
J-:rel Folkeuniversitetet 
-.,.- Penajonlatunlverai .. tet 

informasjon på 

nettsidene våre: 

www.puiaa.no 

En epoke er slutt: Vigra kringkaster legges ned (åpent møte) 

Årsmøte 

Ikke fastsatt helt: Enten 20-års jubileumsarrangement eller foredrag. 

Se teksten i ruten under her for mer informasjon. 

Britt Walle Ekroll: Hvordan lese kunst 

Det faste er at vi møtes siste torsdag hver måned, på Høgskolen i lokalet Naftadjupet, 

kl. 1800-og at vi møtes til sosialt samvær etterpå, over en kopp kaffe og litt å bite i. 

Vi feirer vårt 20-årsjubileum (19.feb.1991-2011) med et eget opplegg. En 

egen komite er i arbeid med å legge detaljene i dette. Endelig dato er 

ikke fastsatt. Om du har tips og ideer kan du ta kontakt med Torun Erik

sen (9159 9366), Per-Gunnar Stoknes (7014 3620), eller Sjur Brande. 

Vi trykker informasjon både om U3A-bevegelsen og en kortfattet over

sikt over begivenhetene i foreningens aller første år i dette bladet. Et 

eget hefte om foreningen kommer senere. Håper du vil ha glede av dette 

til å begynne med. 

Innkalling til årsmøte for kalenderåret 2010 
den 31.mars 2011 kl.1800 på Høgskolen, Naftadjupet som vanlig. 

Du vil finne vedtekter, årsberetning, regnskap/budsjett for 2010, budsjett for 2011, 

revisorerklæring, valgkomiteens innstilling - alt uten signaturer i medlemsbladet, men 

originaler med underskrifter foreligger når du vil kontrollere. 

Det er ingen forslag fra styret til endring i vedtektene. Ta dette bladet med til årsmøtet. 

Alle sammen vil være takknemlig om du har lest gjennom det hele på forhånd. Frist for 

innsending av forslag til behandling må være innkommet skriftlig senest l.mars. 



Om frivillighet 

Begrepet frivillighet er blitt aktualisert fra mange innfallsvinkler i den senere tid: 

~ Ny Frivilligsentral er opprettet i regi av Ålesund kommune i januar 2011. 

~ Frivillig dugnadsarbeid bærer velferden i Norge ble det sagt av deltagere på et presentasjonsmøte av forsla

get til ny Samhandlingsreform i Ålesund i desember 2010. 

~ Forskningsrapporten Frihet ti/likeverd sier at frivillige organisasjoner påvirker lokaldemokratiets sosiale for

mer, og er avgjørende for velferdsstatens realisering av konkret ansvar. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er med i en frivillig sektor som i tall fremstilles på denne måten: 

Det er 350 lag og foreninger- i Ålesund kommune alene! 

48 % av befolkningen over 16 år i Norge bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. 

Det er anslagsvis 10 millioner medlemskap i 115.000 frivillige lag og foreninger i Norge, dvs 89 medlemmer i snitt. 

Om lag 80% befolkningen er medlem i minst en organisasjon. Nesten 50% definerer seg som aktive medlemmer. 

Økonomien i frivillig sektor, inkludert det frivillige arbeidet, utgjør 4% av Norges BNP, i følge SSB. 

Betalt arbeid i frivillig sektor utgjorde i 69.000 årsverk i 2007. Driftsutgiftene i frivillig sektor utgjorde i 2007 over 62 

mill. kroner. Av dette er 56% egengenererte inntekter (medlemskontingent, salg, lotterier, osv.), 35% av inntekte-

ne kommer fra det offentlige, 9 %er gaver. \.~ 

Vi gratulerer den nystartede Frivilligsentralen i Ålesund med nytt initiativ. Den tar mål av seg til å være en ressurs 

og støttespiller for frivillighet i kommunen. Den som har en ide, et spesifikt behov, eller ønske om å bidra til frivillig 

arbeid er velkommen. De holder til i H-vinduets fabrikk, toppen av Myra bakken, i Spjelkavik, tlf 7016 4862 l 945 

22 775. 

Det som da forundrer litt er en uttalelse fra en ledende person ved en utenlandsk læreinstitusjon som undret seg 

over norske studenters innsats: Eier ikke nordmenn ambisjoner? Har ikke folk personlige livsprosjekter? Har ikke 

folk noe de vil få til? Noe de vil oppnå? 

Nå har vi i Pensjonistuniversitetet passert 275 medlemmer i Ålesund, og vi er aktive. Vi håper at innholdet i dette 

bladet vil belyse vår måte gjennom 20 år å delta frivillig i samfunnet på. Velkommen skal du være om du vil være 

med videre, til nytte og glede både for deg selv og andre likesinnede. 

Sjur 

(Det er litt forvirrende med bruken av ordene frivillig (adjektiv) og frivillighet (substantiv). Ingen har noen god for

klaring på hvorfor det heter Frivillig .... sentralen. Lederen har tittelen Frivillighetskoordinator noen steder og Frivil

ligkoordinater andre steder. Mulig det har å gjøre med frivillig sektor? Noen som har en god forklaring?) 

Foredrag 24.februar 2011: 

EN EPOKE ER SLUTT?: Vigra kringkaster skal /skulle legges ned, og masten kuttes- men hva skjer? 

Nå kan vi av Turid Stinessen Røsvik få siste nytt i historien om Vigra kringkaster på 630kHz på mellombølgen og 
dens store rolle i starten av krigen såvel som til brukere på fjerne farvann. Men blir det riving av masten 20.juni? 

Og hva med museet? Riktig vel møtt kl. 1800. 
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Vedtekter for Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
Stiftet 19.feb.1991, sist endret 2S.feb.2010 

§l Formål 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund (PUiÅ) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening som har til formål å gi pensjonister 
og andre over 60 år muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i emner de er interessert i. 
PUiÅ skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt i tråd med Universitetet for den 3. alders 
(U3A) målsetting. 

§2 Medlemskap 
Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemsskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkes
messig bakgrunn. 

§3 Organisasjon 
PUiÅ er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes vedtekter og forskrifter. Vedtekter for 
PUiÅ skal være godkjent av Folkeuniversitetet. Landsmøtet i Folkeuniversitetet er høyeste myndighet. 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Styrets leder har 
signatur. 
Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Tillitsvalgte i PUiÅ kan anmode Folke
universitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtales som kan justeres årlig. 
Det økonomiske grunnlaget dannes av medlemskontingent, studiegruppe- og fellesmøte-virksomhet. Andre midler, som støtte 
til prosjekter, tilskudd og gaver, kan anvendes til foreningens formål. 

§4 Styret 
( •Pensjonistuniversitetet i Ålesund ledes av et valgt styre på 5 medlemmer, samt ett styremedlem oppnevnt av den lokale Fol

keuniversitetetsavdeling. 
Styreleder velges særskilt av årsmøtet, for ett år. 
Styremedlemmer på valg velges for to år. Det tilstrebes kontinuitet såvel som fornying. 
Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner. 
Til styret velges særskilt to varamenn; disse velges for ett år. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav leder eller nestleder. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

§5 Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres i god tid. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig 
og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal være utsendt senest 2 uker før møtet. Årsmøtet skal be
handle følgende saker: 

!.Styrets årsmelding 

2.Regnskap, revisors beretning og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent. 

3.Forslag fra medlemmer og styre 

4.Valg av styreleder, styremedlemmer på valg, to varamedlemmer. 

S.Valg av 3 medlemmer og ett varamedlem til valgkomite for to år av gangen. 
Det velges revisor for to år av gangen. 

tvalg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering hvis forslag om dette først blir vedtatt. 
Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall (se unntak i §6). Ved stemmelikhet er avtroppende styreleders stemme 
avgjørende. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, eller minst 2/3 av studiegruppelederne, eller minst 1/3 
av de betalende medlemmene skriftlig krever det. Innkallingen skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og 
sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun saker som står i innkallingen og 
underliggende dokumenter. 

§6 Endring av vedtekter 
Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøte og krever 2/3 flertall fra de fremmøtte (se §3 om gyldighet). 

Styret anmoder alle om å notere ned møteinformasjon i egen kalender, og samtidig at medlemsbladene blir opp

bevart slik at du lett finner dem når du ønsker å kontrollere noe. 

Vi sender påminnelser via e-post og SMS. Noen få medlemmer har verken e-post eller mobiltelefon og disse vil få 

påminnelse i vanlig brev. 

Husk å gi beskjed om endringer i postadresse, e-post og mobiltelefon-så går du ikke glipp av informasjon. 
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ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2010 

Årsmøtet for 2009 ble awiklet 2S.feb 2010 på Høgskolen i Ålesund. Det møtte 39 stemmeberettigede. 
Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2010, og konstituert i etterkant slik: 

Leder: Sjur Brande 
Styremedlemmer: Nestleder Erling Paulsen, studiekoordinator Per Øfsdahl, sekretær Torun Eriksen, og 

Målfrid Mogstad. 
Varamedlemmer: liv Tidemann og Einar Røssaak 
Valgkomite: leder Sigurd Dybvik, Unni Førde, Norma Kjerstad, Gunnlaug lade 

Regnskapsfører i 2010 er Erling Paulsen, revisor er Per-Arne Vidnes. 
Redaksjonskomiteen består av Bjørg Bang, Bjørn Lamborg, Kjersti Torben (til sommer 2010) og Sjur Brande fra styret. 
Styrets arbeid: 
Det er avholdt styremøter 14.jan/1l.feb/10.mars/7.april/6.mai/13.august/10.september/3.november/3.desember. Under rei
sefravær for Sjur Brande oktober 2010 overtok Erling Paulsen som leder. 
Av saker som er behandlet nevnes: 

Årsmøtesaker; 
Rapport til Enhetsregisteret; 
Planlegging og tilrettelegging av temamøter; 
Økonomistyring, budsjettvurdering; 
Vedtektsforslag; 
Kontingentfastsettelse; 
Fellesmøte mellom styret og studiegruppeledere; 
Regnskapsføring; 
Nye studiegrupper; 
Fellesmøte med Demensforeningen 24.sept.; 
Avisannonsering; 
Støtte til studiegrupper, prinsippet; 
Samarbeid med Ulstein Senioruniversitet om foredragsholdere; 
Avtale med leverandør av SMS-tjenester; 
Jubileumsarrangement for vårt 20-årsjubileum (19.feb. 1991-2011); 
Redaksjonskomite-sammensetning og innhold i medlemsbladet; 
Høringsuttalelser til kommunen; 
Fellesreise til operaen i Nordfjord i 2010 
Ajourføring av medlemslister og studiegrupper; 
Retningslinjer for gruppenes utadrettete virksomhet; 
Retningslinjer for dannelse av nye studiegrupper; 
Studiegruppestøtte, fremmøteskjemaføring; 
Samarbeid med media 

Medlemstall: 
Medlemslisten viser ved utgangen av 2010 at medlemstallet har økt til 275 medlemmer. Det har ikke vært drevet egen verv~ 
virksomhet, og nye medlemmer er kommet til gjennom medlemmene selv. Dannelsen av nye studiegrupper bidrar klart til økt 
medlemstall. 
Temamøter: 
Det er arrangert følgende åpne temamøter i auditorium "Naftadjupet" i Høgskolen i Ålesund. l tillegg fellesarrangement som 
fremgår av listen: 
28.jan: Jon Rabben: Ålesundstunnelene- deres historie. 
2S.feb: Årsmøte 
2S.mars: Einar Røssaak: Lege i Kenya 
29.april Harald Haveland: Per Sivle 
27.mai: lise Christoffersen: Den stygge andungen som ble til en svane. (Byutvikling i Drammen) 
26.august: Inge Westad: Den moderne historien bak Alnesfyret 
30.sept: Nils Arne Ri ise: Hvordan gå frem når du skifter bolig? 
28.okt: Olaug Flø Brekke: Utfordringen i eldrebølgen i Ålesund kommune 
17-18.okt.: Operatur til Nordfjord: Fotball Norge-Brasil i to omganger 
18. november: Ålesund Dixie: Herlige melodier og deres bakgrunn 
9.desember: Oddgeir Bruaset: Om bakgrunnen for julesangene våre 
Fyldige omtaler av foredragene er gitt i medlemsavisene. 
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Studiegruppene: 
Sammensetningen av studiegruppene og ledere endret seg flere ganger i løpet av 2010. Ajourført informasjon er gitt i med
lemsavisene gjennom året. Flere av lederene har vært aktive i mange år, og har gjort en fremragende jobb for medlemmene. 
Vi erfarte at utgangspunktet for mange i datagruppene spriket veldig, noe om gjorde gjennomføringen vanskelig. Styret erstat
tet derfor grupper som tok for seg hele spektret med nye grupper som var mer innrettet mot enkelte dataprogram. 
Ved årslutt 2010 var da følgende 20 grupper i gang eller under oppstart: 

Byen vår v/ Aase Fagerslett 
Data Nybegynnere v/Ny 
Data Excel v/ny 
Data Word v/ny 
Data PowerPoint v/ ny 
Digital fotobehandling v/Per Myklebust 
Engelsk litteratur v/ Sandra Baraldsnes 
Helse og velvære v/Per Gunnar Stoknes 
Kommunen vår v/ny 
Kunst v/ Astrid Hatlø 
Kunstmaling v/ Terje Bugge Hansen 
Litteratur l v/ Olav Dahl 
Litteratur 2 v/Erna Marø 
Litteratur 3 v/ Solfrid Selbervik 
Litteratur 4 v/Liv Holte 
Media v/ny 
Samfunn v/ Sjur Brande 
Spansk l v/ Gunnlaug Lade 
Spansk 2 v/ Gunnlaug Lade 
Quo Vadis v/ Sigurd Dybvik 

Grupperapportene legges frem til gjennomsyn på årsmøtet. Kopier lages til gruppeledere og andre som ønsker det. Rapporte
ne vil også etterhvert bli lagt ut på hjemmesidene www.puiaa.no 
Gruppene har hatt møter annen hver uke. De fleste i Ålesund Bibliotek og Spjelkavik seniorsenters lokaler. Helse og velvære er 
en aktiv turgruppe med innlagt informasjon om helse- og ernæringsspørsmål. 
Omtrent halvparten av medlemmene deltar i studiegruppene og stadig flere er medlemmer av flere grupper samtidig. 
Samtlige grupper melder at gruppene fungerer meget godt og at deltagerne viser stor interesse for de valgte virksomhetene. 
Det er et visst normalt fravær pga. stor reiseaktivitet blant medlemmene, men ellers er fraværet meget lite. Deltagere har ikke 
møteplikt, men deltar når de kan uten at de mister retten til å høre med i gruppen. 
Det presiseres fra alle tillitsmenn at det sosiale aspektet i studiegruppene er en faktor som blir stadig viktigere. Det fører til at 
man får gode og nære venner man ellers ikke hadde fått. 
Omtale av gruppene gjennom året er tatt med i medlemsbladet og delvis ved innledningen til temamøtene. 
Studielederkonfera nser. 
Det ble avholdt en studielederkonferanse 29.april 2010. Formålet med konferanser er å gi informasjon på tvers av gruppene og 
utveksle erfaringer og ideer og vil bli tatt opp igjen ved behov. Videre å ta opp aktuelle felles tema. På møtene deltar samtlige 
gruppeledere og hele styret. Et fyldig referat er tilgjengelig for nye studieledere slik at de lettere kan komme i funksjon. 
Operatur: 
Quo Vadis, Sigurd Dybvik med hjelpere, arrangerte en Operatur til Nordfjord 15-16.okt. Det er gitt en omtale av turen i med
lemsbladet. Interessen var ikke den samme som tidligere, noe vi tror har med valget av operatema å gjøre. Vi gjorde også en 
del ny erfaring mht detaljer i arrangement vårt som vi har lært å unngå heretter. 
Interessen for å gjenta operatur i 2011 er fremdeles stor og vi satser derfor på ny til en meget populær opera i 2011. 
Medlemsbladet: 
Styret har vært opptatt av å bedre informasjonen til våre medlemmer og videre gi informasjon til andre om vår virksomhet. 
Sistnevnte også med tanke på rekruttering av nye medlemmer. 
Medlemsbladet har vært distribuert til medlemmene, den er lagt ut på biblioteket, kontorer og bedrifter,o. s. v. 
Styret ønsker å fortsette med bladet også i 2011. Det er en rimeligere og bedre form for informasjon til medlemmene enn om 
vi sender brev, og vi får også større bredde i stoffet som sendes ut. Vi har valgt å spandere litt ekstra på farger fordi medlems
bladet blir mer attraktivt, og det kan bidra til at medlemsoppslutningen fortsatt øker og til godt omdømme. 
Siden starten i 2004 er det gitt ut 27 utgaver, først i AS, men i A4-format i 2009. Totalt sidetall er i 2010 er på 4xl2 sider A4. 
Hovedvekten legges på aktuell medlemsinformasjon og på stoff som bygger opp om U3A-grunntanken. 
Medlemsbladet sendes i papirform til samtlige, og til alle som har e-post også i elektronisk form. Det ligger også på 
www.puiaa .no som offentligheten har åpen adgang til. 
Samarbeidsavtale med Folkeuniversitet i Ålesund 
Styret har valgt å ikke søke offentlig støtte til studiegruppene fordi arbeidet med å gi bakenforliggende informasjon til datare
gisteret koster mer enn vi kan få tilbake. Gruppenes arbeid rapporteres som tidligere. 



Samarbeid med eksterne organisasjoner: 
Vi er meget takknemlig for det gode samarbeidet vi har med Høgskolen i Ålesund, Ålesund kommune flere steder og Ålesund 
Bibliotek for bruk av lokaler og stor hjelpsomhet til studiegruppenes virksomhet. 

Sammenligning mellom mål og resultater oppnådd: 
Målsettingen om at flest mulig skal ha anledning til å delta aktivt i studiegrupper vises konkret ved at det er kommet til flere 
nye grupper i løpet av året, det ialt nå 20 grupper. Det er åpent for flere gruppedannelser. Samtlige etablerte grupper rappor
ter meget god aktivitet. Enkelte grupper er så store at det kan bli snakk om deling. Vi har endret noen av gruppene litt med 
henblikk på mer faste temaer, men gruppene ellers er fornøyd som det er. 
Antall medlemmer er økende. Dette skyldes at medlemmene selv har rekruttert venner og bekjente. Vi legger vekt på å få frem 
at det ikke kreves formell utdannelse for å bli medlem. 

Hvordan har styret forvaltet tilgjengelige ressurser? 
Styret viser til fremlagt regnskap. Dette sendes medlemmene sammen med årsberetningen. Månedlig økonomisk rapport om 
driften gir styret god oversikt. Det legges for 2010 frem et regnskap med overskudd. Inntektene følger antall medlemmer. Kost
nadene varierer ved temamøtene i samme grad som engasjementet. Regnskapet ble avsluttet ved årsskiftet, og det kom inn to 
fakturaer etter at revisor hadde avsluttet regnskapet. Det tas høyde for disse to fakturaene (medlemsavis og servering) i bud
sjett for 2011. 
Det har i snitt deltatt 55 medlemmer på temamøtene, med en topp på 96. Styret søker å trekke lærdom av hvilke temaer som 
fenger best og legger temaene etter dette, samtidig som det skal være spredning i temaene. Og det skal passe med eksterne 
foredragsholdere og aktualitet. 
Styret ønsker å gjøre det mulig å foreta større langsiktige investeringer som kan komme medlemsaktivitetene tilgode. Dette eL , 
grunntanken i U3A, og vårt aktivitetsnivå er et meget godt utgangspunkt for videre satsing. Vi har fått til felles dataprogram ~ 
flere grupper, fast lerret i lokalene vi bruker fast, prosjekter, og annet elektronisk utstyr som brukes av flere grupper. Vi har 
meget godt samarbeid med Ålesund kommune og Spjelkavik omsorgssenter. 
Det er også ønskelig å ha god mulighet til å hente inn eksterne foredragsholdere. 

Hvorfor gjør vi som vi gjør - og hva oppnår vi? 
Vi arbeider etter prinsippene som er beskrevet i konseptet Universitetet for den 3.older slik vi har gjort fra starten av. Hensik
ten er å holde oss i god mental form gjennom egenaktivitet og ikke minst få det sosiale nettverket til å fungere. 
Styret har også søkt å hente gode foredragsholdere til temamøtene hver måned og legger stor vekt på å ha et variert og inter
essant innhold. 
Samfunnsgruppen har levert et omfattende høringssvar til Samhandlingsreformen. Digitolfoto-gruppen arbeider med et lang
siktig prosjekt om å fotografere samtlige gater i Ålesund. Det tas sikte på å utgi dette arbeidet med støtte av næringslivet. 

Kontingent 
Styret foreslår ingen endret i kontingenten som sist ble endret i 2008 til kr. 250. 

Den frivillige innsatsen 
Den frivillige innsatsen må berømmes. Medlemmene har påtatt seg oppgaver med stort engasjement. 

Arbeidsvilkårene for tillitsmennene 
Styret og studiegruppeledere har arbeidet meget konstruktivt og effektivt. Særlig har studiekoordinator laget et meget godt 
opplegg for ajourhold av gruppene. 
Det har ikke vært spesielle forhold som har preget virksomheten negativt i 2010. 

Målsetting for informasjonsformidling 
Distribusjon av medlemsinformasjon blir mer og mer kostbart, og bruk av elektronisk kommunikasjon vil både kunne holde 
omkostningene for foreningen nede og øke informasjonsmengden til medlemmene. Avisannonsering av alle medlemsmøter vil 
fortsette som tidligere. 
Bruk av SMS-meldinger til alle medlemmer som har mobiltelefon har vært benyttet på forsøksbasis. Likeledes korte meldinger 
til de som har e-post. Styret vil fortsette med påminnelser og korte meldinger via SMS og e-post. 
Styret arbeider for at samtlige medlemmer som kan benytte Internett generelt og E-post individuelt kan motta informasjon om 
foreningens aktiviteter i elektronisk form på egen PC. Det samme gjelder når informasjon gis til eksterne mottakere. 

Ålesund 19.jan. 2011 
Sjur Brande Erling Paulsen Torun Eriksen 

Målfrid Mogstad Per Øfsdahl 
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Dagsorden for årsmøtet for 2010, 31.mars 2011 

l. Årsmøtet settes av styreleder, godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent og to vitner 

4. Årsberetning presenteres av styreleder 

5. Revisors beretning refereres 

6. Årsregnskap 2010 presenteres 

7. Styrets forslag til budsjett for 2011 

8. Innkomne forslag fra medlemmene behandles. 

9. Valget av tillitsmenn ledes av leder i valgkomiteen 

a. styrets leder 

b. øvrige styremedlemmer på valg 

c. vararepresentanter 

d. revisor 

10. Valg av valgkomite ledes av møteleder. 

11. Møteleder meddeler ansvarsfrihet 

12. Årsmøtet avsluttes. 

Enhetsregistermelding sendes når referatet fra årsmøtet for 2010 foreligger signert og etter at det nye styret er 

konstituert. 

Valgkomiteens innstilling til tillitsmenn for 2011: 

Leder: 

Styremedlemmer: 

Ikke på valg: 

Varamedlemmer: 

Sjur Brande, gjenvalg, 1 år 

Per Øfsdahl, gjenvalg, 2 år 

Målfrid Mogstad, gjenvalg, 2 år 

Astrid Hanken, ny, 2 år 

Torun Eriksen 

Liv Tidemann, gjenvalg, 1 år 

Ole G. Persson, ny, 1 år 

Styrets innstilling til valgkomite for 2011: 

Norma Kjerstad, ikke på valg i 2011 

Gunnlaug Lade, ikke på valg i 2011 

Einar Røssaak, ny, 2 år 

vara: Erling Paulsen, ny, 2 år 

Alle er spurt og sagt seg villige. 

~~==================================~ 

Revisjonsberetning 

Jeg har revidert årsregnskapet for Pensjonistuniversitetet i Ålesund, herunder regnskapet for Operafondet. Pensjonistuniver

sietetets regnskap viser et overskudd på kr. 26.041,89, mens Operafondets resultat viser et negativt resultat (underskudd) på 

kr. 7.597,-. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. 

Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder 

vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontrollert at bankkontoer stemmer med oppført beholdning, og at grunnlagsmaterialet 

ellers, som underbygger regnskapspostene, gir et fullgodt bilde av Pensjonistuniversitetets drift. 

Etter min mening gir regnskapet et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.1020 og for resultatet av 

virksomheten i regnskapsåret, i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

Ålesund, den 10.januar 2011 

(sign) 

Per-Arne Vidnes 

Revisor 
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Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 

Res.09 Buds.10 Res 10 Buds 11 

Betalende medlemmer 236 260 263 280 

Kontingent 250 250 250 250 

Inntekter: 

Medlemskontingent 59 000 65 000 65 860 70 000 

Inntekter medl. møter 28 060 25000 24900 26600 

Annonser i Midt i Blinken 4000 4 000 5000 5000 

Div. inntekter 500 175 250 

Eksterne tilskudd 

Sum inntekter 91 060 94 500 95935 101850 

Utgifter: 
Reiseutgifter foredrag 5 063 8000 10 000 

Servering medl.møter 13 181 12 500 8 453 14 000 

Annonser/medl.møter 5 822 8000 8127 10000 

Oppmerksom./hon. 6 824 6000 8247 8000 

Medlemsmøter 30 890 34 500 24827 42000 

Porto 9 792 8000 9690 10 000 

Trykking 26 926 25000 15 766 20000 

Andre utg. 

Medlemsblad 36 718 33 000. 254Ø 30000 

Studieringer 1 352 5000 5000 

Inventar og utstyr 8097 10000 

Medlemsaktiviteter 1 352 8097 15 000 

Porto 2 418 

Administrasjon 13 806 14 000 9384 10000 

Oppmerksomheter 1 600 2000 1 200 1500 

Administrasjon 17 824 16 ooa 10584 11500 

Reiseutgifter 2000 

Styremøter 500 

Andre møter 428 1000 630 750 

Div.utgifter 500 299 

Møteutgifter, etc 428 2 000 929 2 750 

Sum utgifter 87 212 90 50(1 698!3 101250 

Driftsresultat 3 848 4000 26042 600 

Balanse pr. "31.12.09 31.12.10 

Bank 391 O 26 50933 67 242 88 736 

Operafond innestående 8 306 756 

Sum bankinnskudd 89492 
Dataprogram for salg 3625 

Sum eiendeler: 93117 

Udisponert overskudd 26042 

Opptjent egenkapital 74626 

Operafond underskudd -7 551 

Sum: 99117 

Kommentar til regnskapet: 

To fakturaer kom inn etter at regnskapet var sluttført og revidert. Dette er en faktura på trykking av medlemsbladet på kr. 

6.555, den andre gjaldt servering 19.des. 2010 på kr. 5.239. Disse to ført ville endret driftsoverskuddet til kr. 14.247. 

Styret har valgt å føre disse to fakturaene i regnskapet for 2011 av praktiske grunner. Det er flere budsjettposter som relativt 

lett kan justeres utover året slik at forvaltningen og antatt resultat ikke blir vesentlig endret. 
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Utviklingen i Universitetet for den 3.alder {U3A} 

Det begynte i 1950-årene, med grunnleggende endringer i levesettet etter krigen. Før var arbeidet det dominerende i alles liv. 

Men med obligatorisk pensjonsalder, pensjoner til å leve av, lengre levealder og bedre helse og livskvalitet, resulterte det i at 

seniorer i den 3.alder (fra 60-80 år) hadde tid og helse til å gjøre noe for seg selv. 

U3A-konseptet vokste i starten frem fordi den sosiale strukturen ikke helt dekket de eldres behov. Dagens eldre er langt mer 

skolerte og selvstendige og tar i økende grad selv styringen for egen virksomhet. Med eldrebølgen som nå vokser frem over 

hele verden vil samfunnet endre seg på mange måter. 

Vårt pensjonistuniversitet (eller et annet av de ialt 8 forskjellige navn vi bruker i Norge) med et par hundrede medlemmer lever 

sitt eget liv uten påvirkning av andre- tror vi kanskje. Men om man søker på Internett finner vi at det er en mengde lignende 

foreninger. 1 Norge er vi godt over 50 foreninger for tiden, men vi er i selskap med minst 50 andre land og med atskillige 

100.000 deltagere. 

Kommunikasjonen og organiseringen er svak mellom de aller fleste av foreningene, fordi det ikke er nødvendig. Men likheten i 

måten alle driver på er stor. Det har skilt seg ut to litt forskjellige modeller, den franske og den engelske. 

Flere forhold kan muligens forklare litt av det som utviklet seg: Utdannelse bidrar til å skape uavhengighet og evne til å greie 

seg selv bedre, og på den måten minke avhengigheten av både offentlige og private ressurser. Eldre som lager nettverk av like

,IIIP sinnede fører til at eldre greier seg bedre enn tid ligere. At man bruker sin egen kompetanse til å undervise andre er dobbelt 
....,• lærerikt. Når man gjør noe som fanger og holder oppmerksomheten holder man seg bedre i vigør. Og ikke minst kan man bidra 

til at man gir noe av sin erfaring tilbake til samfunnet. 

Den franske U3A-modellen kom som følge av en lovendring i 1968 som påbød universitetene å sørge også for mer samfunns

messig bred utdannelse. Først var U3A derfor gjerne knyttet til høyere læreanstalter. Rundt 1975 begynte U3A-ideen virkelig å 

spre seg av seg selv, og ble da selvfølgelig mer differensiert og løsere knyttet til det tradisjonelle universitetet. 

Den britiske modellen ble rundt 1981 mer en selvaktiv-organisasjon uten spesiell tilknytning til institusjoner. Deltagerne var 

både lærere og elever. Det gjorde at utgiftene ble lave, og hele virksomheten ble fleksibel. Man laget kurs og virksomhet alt 

etter interesse og kompetanse i medlemsstokken og lokalt. Ei heller var det noe byråkrati og overordnet styring, man gjorde 

som det passet seg. Dette mønsteret finner man igjen i atskillige PU'er i Norge, mens andre igjen er mer knyttet opp mot lære

anstaltene i sitt område. Dette kan forklare hvorfor det er en smule forskjellig syn på måten å samarbeide på. 

U3A-konseptet kom til Norge i 1982 gjennom Folkeuniversitetet, og har spredd seg over hele landet. Langsomt begynte andre 

å ta opp ideen, og noen valgte _i arbeide mer selvstendig, eller med kommuner, bibliotek, undervisningsorganisasjoner. Selv 

om visjonen fra U3A er den samme for alle, er arbeidsmåten forskjellig. Dette skyldes personers engasjement, og miljøet på 

stedet. Følgelig var det unaturlig med en fast organisasjon med lønnet personell. All U3A-aktivitet er i utgangspunktet en selv-

•. stendig virksomhet, men med en felles visjon. Hos oss uttrykker vi vår visjon med denne ordlyden: 
1. Først og fremst å vekke lysten til å lære, og derved stimulere til egen aktivitet; 
2. dernest å gi pensjonister mulighet til å ta styring over eget liv;, 

og 3. ikke minst det å være med i et sosialt nettverk. 
1 erkjennelse av at det ikke er nødvendig å finne opp hjulet på nytt, eller gjøre samme feil som andre allerede har gjort, er det 

økende interesse for å kunne utveksle informasjon. Idag er dette enkelt ved at man via Internett legger frem informasjon om 

ting man har gjort som man er fornøyd med, og henter informasjon globalt om hva andre har funnet på. 

Et enkelt Google-søk på U3A gir mengder av linker i alle mulige retninger. Et organ som heter International Association of 

U3A's (Al UTA), som ble dannet i 1976, representerer utdannelse for den tredje alder i UNESCO, i Europarådet og andre interna

sjonale organ. Den legger tilrette for utveksling av erfaring, og legger opp til kongresser annet hvert år. Dette organet har like

vel tradisjon for å representere den franske modellen, med tilhørighet til høyere læreanstalter. l lys av at U3A-visjonen øker 

kraftig rundt i verden synes det å være et ønske med et samlende organ som kan representere også de frittstående enhetene. 

U3A-konseptet vokste i starten frem fordi den sosiale strukturen ikke helt dekket de eldres behov. Dagens eldre er langt mer 

skolerte og selvstendige og tar i økende grad selv styringen for egen virksomhet. Med eldrebølgen som nå vokser frem over 

hele verden vil samfunnet endre seg på mange måter. La oss derfor bidra til å gjøre samfunnet rundt oss så godt som vi formår, 

mens vi underveis har glede av dette selv. 
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Pensjonistuniversitetet i Ålesund - de første årene 

Det er med stor respekt, moro og glede jeg har sett på historien i den første tiden. Stoffet har Sigrunn Tonning

Oisen og Erna Marø og flere vært behjelpelig med, og i tillegg har vi de gamle protokollene. Spesielt interesse

sant har det vært å lese hva Mikal Råheim, vår første leder, selv skrev i en lang oppsummering B.mai 2002. For

håpentligvis til glede for både nye og gamle medlemmer er her et redigert utsnitt av det hele. 

"Ålesund Pensjonistuniversitet er et universitet for læring i den 3.alder" begynner Mikal sin beskrivelse i 2002. 

Nøkkelordene er Universitet for den 3.alder, forkortet U3A. Hva dette er forklares i egen artikkel i dette bladet, 

men den tredje alder er altså fra 60 til 80 år. Når du leser artikkelen om U3A vil du få vite at den bærende ideen 

er bygget omkring følgende visjon: 

1. Først og fremst å vekke lysten til å lære, og derved stimulere til egen aktivitet; 

2. dernest å gi pensjonister mulighet til å ta styring over eget liv; 

og 3. ikke minst det å være med i et sosialt nettverk. 

Mikal forteller at Ålesund folkeuniversitet tok opp tanken om å få startet et pensjonistuniversitet i Ålesund alt i 

1988. Rektor Ruth Visnes, Ørsta, utarbeidet en plan for et påtenkt pensjonistuniversitet. Men arbeidet ble ikke 

ført videre den gang. 

l 1990 fikk språkkonsulent $igrunn Tonning-Oisen i oppdrag av Folkeuniversitet i Ålesund å få startet et slikt Pen

sjonistuniversitet. Arbeidet med å forberede oppstarten tok til høsten 1990, forteller $igrunn: 

"Jeg var da nytilsatt ved Folkeuniversitetet og ble bedt om å ta fatt på denne oppgaven. Ideen hadde ligget til 

modning på Friundervisningen, men planene var lagt tilside pga. manglende ressurser. Det var en morsom ar

beidsoppgave å få! 

Oppgaven gikk ut på å tilrettelegge for et Pensjonistuniversitet og ellers utføre det administrative arbeidet når 

driften kom i gang. PU skulle altså være tilknyttet FU, som skulle føre regnskapet og også på andre måter være 

en støttespiller. 

Det gjaldt videre å finne samarbeidspartnere blant byens pensjonister som var villige til å ta på seg oppgaven 

med å starte opp. Vilhelm Børs-Lind var et kjent navn i byen, og det gjaldt å få med seg pensjonister med på

gangsmot og handlekraft. Derfor ble han kontaktet med forespørsel om han kunne tenke seg å være med i et 

interimstyre. Det ville han, og han anbefalte Mikal Råheim til å være med. Råheim var godt informert om arbei-~· 
det til slike pensjonistuniversitet fra før, og sa ja med en gang. Han fikk med seg Signe Bøyum Fjærtoft, og der

med var vi i gang. Å få til et interimstyre var altså ingen vanskelig oppgave ! Vi hadde mange hyggelige møter 

med planlegging og kaffe, ikke minst, før vi gikk i gang med selve møtevirksomheten for PU. Til å begynne med 

var vi fødselshjelpere og satte opp en møteplan med ulike foredragsemner. Vi foreslo også etableringen av stu

diegrupper og satte opp et par emner vi mente kunne være av interesse. Det var spennende å se hvordan plane-

ne våre ville fenge !" 

Hun kalte altså til seg to pensjonister, Mikal Rå heim og Vilhelm Børs-Lind, for drøfte mulighetene med dem. 

Da var det flere brikker som falt på plass, sier Mikal: 

Noen måneder før dette, hadde Mikal Råheim vært på ferie i Italia, med fast opphold i Roma. En dag var det 

planlagt at deltakerene på turen skulle se nærmere på romersk kunst. Jeg la merke til en mindre gruppe eldre 

pensjonister som tok plass på bussen sammen med en egen reiseleder. Reiselederen ble sittende ved siden av 

meg på bussen. Etter å snakket litt om dagens program, spurte jeg om hva slags gruppe hun hadde med seg. Hun 
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fortalte da at dette var en gruppe eldre pensjonister fra Asker pensjonistuniversitet som hele vinten og våren 

hadde studert romersk kunst med delvis hjelp av en kunstkjenner. 

Da de var ferdige med studiet, besluttet gruppen at de ville reise til Roma med egen reiseleder som kjente til ro

mersk kunst for å få se denne kunsten i sine rette omgivelser. Reiselederen fortalte videre en del om det arbeid 

som foregikk i Asker pensjonistuniversitet. Da hun var ferdig sa jeg at hvis det blir pensjonistuniversitet i Ålesund 

skal jeg melde meg omgående som medlem. Det var i Roma jeg for forste ganq hørte navnet pensjonistuniversi

tet. Det var jo litt av et sammentreff av tilfeldigheter at jeg skulle bli innkalt til et møte om start av et pensjonist

universitet ca. 2 måneder etter at jeg hadde hørt ordet for tørste gang. 

Allerede på det første møtet som Sig runn Tonn ing Olsen hadde innkalt til ble vi enige om at det burde snarest bli 

et pensjonistuniversitet i Ålesund. Det ble også enighet om at det måtte opprettes et interimsstyre som kunne 

arbeide videre med saken i samarbeid med Folkeuniversitetet. 

Gruppen på tre ble fort enige om at interimsstyret burde ha 5 medlemmer, og at dette styret hadde ansvaret for 

det videre arbeid med pensjonistuniversitetet. 

l det første interimstyret var Sigrunn Tonning-Oisen fra Folkeuniversitetet; Signe Bøyum Fjærtoft, pensjonist og 

husmor; Kjell Aasen, tidligere apoteker; Vilhelm Børs-Lind, kontrollingeniør i Brannkassen; Mikal Råheim, tidlige

re teknisk sjef i Ålesund kommune. Som leder ble Mikal valgt. 

l den første annonsen i Sunnmørsposten står det: "Skal vi starte et forum for utveksling av kunnskaper gjennom 

foredrag, diskusjoner, kursvirksomhet, studieringer og utflukter?" Og inviterte til møte 6.des.1990. Avisen fulgte 

opp med en 4-spalters omtale, og "det var et svært godt oppmøte". 15.feb.1991 fulgte avisen opp med ny omta

le: "Skolestart for pensjonistene ... Uansett hva som blir opplegget for pensjonist-universitetet: Ingenting blir 

slått fast før medlemmene har fått et ord med i laget. Og det kan de få allerede tirsdag." 

Det første interimsstyret gjorde var å lage vedtekter for pensjonistuniversitetet. En ble enige om at en skulle 

bruke normalvedtektene av 1986 som modell. Formålsbestemmelsen i vedtektene ble formulert slik: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund kommune har til formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til 

å studere emner de er interessert i. 

Pensjonistuniversitetet skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. 

Det er videre fastsatt i vedtektene at pensjonistuniversitetet i Ålesund skulle være tilknyttet Friundervisning

en. 

Når det gjelder medlemskap heter det: Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan 

bli medlemmer. 

Som du vil se av våre vedtekter av 2010 i dette bladet er innholdet fremdeles det samme, og med visjonen fra U3A 

like levende. 

Sigrunn forteller videre: "Selve oppstartsdatoen ble 19. februar 1991, og møtet ble holdt på Høgskolen. Her holdt 

Mikal Råheim en orientering om planene for PU, og interimstyret ble sittende frem til årsmøtet. På møtet var det 

anledning til å registrere seg som medlem, og ca 45 personer deltok i alt. 

Styret som ble valgt på første årsmøte besto av følgende personer: 

Formann: Mikal Råheim, kasserer: Signe Bøyum Fjærtoft, sekretær: Kjell Aasen, styremedlemmer: Vilhelm Børs-Lind 

og Sigrun Tonning-Oisen (fra Friundervisningen) Vararepresentanter: Einar Aakvik, Edel Røsvik. Flere av disse er 

borte nå i 2011, men det er viktig å huske på at disse ressurssterke pensjonistene bidro med en vesentlig innsats for 

å få PU i gang! Per-Henry Aarseth kom også snart inn i ledelsen. 
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Medlemstallet kom snart opp i ca. 100, så det var tydelig at dette var et tilbud det var behov for, og det ble raskt 

svært god oppslutning om møtene. 

Særlig slo studiegruppene godt an. Styret forelso tirsdag som fast møtedag i gruppene, og temaene som ble satt 

opp i starten, var Kunst og Litteratur, og Kultur og Historie. På første medlemsmøte ble medlemmene oppfordret til 

å komme med forslag til emner som kunne være av interesse, og det tok ikke lang tid før flere grupper ble etablert. 

En liten utfordring var det å finne passende grupperom. Vi lette rundt etter passende lokaler, men noen grupper 

valgte å holde slike gruppemøter hjemme hos hverandre. 

En annen utfordring lå i å finne passende lokaler til å holde medlemsmøter. Økonomien tillot ikke dyre rom leier, og 

i tillegg måtte det være lokaler som var store nok. Møtene ble for endel holdt i Rådhuset, men ellers der det måtte 

falle seg. 

Fra møtereferatene ser vi at styret på flere måter prøvde å skaffe sponsorer eller tilskudd fra offentlige instanser, 

men at det var vanskelig å skaffe midler på denne måten. Da ble det medlemskontingenten som måtte finansiere 

driften, og kontingenten ble etterhvert satt opp fra 100 kr til150 for å dekke utgifter til leie av lokaler, osv. Møtere

feratene ellers bærer preg av at stemningen var god og optimistisk, og møtene ble avsluttet med kaffe og en go 

prat." 

Fra protokollen har vi hentet følgende i Kjell Aasens penn: 

Medlemsmøtet ble som vanlig avsluttet med en enkel servering.(Kr. 20 for ikke-medlemmer) 

Og så ble det som vanlig tid til en rikelig kaffekos. 

Og endelig ble det også på dette møtet plass til en fin kaffekos. 

Og så avsluttet vi som vanlig med en koselig kaffestund. 

Og diskusjonen fortsatte etterpå ved kaffekosen. 

Og så kunne Råheim invitere til årets juletallerken -som ble en flott julemiddag. Og etterpå ble det kaffe -

mens praten gikk lystig rundt bordene. 

Åpenbart måtte det skje noe for å holde oppe dette, og fra et referatet fra 1993 skriver Per-Henry Aarseth: 

"Kaffekoking og servering har den kvinnelige del av forsamlingen no tatt seg av, men avviser på ingen måte et 

mannlig innslag." 

Men det må ha fungert godt, for i okt.1994 sier Kjell Aasen: Og i det forferdelige været smakte det ekstra godt me~ 
god, varm kaffe i kosen som fulgte etterpå. 

På årsmøtet 20.feb. 1992 sier Kjell Aasens referat, pkt 6: 

"Kontingenten har hittil vært i minste laget. Styret la frem forslag om en kontingent på kr. 150 for 1992. l 

tillegg foreslo styret å sløyfe annonsering av møtene for å spare utgifter. Begge forslagene ble vedtatt av 

årsmøtet uten merknader." 

l 1995 avløste Trygve Ratvik Mikal Rå heim som leder for første gang. Trygve var leder helt frem til årsmøtet for året 

2002. Rannveig Siem og Alfhild Birkelund blir gjengangere i styret etterhvert. Ragnar Johansen blir en meget god 

støttespiller fra Folkeuniversitetet. 

Avslutningsvis sier Sigrunn at: "Å starte opp Pensjonistuniversitetet var altså en spennende, betydningsfull og mor

som oppgave. Det er viktig å ta vare på intellektet, og her kommer mottoet "Livslang læring" inn! PU's medlemmer 
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er der for å utvikle seg, ha sosialt samvær og lære noe nytt. Derfor er PU viktig for svært mange! Allerede den 

gangen vi startet, fikk vi utallige tilbakemeldinger på betydningen av arbeidet vi gjorde, og personlig er jeg veldig 

stolt av å ha fått æren av å være delaktig i et så viktig arbeid! Jeg ønsker dere lykke til med de neste 20 årene!" 

Mi kal forteller en episode som er vel verdt å ha i minne: 

Like etter at pensjonistuniversitet var startet, fikk formannen innbydelse fra NRK lokalradioen til å være med på et 

timesprogram mellom kl 08-09. Etter at jeg var ferdig med orienteringen og hadde presisert hvilken betydning det

te med læring i den 3. alder betydde for mange av de eldre som ikke hadde andre aktiviteter etter de var blitt pen

sjonister, kom spørsmålet om ikke alderen satte begrensninger for mulighetene for å lære noe nytt? 

Programsekretæren, Bergljot Hjorthol, stilte følgende spørsmål direkte til lederen for pensjonistuniversitetet: 

"Du ~ar passert 70 år, er du ikke redd for at det blir vanskelig å lære noe i en slik alder? Mange begynner i den al

der å få dårlig hukommelse?" Mitt svar var at jeg hadde en slekt som var helt klare opp i en alder på ca. 100 år. Jeg 

håper på å ha arvet noe av denne egenskapen fra mine forfedre. 

Noe senere i programmet fikk jeg lov å lese et dikt som hette "Himmel på jord". Da jeg hadde fremført diktet, sa 

programsekretæren: "Du hadde ikke manus!" "Nei, jeg har lært det utenat for anledningen for å bevise at det går 

an også å lære noe i den 3. alder." e Men det må innrømmes at det tar kanskje noe lenger tid enn i yngre år. 

Etter dette programmet fikk lederen mange positive tilbakemeldinger med honnør for at en hadde startet et slikt 

tiltak for de eldre. En dame fra en av byene i Møre og Romsdal meddelte over telefonen at hun overveiet å flytte til 

Ålesund for å få være med i pensjonistuniversitetet. 

Personlig er jeg ikke i tvil om at aktiviteten i Pensjonistuniversitetet fører til at de eldre som deltar vil kunne klare 

seg minst 3 år lenger før de eventuelt vil trenge plass på en sjukeheim." 

Arbeidsmønsteret som ble valgt ved starten gjorde at PU i alle de år senere har utviklet seg til noe som er spesielt 

positivt for PU i Ålesund. Temamøtene, som er åpne møter, er det samme som benyttes i alle U3A-foreninger (8 

forskjellige kombinasjoner med senior, eldre, pensjonist, universitet, med mer), men virksomheten i studieringene 

våre er det ikke mange som viser maken til: 

Styrets arbeidsplan 1991 for drift av pensjonistuniversitetet: 

1. Det opprettes studiegrupper i samsvar med medlemmenes interesser. 

2. Det holdes 4 - 5 medlemsmøter pr. semester med foredrag som har tilknytning til arbeidet i studie

gruppene og aktuelle temaer innen litteratur, kunst, historie, religion, samfunnsspørsmål og andre 

dagsaktuelle tema. 

3. Det arbeides for å få flere pensjonistuniversitet i Møre og Romsdal. 

4. Det legges opp til årlige studieturer som gjennomføres på slutten av vårsemesteret. 

5. God økonomi er viktig for driften av pensjonistuniversitetet og styret må arbeide aktivt for å få ned 

kostnadene. 

Styret startet arbeidet med opprettelse av studiegrupper allerede i mars 1991. Det meldte seg medlemmer som 

var interessert i å delta i grupper for litteratur, kultur og historie, og kunst. 

l 2002 var det økt til seks: To grupper i Litteratur; to grupper i Kultur og historie; en gruppe Malerkunst; og den 

siste gruppen er kalt Byen vår, som tar for seg byens forhistorie, dagens problematikk og fremtidige visjoner. Ca. 

halvparten av medlemmene deltar i en av gruppene, rapporterer Mikal i 2002. Ved 20-årsmerket er det 20 grup

per som du ser av sistesiden i dette bladet. 

Gruppene arbeidet selvstendig, og styrets sekretær skriver tidlig i 90-årene at det bør være bedre kommunika

sjon mellom styre og gruppene, og at det bør avholdes felles møter mellom styret og gruppeledere av og til. Tak-
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ket være dyktige studiegruppekoordinatorer og gruppeledere fungerer samarbeidet idag ypperlig. 

l 2002 skriver Mikal Råheim bl.a følgende om medlemsmøtene: 

"Når det gjelder foredragsholdere oppmuntret styret medlemmene til å holde foredrag. Dette som en opplæring i 

pensjonistuniversitetet. Videre ville styret satse på å få flest mulig lokale foredragsholdere. Dette for at pensjonist

universitetet skulle bli bedre kjent i lokalmiljøet. Det ble også satset på å få en del eksterne foredragsholdere innen 

litteratur, historie, religion, malerkunst og spesiell samfunnstema. 

Siden vi startet har det vært holdt rundt 100 ulike foredrag. Av disse har medlemmene holdt ca. 20 foredrag, lokale 

foredragsholdere har holdt ca. 40 foredrag, og ca. 40 er holdt av eksterne foredragsholdere. En kan ikke gå inn på 

de enkelte foredrag, men kan forsikre alle om at det har vært bare foredrag av meget høy kvalitet." 

Tradisjonen med å holde temamøtene på siste torsdag i måneden, kl. 18, startet helt i begynnelsen. 

Foredragene på medlemsmøtene har som regel en varighet på ca. 45 minutter, deretter følger sosialt samvære 

med kaffe og kaker. Møtene har vært holdt mange steder i byen, men i den senere tid ved Ingeniørskolen, som 

har teknisk utstyr av toppklasse og med svært gode akustiske forhold. 

Det til enhver tid sittende styre har forsøkt å utfolde allsidighet når det gjelder valg av tema for foredragene og 

disse har hatt stor spennvidde. 

Reisevirksomheten har vært stor forteller Mikal i 2002. Første studietur ble foretatt i 1992 til Svormuseet, 

Singereiendommen, Astruptunet og Bremuseet i Fjærland; i 1993 til Skagen; i 2001 ble turen lagt til Madrid og 

Barcelona satt i scene av kustgruppen. Før reisene ble planene grundig studert i gruppearbeidet. l nærområdet 

har PU vært i Osvika, Håholmen, Brandal, Hareid, Ulstein, Hjørundfjorden og Hellesylt med besøk hos Parr, og 

Norddal. 

l tillegg til kontingenten har Pensjonistuniversitetet hatt sponsorinntekter både fra det offentlige og av private fir

maer. Foredragsholderne har også i meget stor utstrekning hatt tanke for det Pensjonistuniversitetet betyr for 

mange og tilpasset sitt honorar i tråd med dette. Fordi Pensjonistuniversitetet representerer en studievirksomhet 

stiller også Ingeniørhøgskolen lokaler til fri disposisjon. Pensjonistuniversitetet klarer derfor å holde hjulene i sving 

med en relativt rimelig kontingent, sa Mikal Råheim. 

Ålesund i januar 2011 

SJ lA. Y "ISYCI 111-ole 

Meld fra om endringer i adresser Har du oppgitt din e-postadresse til oss? 

Denne utgaven av medlemsbladet blir sendt ut i elektronisk form 
Det vil lette arbeidet for de frivillige i ledelsen (som 
medlemmene har valgt) om du kan huske å gi beskjed (pdf-fil) til alle som har oppgitt e-postadressen sin. 1 tillegg blir selv

følgelig bladet sendt ut i papirform som tidligere. Det er slett ikke 
om endringer i postadresse. Det er ofte et tidkrevende 

meningen at du skal trykke ut bladet på papir selv. (Hvis du gjør det 
arbeid å lete opp disse opplysningene når de er feil. Si 

så husk at du kan velge gråtone, så slipper du stort forbruk av far
fra til leder, nestleder eller studiekoordinator på enk-

ger). 
leste måte, eller til en i styret, så blir det registrert. 

Hvis du bare mottar papirform, og ikke i e-post, da har vi ikke fått 

med oss adressen. Send den da til per.ofsdahl@mimer.no 
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Kontakt til studiegrupper 

Studiegrp.koordinator: 

Per Øfsdahl; 97177473, per.ofsdahl@mimer.no 

Byen vår: Åse Fagerslett, 70155111; p-fagers@online.no 

Data 1 Nybegynnere: Ny 

Data 2: Ny 

Data 3: Ny 

Data 4: Ny 

Digital foto: Per Myklebust ; 70146576, pemykl@mimer.no 

Litteratur 1: 

Litteratur 2: 

Litteratur 3: 

MOA 

Olav Dahl ; 70215102, e-hen-f@online.no 

Erna Marø ; 70155781, ernamaro@online.no 

Solfrid Selbervik; 91527606; pal.selbervik@mimer.no 

Litteratur 4: Liv Holte ; 70143132, liv.holte@hotmail.com 

Media: Ny 

Engelsk litteratur: Sandra Baraldsnes; 97784579; tbaralds@online.no Samfunn: Sjur Brande; 92203697, sjur.brande@live.no 

Gunnlaug Lade ; 70155004, gunnlade@frisurf.no 

Sigurd Dybvik ; 70133760, sidy@mimer.no 

Kommunen vår: Ny Spansk 1-2: 

Kunst: Astrid Hatlø; 70143085, astrid.hatlo@mimer.no 

Helse og velvære: Per Gunnar Stoknes ; 70143620, pgs@mimer.no 

Kunstmaling: Terje Bugge Hansen; 70141793, terje.b.h@mimer.no 

Quo vadis: 

Rom for kjærlighet. .. 

Vi hjelper deg med kjøp 
og salg av bolig, så kan 
du bestemme hva du vil 
fylle hjemmet ditt med. 
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Adresselapper settes her 

Tillitsvalgte 2010: 

Returadresse ved feil adresse: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Sj ur Brande 

Nybøbakken 8, leil 9 

6011 Ålesund 
B 

Leder Sjur Brande, Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund, tlf 7013 7622 og 9220 3697, sjur.brande@live.no 

.Nest leder og kasserer Erling Paulsen, Gamleveien 36, 6015 Ålesund, tlf 7015 5290 og 9056 0355, erl.paul@online.no 

Studiekoord inator Per Øfsdahl, Brenneveien 13, 6013 Ålesund, tlf. 7015 0257, 9717 7473, per.ofsdahl@mimer.no 

Sekretær Torun G. Eriksen, Fjelltunv. 29, leil 7, 6007 Ålesund, tlf 7013 3416, 90069516, torun@mimer.no 

Styremedlem Målfrid Mogstad, Nedre Strandgt. 37, 6004 Ålesund, tlf. 9924 0464, mmogstad2@hotmail.com 

Varamedlem Liv Tideman, Østre Aspehaug 12, 6010 Ålesund, tlf 7014 1480, 4803 8737, l-tidema@online.no 

Varamedlem Einar Røssaak, Kr. Randersvei 5, 6007 Ålesund, tlf. 7012 1229, einar. rossaak@mimer.no 

Redaksjonskomiteen består nå av: 

Bjørg Bang, tlf. 7014 2924, bjorg.bang@gmail.com; Herbert Gartz, tlf.9004 8885, herbert@gartz.no 

og Sjur Brande, tlf 9220 3697, sjur.brande@live.no 

Studieforbundene skal ifølge lov bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og engasjere og utvikle medborgere, gjøre det mulig for mennesker å påvirke ,; 

egen livssituasjon, bekjempe utstøting og bidra til inkludering og styrke kulturelt mangfold og øke deltagelsen i kulturlivet. 

Voksenopplæringsloven er endret pr. l.jan.2010. l formålsparagrafen sies det bl.a at formålet er å fremme livslang læring ved å legge tilrette for organiserte 

aktiviteter og bidra til motivasjon og tilgang til kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunnslivet. 
l Pensjonistuniversitetet i Ålesund bruker vi ideene i U3A-konseptet som bakgrunn for vår virksomhet. Det er ett av våre mange kort at Pensjonistuniversitetet 

har så mange studiegrupper som drives med liv og lyst av egne medlemmer, som legger stor vekt på det sosiale aspektet såvel som interessefeltet. 

Identitet, verdier og selvforståelse er andre poeng. Hovedparten av aktiviteten i studiegruppene våre bygger opp om akkurat dette. 

Vi diskuterer med respekt for andres meninger, og er velsignet fri for detaljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det. 

Medlemsskap er åpent for all pensjonister og andre over 60 år. Medlemsskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bakgrunn. 

20.01 .2011 Pensjonistuniversltet i Alesund. Møteplan våren 2011 
Grupper Leder Dager KL Sted Janua Februe Mars Apnl Mai Juni Servering 
Data- Nybegynnere Ny. Onsdag 1000-1145 12 19 16 2 16 30 13 11 25 8 .... 
Data- Word gr. 1 Ny Onsdag 1000-1145 J!! 14 26 9 23 9 23 6 4 18 1 c: 
Data- Word gr. 2 Ny. Fredag 1100-1245 Q) 14 28 11 25 11 25 8 6 20 3 

~ 
Data- Power Point Ny. Ledige plasser Fredag 1100-1245 o 21 4 18 4 18 1 15 13 27 10 
Spansk 1 Gunnlaug Lade Tirsdag 1330-1530 

c 
11 25 8 22 8 22 5 3 24 7 Q) 

Spansk2 Gunnlaug Lade Tirsdag 1330-1530 
ø 

18 1 15 1 15 29 12 10 31 14 Jo<: 

Litteratur 4 LivHoHe Onsdag 1200-1345 > 19 2 16 2 16 30 13 4 18 1 ~ 
Kunstmaling Terje Bugge Hansen Tirsdag 1200-1430 Gi 11 25 8 22 8 22 5 3 24 7 

~. Digital foto Per Myklebust Mandag 1000-1145 c: 10 24 7 21 7 21 4 2 23 6 ø 
Kommunen vår Ny Ledige plasser Torsdag 1000-1145 13 27 10 24 10 24 7 5 19 9 
Helse & velvære Per-Gunnar sto knes Etter avtale 
Engelsk litteratur Sandra Baraldsnes Mandag 1000-1145 10 24 7 21 7 21 4 2 16 30 
Litteratur 1 Olav Dahl Tirsdag 1200-1345 

10 

~ 11 25 8 22 8 22 5 3 24 7 

Litteratur 2 EmaMarø Mandag 1200-1345 o 10 24 7 21 7 21 4 2 16 30 
Litteratur 3 Solfrid Selbervik Mandag 1200-1345 

:a (l) 
17 31 14 28 14 28 11 9 23 6 ~<D 

Byen vår Ase Fagerslett Tirsdag 1000-1145 -l ~ 18 1 15 1 15 29 12 10 31 14 27.01.10 .... It') 

Media Marit Skuseth Wiig Onsdag 1000-1145 
Gl(D 

12 26 9 23 9 23 6 4 18 1 24.02.10 ~ M 
Kunst Astrid Hatlø Onsdag 1200-1345 .s:::: 12 26 9 23 9 23 6 11 25 8 31.03.10 'O 

Quo Vadis Sigurd DybVik Tirsdag 1200-1345 •til 18 15 15 12 10 14 28.04.10 a: 
Samfunn SjurBrande Torsdag 1200-1345 20 3 17 3 17 31 14 12 26 9 26.05.10 

studJekoordmator: Per Øfsdahl, Brennevegen 13, 6013 Ålesund. Tlf.: 70 15 02 57 Mob.tel.: 971 77 473 E-adr.: per.ofsdahl@mlmer.nc 
studiegruppene må være oppmerksomme på når de skal hj elpe til med servering av kaffe og rydding på temamøtene. 

Medlemsinformasjon: 

Navn: Postadresse: 

Postnr og sted: Telefon fast: Tlf mobil: 

E-postadresse: Fødselsdag: 

Gi informasjonen t il enten Sjur Brande, Per Øfsdahl e ller Erling Paulsen (adresser som angitt øverst på siden her) 

16 


