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Det norske flagg, kreativt gjengitt av ivrige, unge barnehender. 

Møtene fremover 
Harald Haveland: Den internasjonale tjener og hans testamente. Om 

Dag Hammarskjold 

Samarbeid med Seniorfestivalen, detaljer gjenstår 

Under arbeid 

Under arbeid 

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. 

OSB! Se endringer om møterom på side 10, 12 og side 4 (siste punkt) 

Informasjon om årets operatur til Nordfjordeid 5. - 6. okt.: 

Tryllefløyten av Mozart 
Reisegruppa har fått informasjon om turen til operaen på Nordfjordeid. Vi har 

valgt Turistbussen Ålesund (TÅ) som reisearrangør. 

Vi deltar i år på en vanlig kveldsforestilling, med ankomst hotellet, en aperitiff 

med informasjon om forestillingen, forestilling og avslutter med en god opera

middag. Neste dag returnerer vi via hotell Union på Øye med lunsj. 

Påmeldingen starter 1. juli. med påmelding til 
TÅ: 7014 3316/9204 2411 

eller Sigurd 9110 7120, ev. sidy@mimer.no 

Pris pr. person i dobbeltrom: kr. 2690,-, tillegg for enkeltrom kr. 500,

Detaljert info blir sendt påmeldte deltakere senere. 

For reisegruppen Quo vadis, Sigurd Dybvik 



Om å se det samme fra forskjellige vinkler 

Når man av og til runder en mile pel, et merkepunkt, tar man seg anledning til å se både frem og tilbake. Slik også med meg da 

vårt Pensjonistuniversitet i Ålesund nylig passerte 20 år. 

Vi erfarer at ting er forgjengelige, mens levende tanker forbedres. Mens vaskemaskinen, tekniske ting og alskens duppeditter 

blir mer og mer merket av alder og bruk, fungerer vår forening bedre og bedre med alder og visdom. Les gjerne heftet om vår 

20-årshistorie. 

Under lesing i en moderne utgave av en bok som ble skrevet for 2.500 år siden i Kina falt jeg i tanker om følgende (i nennsomt 

utdrag): 

Skalaen har noen få toner. Men disse kan settes sammen på nye måter. 

Du vil aldri få høre alle sanger. 

Det finnes kun noen få basisfarger. Men disse kan alltid blandes. 

Du vil aldri kunne se alle nyanser. 

Det finnes kun noen få smaker. Men disse kan alltid kombineres. 

Du vil aldri kunne kjenne alle smaker. 

Aksjon og reaksjon avføder hverandre. De er som en sirkel uten ende. 

Dens mulige kombinasjoner kan ikke brukes opp. 

Boken er skrevet av Sun Tzu og heter Bing-Ja i original. Hans tanker er å vinne uten konflikt, så sant det er mulig. 

Men den som våger å åpne en avis, eller skru på nyheter på TV' en, blir neddynget i beskrivelser av konflikter, den ene verre 

enn den andre. Store personligheter begår dumme feil. Det ekselleres i fæle konflikter, som om media skulle få betalt for det? 

Men er det noen som fokuserer på å løse konfliktene, slik Sun Tzu ga uttrykk for det for 2.500 år siden? 

Enn om vi som levende, kreative mennesker heller ser på de uendelige muligheter som kan benyttes til å prøve å løse 

nærliggende konflikter, helst før de oppstår? Hva med å se på mulighetene fra sirkelens utside? 

l mitt yrke sier vi fremdeles: Bevar det som fungerer, men endre det som ikke fungerer. Det siste er utfordrende nok for 

enhver. 

Med ønske om en riktig god sommer - så møtes vi til høsten. 

Sjur 

Operaen Tryllefløyten, Wolfgang Amadeus Mozart 

laurdag l. oktober er det premiere på operaen Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart. 

Det er til no lagt ut 10 framsyninger fram til og med 15. oktober. Årets regissør er Ronald Rørvik. 

Pakken inneheld dette: 

God billett til forestilling. Snittar og kvitvin, samt informasjon om kveldens forestilling ca. kl. 17.00. 

Transport til Operahuset Nordfjord ca. kl. 18.00. Transport tilbake til hotellet etterpå. 

Nordfjord Hotell sin kjende operamiddag. Overnatting og frukost. 

Med helsing 

NORDFJORD HOTELL 

Eli Førde Aarskog 



Referat fra årsmøte for året 2010, 31.mars 2011 

C Styreleder Sjur Brande åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. 46 medlemmer var tilstede. 

Konstituering av årsmøtet: 
Årsmøtet godkjente innkallingen. Arne Edvardsen ble valgt som møteleder. 
Som referent ble valgt Astrid Hat lø og som vitner til å undertegne protokollen; Gustav Flis nes og Rannveig Siem. 

Årsmøtesaker: 
Møteleder erklærte årsmøtet for lovlig satt. 

1. Styrets årsberetning 
Årsberetningen for 2010 som var distribuert til medlemmene gjennom medlemsbladet (nr.28, 1/11) ble gjennomgått av styreleder punkt for 
punkt med kommentarer: 
- Styret fikk ros for stor spredning av tema for studiegruppene 
- Styret ble oppfordret til å opplyse om hvilke dataprogram som skal brukes ved annonseringen av datakurs. 
- Konferanse for studie lederne vil bli holdt medio mai. 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

2. Regnskap og budsjett 
Revisors beretning ble referert av revisor P.A. Vid nes og godkjent av årsmøtet. 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Erling Paulsen. En del punkter ble kommentert og avklart som underskuddet ved årets operatur. 
Årsaken til underskuddet var i hovedsak få påmeldte. 

C For 2011 vil det være reisebyrå som står for turarrangement. Nærmere informasjon vil bli gitt i medlemsbladet. 
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. 

Styrets forslag til budsjett for 2011 ble fremlagt av styrets formann. Under post Inventar og utstyr på kr. 10 000,- ble det foreslått innkjøp av 
PC til regnskapsfører. Forslaget fikk bred støtte. 
Oppsparte midler ble foreslått brukt m.a. til å engasjere gode foredragsholdere til fellesmøtene. 
Styret vil arbeide videre med kommentarer som kom fram under gjennomgang av budsjettforslaget. 
Budsjett for 2011 enstemmig vedtatt. 

3. Vedtektsendringer 
Forslag om endring av vedtektenes§ 4, fremsatt av medlemmene Per Henry Aarseth, Asbjørn H. Johansen og Trygve Ratvik og sendt 
medlemmene på forhånd, ble gjennomgått. Uttalelser fra tillitsvalgte og fra styret ble lagt frem. 
Saken ble diskutert. Forslagstillerne trekte sitt forslag. 
Konklusjon: Årsmøtet gikk inn for styrets forslag; vedtektene §4 er uendret. 

Vedtekter for Pensjonistuniversitetet mangler fremgangsmåte som gjelder valg av tillitsvalgte. Årsmøtet ber styret utarbeide forslag til 
vedtekter som gjelder valg, og legge dette frem på årsmøte for 2011. 

Valg 
Valg av tillitsmenn og kvinner ble ledet av leder i valgkomiteen, Sigurd Dybvik: 

L Styre: 
Leder: 
Styremedlemmer: 

Ikke på valg: 
Varamedlemmer: 

Valgkomite for 2011: 

Sjur Brande, enstemmig gjenvalg for ett år 
Per Øfsdahl, enstemmig gjenvalg for 2 år 
Målfrid Mogstad, enstemmig gjenvalg for 2 år 
Astrid Hanken, enstemmig valgt for 2 år 
Torun Eriksen, gjenstår ett år 
Liv Tidemann, enstemmig gjenvalg for ett år 
O leG. Persson, enstemmig valgt for ett år 

Ikke på valg: Norma Kjerstad, Gunn laug Lade (gjenstår ett år) 
Ny: Einar Røssaak, enstemmig valgt for 2 år 
Ny, vara: Erling Paulsen, enstemmig valgt for 2 år 
Valg av revisor: Per Arne Vid nes, enstemmig gjenvalg for 2 år 

Årsmøtets avslutning 

Møteleder konkluderte med at årsmøtet meddelte styret ansvarsfrihet og takket fremmøtte for vel gjennomført årsmøte. 
Styre leder takket for tilliten ved gjenvalg som leder. 

Gustav Flis nes, vitne 

Ålesund 02.04.2011 
Astrid Hatlø, referent 
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Rannveig Siem, vitne 



Referat fra møtet med gruppeledere og styret 19.mai 2011 

Det var 17 deltagere på møtet, men noen få av studiegruppene manglet. 

Innledning. 
Styreleder ønsket velkommen og gikk kort gjennom den erfaringen som vi hittil har gjort oss. Oppsummeringen var kjent for 
alle på forhånd. 
Poenget med møtet var å bringe erfaring videre til nyere gruppeledere. Det hadde derfor vært formålstjenlig om alle gruppene 
neste gang kunne være representert; de med lengst erfaring fordi de kan bringe kunnskaper videre, og for at de med minst 
erfaring lettere kan hente lærdom. 
Bruk av medlemsdata. 

Det er viktig at medlemsdata er korrekt hele tiden. Leder har hovedlisten og samarbeider med kasserer og studiekoordinator 
om alle endringer. Det er kjærkomment om medlemmene selv kan sende beskjed om endringer av eksempel ny adresse, nye
postadr. o.l. slik at informasjon går ut til alle. 
Studiekoordinator gikk gjennom føring av rapportene. 
Ledere har alle oppsett som det er ønskelig å bruke. Studiekoordinator gikk gjennom føringen av rapporter i detalj. 
Over halvparten av PUs medlemmer er med i en eller flere studiegrupper. Leder for hver har ansvaret for at det føres en 
Gruppeliste som innholder personopplysninger som er faste, og bare endres av og til. Det er ønskelig at endringer i denne 
listen også blir meddelt videre slik at felleslistene kan være så korrekt som mulig. Men den skal minst overleveres ved slutten 
av høstsemesteret. 
Under hvert møte i gruppen skal det føres en Fremmøteliste. Denne (i elektronisk form) er laget slik at fremmøte føres ved å 
sette tallet l, og fravær med tallet O. Fremmøteprosenten blir da utregnet automatisk. Om listen føres manuelt vil den senere 
bli overført til den elektroniske, og det fører med seg litt mer administrativt arbeid i etterkant. Detaljer om dette er 
gruppeledere kjent med. 
Under hvert møte føres det også et referat. Ved slutten av høstsemesteret kan denne oppsummeres i en Årsrapport, gjerne da 
i stikkords form eller som et resyme. Viktige saker legges ved separat: Dette gjelder informasjon om spesielle prosjekter, 
deltagelse i eksterne aktiviteter, besøk, reiser, etc. Likeledes erfaringer som er gjort, og som bør bringes videre til andre 
grupper eller foreningen generelt. 
Han fremholdt at gruppelederen måtte tenke semesteravslutning. Det var også viktig å tenke på foreningens ansikt utad. 

Studiegruppeleder står til tjeneste om det skulle være noe uklart. 

Gruppestørrelse. 
Det ble spurt om passende antall medlemmer i en gruppe. Det var det opp til gruppen selv å avgjøre, alt etter gruppens 
virksomhet. l noen grupper var det fordel at antallet var lite (data f.eks). l andre kunne antallet være stort. Poenget er at alle 
skal kunne være aktive deltagere. 
Organisering av datagruppene. Studiekoordinator sa at det til høsten bare ville bli 3 grupper, mot 4 nå. 

Det trengs flere som kan hjelpe til med disse, enten som veileder eller hjelpeveileder. Dette fordi innføring i dataprogram 

krever personlig oppfølging i større grad enn ellers. Alle som har normal erfaring i bruk av forskjellige vanlige program, Word, 

Excel, PowerPoint, bruk av e-post og internett, kan gjøre stor innsats for andre medlemmer, bare meld fra til studiekoordinater. 

Studiegruppers eksterne virksomhet. 

Grupper som muligens holder på med det samme kan gjerne orientere hverandre underveis om det er noe som kan bli 

formidlet eksternt. Man må iakta behørig foreningens image om gruppene henvender seg eksternt. 

Arbeidsfordeling. Det vil være naturlig at arbeidsbyrden i gruppene fordeles. Går en leder av, må gruppen selv finne ny. 

Det savnes en eller to nye medlemmer til redaksjonskomiteen. Interesserte bes melde seg til styreleder. 

Gruppestøtte. 

Det er satt av et beløp i budsjettet for å gi støtte til spesielle formål. Dette er beskrevet i informasjon som alle ledere er kjent 

med. Ellers er vanlig at gruppene dekker tilfeldige utgifter ved behov. 

Eventuelt. 
Det kom forslag om ny gruppe, tysk. 
Media ønsket å ha møte kll2.00. Den kan da ha møte den onsdagen Kunstgruppen ikke har møte. 
Ny møteplan for gruppene må lages. 
Rådhuset blir stengt for oss høsten 2011 og våren 2012, men andre steder blir ikke berørt. Per hadde tatt kontakt med 
virksomhetsleder Ida Skotheim som skulle se hva kommunen kunne gjøre. Det ser ut til at det ordner seg. Kommunen vår og 
Litt. 3 har lokale etter avtale. 

Ålesund 25.05.2011, Torun G. Eriksen og Sjur Brande 
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Vellykket 20 års feiring på Sanitetshjemmet, Bogneset 

(... Et 60-tal/ deltagere hygget seg godt under markeringen av vår forenings første 20 år, på Sanitetshjemmet den 

28.april. 

iiiijiiiiiiiiiiiJ Arrangementskomiteen bestående av Per-Gunnar 

Sto knes, Erna Marø og Torun Eriksen hadde lagt ned 

et grundig forarbeid. Og fikk god hjelp av unge 

hjelpere på kjøkkenet, både med vel tillaget mat og 

servering under hele arrangementet. 

Her til venstre et lite utklipp av salen, med Bjørn og 

Hilde lamborg, Grethe og Karl Petter Slinning i 

forgrunnen. 

Til høyre er foreviget Signy Foss og Oddvin Flo som stod for 

musikken. Disse to medvirket til at stemningen ble god, 

med rolig bakgrunnsmusikk mens samtalene gikk på kryss 

og tvers - og med taktfast forspill under sangene som ble 

fremført underveis. En spesiell takk til Åse Fagerslett for 

hennes hyldestvise til foreningen. Du finner den sammen 

med de andre sangene bakerst i et eget hefte som 

inneholder en sa_mlet redegjørelse for foreningens utvikling 

siden starten 19.feb. 1991. 

jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiWJ Ti 1 venstre her ser du kveldens toastmaster, Ragnar 

Johansen, som ledet det hele med god hånd. Ragnar har 

vært med oss gjennom mange år som partner og god 

rådgiver fra Folkeuniversitetet i Ålesund. 

Til høyre i bildet, Harald Haveland, som fortalte om 

Ha_rtvig Kiran og leste stykker og sanger som Kiran har 

laget. Harald blir vår temaforedragsholder i august. 

Stor takk også til Erna Marø som fremførte dikt som vår 

første og mangeårige formann, Mikal Råheim, var så 

glad i. Mange har spurt om vi ikke kan trykke dette 

diktet i bladet, og du vil finne både dette og noe annet 
~!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~som vi vet at Mikal satte pris på, på neste side. 

Stor takk til alle som gjorde samlingen vår så hyggelig å tenke tilbake på! 

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

oppbevart 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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Et av diktene Mikal Råheims satte stor pris på, og som 

Erna Marø fremførte under 20-årsfeiringen: 

Spre sol over livet 
Ukjent opphavsmann 

Spre sol over livet for andre, 

vi går gjennom livet, en eneste gang. 

Strø roser for dem som på veien skal vandre, 

du vet den er ofte besværlig og trang. 

Spre sol over livet for venner og kjære, 

som kanskje er tynget av mismot og tvil. 

Rekk dem som har trykkende byrder å bære, 

en hjelpende hånd og et varmende smil. 

Spre sol over livet til hygge for andre, 

la rykter og sladder gå øre forbi. 

Det hjelper nok ikke å dømme og klandre, 

vi trenger til lys på vår farlige sti. 

Spre sol over livet for dem som må klage, 

se bort fra din nestes forskjellige feil. 

Glem sårende ord som kan stikke og nage, l 

la øynene stråle som sølvklare speil. 

Spre sol over livet og flett deg et minne av 

Evighetsblomster- en strålende krans. 

For skjønne "forglemmegei" kan du nok finne, 

de lyser i sinnet, med himmelblå glans. 

Spre sol over livet for syke og trette, 

for dem som i ensomhet går for seg selv. 

Og glem ikke sultne som trenger til mette, 

vend sorgfulle øyne til himmelens hvelv. 

Spre sol over livet for gamle og unge, 

for alle som trenger oppmuntring og trøst. 

Tenn håp i de sinn som er mørke og tunge, 

tenk, sol har en strålende oppgang i øst. 

Spre sol livet i skyggenes verden, 

bak skyene skimter vi stjernenes hær. 

Vi trenger til solskinn på pilegrimsferden, 

det demrer av dag i et rødgyllent skjær. 
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Foreningen sendte en hilsen til Mikal Råheim på hans 
85-årsdag, og han sendte tilbake "en liten hilsen med 
to små dikt til ettertanke. Disse to trykker vi her, til 
fornyet glede. 

Dagen i dag 
Tekst: Anna Thorstein 
Melodi: Høyt over fjellet .. 

Dagen i dag, er din min ven, 
dagen i går, kommer aldrig igen. 
Dagen er lige her og nu, 
indholdet ska ber du. 
Fyld den med glæde, varme og tro 
andre skal føle dagen ergo'. 
Hvor der er vilje er der vej, 
nu er der brug for dig. 

Dagen i dag, er ganske kort 
men du har meget at give bort. 
Tindrende smil og gode ord, 
koster jo ikke spor. 
Glæder du andre viser det sig, 
skyerne spredes også for dig, 
Du kan forskønne selv dit liv, 
når du er positiv. 

Dagen i dag, tilhører dig 
dagen i morgen du kender ej, 
ved ikke hvad den bringe vil, 
eller om du er til. 
Dagen i dag du udnytte må, 
selv om den også tegner lidt grå, 
Nu er det bare op til dig, 
hvordan den former sig. 

Dagen i dag, du bruge kan 
både med følelse og forstand. 
Andre du møder på din vej, 
påvirket bli'r af dig. 
Giv dem et smil, det varmer enhver 
mere end penge, er det jo værd. 
Deler du glæden ud min ven, 
se, hvor du får igen. 

Nøkler til vennskap 

Når vi ser tilbake 

på de fineste dager 

i våre liv, var det 

stundene med venner som 

gjorde oss lykkelig. 



Referat Jahn Otto Johansen, 27.jan.2011: 

Tyskland - Europas håp og Norges beste venn 

Det var riktig så god kjemi mellom foredragsholderen, forfatter og utenrikskommentator Jahn Otto Johansen, og en 

stor forsamling i det store auditoriet på Høgskolen i Ålesund. Nær 200 mennesker satt som tente lys og lyttet med 

åpne ører og øyne. Jahn Otto Johansen har en stemme som man med stor glede kan lytte til ofte og lenge, som vi 

. . kjenner ham fra media gjennom svært mange år. l tillegg utstråler han trygghet ved at han kjenner sitt fagfelt, fordi 

((l. han har opplevd og erfart det selv. Egenskapen han har til å kunne snakke med alle på en måte som gjør at sentrale 

personligheter forteller og gir av seg selv, bidrar til at han forstår sammenhengen i hendelser langt bedre enn de 

fleste. Dette har han fremstilt i mange leseverdige bøker. 

Hans foredrag var flytende gjennomført uten synlig bruk av manus, men tråden var lett å følge. Gode, enkle 

småhistorier belyste poengene. Det var antagelig nytt for mange av oss at Tyskland under Bismark, den første 

forbundskansleren, hadde et velferdssystem som var bedre enn det Europa ellers hadde. Dette var fordi han på en 

pragmatisk måte kom arbeiderne i møte med omfattende sosiale reformer som la grunnlaget for den moderne 

velferdsstaten. 

Det første tyske økonomiske under (Wirtschaftswunder) var mellom 1890 og 1914. Det andre er betegnelsen på 

den raske gjenoppbyggingen og det vedvarende økonomiske oppsvinget i Vest-Tyskland etter valutareformen i juni 

1948, der tyske Mark ble innført. En av arkitektene bak var bl.a finansminister Ludwig Erhard. Men 

velferdsrettighetene ble etter hvert tyngende, og Tyskland erfarer det samme som mange andre steder, at 

utgiftene må skjæres ned. Tysklands demografiske utvikling tilsier at det blir en veldig overvekt at eldre, som Jahn 

Otto Johansen mente vil føre til en kjempesmell. 

1(.1 Gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland kom istand ved at bl.a Helmut Kohl benyttet "mulighetenes vindu". 

Økonomisk sett ble dette særdeles kostbart, men vellykket sett over tid. 

Johansen fortalte også at tyskere ikke har den samme nasjonalfølelsen som andre land. De har heller ingen 

nasjonalistisk nasjonalsang. "Deutschland, Deutschland Uber alles" betyr ikke at tyskerne føler seg høyt hevet over 

alle andre, men at fedrelandet står deres hjerter nærmest. Tyskland var i perioden fra riksgrunnleggelsen i 1871 og 

frem til Tysklands nederlag i første verdenskrig en føderasjon av en rekke kongeriker, hertug- og fyrstedømmer, og 

byrepublikker. Tyskland var et av de første landene i Europa som innførte allmenn stemmerett. 

Under sin nåværende forbundskansler, Angela Merkel, har Tyskland mer enn noe annet land bidratt til å løse krisen 

som flere av landene nord for Middelhavet har satt seg i. Tyskland er i realiteten Europas viktigste land, sa Jahn 

Otto Johansen. 

Tyskland er største avtaker av norske produkter. Norge har liten innflytelse i EU, og den blir endog mindre under 

den organiseringen som EU får. Når Norge på den måten står bakerst i køen i EU, bak også de nye søkerlandene, er 

det Tyskland som hjelper oss. Derfor er Tyskland Norges beste venn, avsluttet Johansen. 

Det kom veldig gode spørsmål fra salen, og disse ble besvart fyldig. Forsamlingen satte stor pris på å få lytte til en 

~ meget kunnskapsrik og veltalende foredragsholder. 
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Referat fra temaforedraget 24./ebruar 2011: 

EN EPOKE ER SLUTT- Vigra kringkaster legges ned. 

Pensjonistuniversitetet hadde 

24./ebruar gleden av å ha Turid 

Røsvik på besøk. l overkant av 30 

tilhørere hørte Turid Røsvik holde et 

personlig og engasjert foredrag om 

Vigra kringkaster. Hun har tidligere 

arbeidet på stasjonen på Vigra som 

telegrafinspektør, og i dag er hun et 

svært aktivt medlem av 

"Venneforeninga for Vigra 

kringkaster". 

11934 ble det bestemt at det skulle bygges radiosender på Vigra, 

og året etter ble spaden satt i jorda. Fire år senere ble den nye 100 

l de første krigsdagene i april1940 var senderen på Vigra et viktig 

mål for tyske fly. Ansatte og lokalbefolkningen gjorde en stor innsats for å berge senderen. Den ble blant annet 

dekt med sandsekker og det lokale skytterlaget ble også mobilisert. Men 15.april fikk tyske fly inn en fulltreffer og 

senderen ble lagt i grus. 

Etter krigen ble senderen bygget opp igjen og samtidig som Ålesund hadde sitt 100-årsjubileum i 1948 ble den nye 

senderen innviet med kong Håkon i spissen. Fire år senere kom den nye masta - 242 m høg- på plass. 

l 1985 var den gamle senderen blitt umoderne og ble byttet ut med en ny, moderne fjernstyrt sender. Det var ikke 

lenger fast betjening på selve senderen på Vigra. 

Etter hvert ble den høge masta et problem for flytrafikken og det har opp gjennom årene kommet mange innspill 

om at masta må fjernes og Vigra kringkaster legges ned. Og det er nå bestemt at kringkastingsdrifta skal legges 

ned i 2011 og at masta skal fjernes. 

Venneforeninga for Vigra kringkaster, som har ca 30 medlemmer, har i de senere årene drevet et museum i det 

gamle uthuset fra 1938. Når senderen nå blir lagt ned, er de usikre på hvordan fremtiden for museet vil bli. For å 

drive det videre, er de avhengig av støtte både fra museumshold og fra Giske kommune. Vi ønsker 

venneforeninga lykke til i det videre arbeidet. Det er viktig at framtidige generasjoner også får kjennskap historia 

om Vigra kringkaster. 

Referat fra tur 

til Runde 10.mai 2011. 

=--..;.;;...~..:;;;::;~-=----=----=-11 Vi fryktet regn, vi 37 QuoVadisere som 
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ville utforske Søre Sunnmøre på en 

spennende utflukt. Men vel over 

fjorden glemte vi hele værsituasjonen 

til fordel for spennende orienteringer 

og et påtrengende vakkert vårvær. Det 

er utrolig så dårlig orientert en er om 



våre nærmeste omgivelser og hvor sjeldent en besøker våre naboer i sør. 

Denne turen var planlagt med første hovedstopp på Runde, med orientering og omvisning på det nye Runde Miljøsenter. Men 

for å komme dit måtte vi kjøre over mange broer og bli orientert om mange øysamfunn av vår godt forberedte guide, Sissel 

Waage Aurdal. Vi passerer gjennom vår maritime høgborg, så intet er mer naturlig enn at Runde Miljøsenter prioriterer 

maritim forskning. Der ble vi tatt i mot av en smilende May Britt Haukås, som forteller om hva en driver med der ute i 

havgapet. De har allerede funnet ut ny informasjon om livet i havet der ute hvor havstrømmene lager spennende "gater'' i det 

maritime miljø. Dette blir muligens tatt opp i et månedsforedrag til høsten. 

Vacuumtoilettet Jets er også inne i forskningsmiljøet. Først kom Utedassen, så kom WC med sin forbedrede hygiene og nå er 

vacuumtoilettet på veg inn. Vi møter det på ferger, cruiseskip, hoteller. Jets bruker en halv liter vann på en "dose", mens wc 
bruker ca 10 liter. Ulsteinvikfirmaet har fått en kontrakt på et stort boligkompleks i Brasil. Ingeniørene har regnet ut at bare 

der sparer man 450 000 liter vann PR DØGN. Da aner en hvilke gullegg firmaet har lagt. 

A propos GULL. Det var jo gull og Akrendam som satte Runde for alvor på verdenskartet. Nå har historien og funnet fått et eget 

rom på senteret, og vi har sett både gullmynter, sølvmynter og mexicanske stein-talere. 

Vi fikk en meget fyldig orientering om vyene for Miljøsenteret og etter en "fyldig" servering av en fiskesuppe fortsatte vi på 

denne oppdagelsesferden i det sørlige Sunnmøre. 

Vi krysset broer og så Sukkertoppen og Runde fra stadig nye retninger. 

Vi fikk dramatiske historier fra Skorpa under krigen. Det var mangt som skjedde ute på øyane som vi ikke var klar over. 

Før vi avsluttet turen med vaffel kake på Herøy bygdemuseum fikk vi en grundig innføring i Herøys innvirkning på 

norgeshistorien, fiksert til Herøy kirkegård og teaterstykket "Kongens ring". Øyriket knyttet til kirkegården var rene 

"rundkjøringen" i seilbåtenes tidsalder. Mange historiske hendinger var knyttet til disse områdene helt siden førkristen tid. 

Det var en mangfoldig og interessant dag, særlig berikende med en velorientert guide. 

Referent: Nils Edvard Selliseth 

Britt Walle Ekroll's foredrag 26.mai: Hvordan lese bilder 
Det var en herlig, sprudlende, entusiastisk og dynamisk kunstlærer som var tilbake i 

klasserommet og foreleste for en stor klasse lydhøre elever. 

Det var spesielt interessant å få innblikk i hvordan de eldre malere benyttet seg av 

teknikker og detaljer i bildekomposisjoner som fotografer i dag knapt er klar over. Selv 

det som for et utrenet øye i første omgang fremstod som former på en flat vegg, viste 

seg å gi et forbausende tredimensjonalt bilde, takket være det hun kalte bruk av 

sentralperspektiv. Kroghs bilde, Amerikas oppdagelse, hadde dybde i seg med klar 

forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn med bruken av horisontens plassering. Og Revolds 

bilde, hvor motivene delvis dekket hverandre med samme struktur ga dybde i bildet, 

uten bruk av horisont. 

Britt viste oss hvordan fargene kom frem mot oss, eller vek fra oss, og på den måten 

skapte dynamiske inntrykk i noe som man kanskje overfladisk så på som uinteressant. 

Selv ved bruk av rene gråtoner, eller svake og neste like fargenyanser, ble det tydelig 

skapt liv i bildene hun hadde valgt ut med omhu. Man får et helt annet inntrykk av f .eks F. Widerbergs bilde med rytter til hest, 

i uvante farger, når man betrakter bildet mer inngående. 

Realismen i Kristian Kroghs bilde, Albertine i politilegens venteværelse, ble noe helt annet etter at hun forklarte bildehistorien 

og detaljene i måten figurene var fremstilt på bildet. Fremstillingen ledet tankene hen på nå avgåtte sjeffor IMF og hendelsen 

i New York nylig. 

Finurlig kom også skjult ironi frem i måten personene var fremsti lt på. Velazquez hadde en fiffig måte å få til dette på. Og så 

den bitte lille lysflekken i døren bakerst i bildet, dette er ting som vi ikke aner effekten av når vi med dagens fantastiske 

kameraer bare trykke ivei. 

Riktig spennende og lærerikt var det! 
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Foredraget 2S.august: Harald Haveland forteller om Dag Hammarskjold: 

Den internasjonale tjener og hans testamente. 

18. sept. 2011 er det 50 år siden Dag Hammarskjold omkom ved en flyulykke i Afrika. Han ble bare 56 år, hadde da 

siden 1953 vært generalsekretær i FN. 

Han maktet å løse mange internasjonale kriser under sin embetstid. Han var anerkjent som en meget intelligent, 

godviljens mann. Hva meget få visste var at han nesten hele sitt liv førte en nærmest poetisk dagbok, han kalte den 

"Vagmarken''. Han kalte den en "hvitbok vedrørende mine forhandlinger med meg selv- og Gud". Hans livsverk, 

og hans etterlatte dagbok, er fascinerende. Det er rimelig at han blir minnet femti år etter sin bortgang. Der ville 

alltid vært behov for ham. 

Informasjon fra gruppekoordinator 

1. Ny organisering av datagruppene fra høsten av : 

Datagruppene omorganiseres fra høsten. Vi gjør det på samme måte som i vår. Vi starter en nybegynnergruppe for 

de som er helt uerfarne med bruk av PC, to grupper i Word tekstbehandling og en gruppe i PowerPoint 

presentasjonsprogram. 

Alle deltakerne må ha egen bærbar PC, og de må ha Microsoft Office 2007 eller 2010 installert på PC-en sin. 

Meld fra om endringer i adresser 

Påmelding skjer til studiekoordinator Per Øfsdahl, tlf 97 17 74 73 

eller per.ofsdahl@mimer.no 

NB! De nåværende datagruppene oppløses. Det betyr at de som i 

dag går på en datagruppe -og som ønsker å fortsette til høsten -

også må melde seg på en av gruppene. 

2. Nye lokaler midlkertidig for alle som har brukt 

Bibliotekdelen på Rådhuset: 

Grunnet ombyggingen av Rådhuset blir våre lokaler stengt ett år 

fremover. Nye lokaler for de av våre grupper som blir berørt blir 

tilgjengelig i det tidligere Spilka fabrikker (H-vindu) på den gamle 

veien i Blindheimsbreivika. Se bildet og se side 12 for detaljer om 

inngang og parkering. 

Har du oppgitt din e-postadresse til oss? 
Det vil lette arbeidet for de frivillige i ledelsen Denne utgaven av medlemsbladet blir sendt ut i elektronisk form 

(som medlemmene har valgt) om du kan huske å {pdf-fil) til alle som har oppgitt e-postadressen sin. 1 tillegg blir 

gi beskjed om endringer i postadresse. Det er selvfølgelig bladet sendt ut i papirform som tidligere. Det er slett 

ofte et tidkrevende arbeid å lete opp disse ikke meningen at du skal trykke ut bladet på papir selv. (Hvis du gjør 

opplysningene når de er feil. Si fra til leder, det så husk at du kan velge gråtone, så slipper du stort forbruk av 

nestleder eller studiekoordinator på enkleste farger). 

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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BRAGES 
BILFORRETNING 

Kontakt til studiegrupper 
Koordinator for studiegruppene: 

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

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

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

Engelsk litteratur: Sandra Baraldsnes; 97784579; tbaralds@online.no 

t. , Kommunen vår: Oddny ~een, 90574183, oddny.heen@bluezone.no 

'-"' Kunst: Astnd Hatlø; 70143085, astrid.hatlo@mimer.no 

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

Kunstmaling: Einar Hasund, 90574972, einar.hasund@mimer.no 

Litteratur 1: 

Litteratur 2: 

Litteratur 3: . 

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: 

Samfunn: 

Spansk 1-2: 

Quo vadis: 

MaritS. Wiig, 90205848, bjartwi@live.no 

Sjur Brande; 92203697, sjur.brande@live.no 

Gunn laug Lade; 70155004, gunnlade@frisurf.no 

Sigurd Dybvik ; 70133760, sidy@mimer.no 

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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Myk~~ ni 
leturadresse ved feil adresse: 

~ Hess~v. ien 6 •ensjonistuniversitetet i Ålesund B 
Cl. o ()\((' 

11esund 6 orr6 l Sjur Brande 

lybøbakken 8, leil9 ~~~ '-o """' l oOll Ålesund • /:) ~"<:(" 
0 RTO 'O~ 

/ 

Tillitsvalgte 2011: . \Retur 
leder Sjur Brande, Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund, tlf 9220 3697, sjur.brande@live.no 

Retour u 

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

Studiekoordinator Per Øfsdahl, Brenneveien 13, 6013 Ålesund, tlf. 7015 0257, 9717 7473, ~ Retur Retour 
Sekretær To run G. Eriksen, Fjelltunv. 29, leil7, 6007 Ålesund, tlf 7013 3416, 90069516, torun@mir 

Vi er opptatt ev A levere riktig - takk for din 11181 
Kassere; Astrid Hanken, Kistavegen 4, 6020 Ålesund, tlf. 7014 2914, mob 48231109, astri-hk@onli 

Varamedlem liv Tideman, Østre Aspehaug 12, 6010 Ålesund, tlf 7014 1480, 4803 8737, 1-tidema@ o Ikke hentet )It! perioden utlflll; 
Varamedlem Ole G. Persson, Parkgt. 10, 6003 Ålesund, tlf 7012 9966, mob. 9003 3104, perssonp@ 

Nonr6clem6 
D6menag6. Periode da 
rlladressege expir6a 

Redaksjonskomiteen består nå av: o Ulgant/Ny adressa ulgant o lnconnu/Nouvalle adressa 

Bjørg Bang, tlf. 7014 2924, bjorg.bang@gmail.com; Herbert Gartz, tlf.9004 8885, herbert inconue - - -
Returdeto: 

og Sjur Brande, tlf 9220 3697, sjur.brande@live .no O Utilstrekkelig adressa Deted;z 

Adressa insufflsante 

Studieforbundene skal ifølge lov bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og engasjere og utvikle medbo 

egen livssituasjon, bekjempe utstøting og bidra til inkludering og styrke kulturelt mangfold og øke deltagelsen ;l , ;...,.,., 
ll"mØIIIIIU 

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. 

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

Grupper Leder Dager Kl. Sted Au! ust September Oktober November Des SERVERING 

Diaital foto Per Mvklebust Mandag 100().1145 15 29 12 26 10 24 7 21 5 25.08.11 

Kunstmalina Einar Hasund lirsdag 1200.1430 16 30 13 27 11 25 8 22 6 29.09.11 

Spansk 1 Gunnlaug Lade lirsdag 133().1530 16 30 13 27 11 25 8 22 6 27.10.11 

Spansk2 Gunnlaug Lade lirsdag 133().1530 23 6 20 4 18 1 15 29 12 24.11.11 

Data 1 - Nybegynnere Ny. Ledige plasser OnsdaQ 100().1145 Spjelkalik 24 7 21 5 19 2 16 30 14 

Data 2 - Word Nv. Lediae o/asser OnsdaQ 100().1145 
Seniorsenter 17 31 14 28 12 26 9 23 7 

Litteratur 4 Liv Holte Onsdag 120().1345 24 7 21 5 19 2 16 30 14 

Kommunen vår OddnvHeen Torsdag 1000.1145 18 1 15 29 13 27 10 24 8 

Data 3 . Word Ny. Ledige plasser Fredag 1100.1245 19 2 16 30 14 28 11 25 9 

Data 4 - PowerPoint Ny. Ledige plasser Fredao 1100.1245 26 9 23 7 21 4 18 2 16 

Helse & velvære Per Gunnar Stoknes Etter al.lale l-' 
Litteratur 3 Solfrid Selbervik Etter al.lale 

Enaelsk litteratur Sandra Baraldsnes Mandag 1000.1145 Frivillig- 15 29 12 26 10 24 7 21 5 

Litteratur 2 Erna Marø Mandag 1200.1345 sentralen 15 29 12 26 10 24 7 21 5 

Byen vår Ase Fagerslett lirsdag 1000.1145 
. 

Spilkabygget 23 6 20 4 18 1 15 29 13 

Litteratur 1 Olav Dahl lirsdaa 1200.1345 - 16 30 13 27 11 25 8 22 6 

Quo Vadis Sigurd Dvbvik lirsdao 120().1345 Blindheims- 23 20 18 15 13 

Media Marit Skuseth Wiia Onsdag 120().1345 breivika 10 24 7 21 5 19 2 16 30 14 

Kunst Astrid Hatlø Onsdag 1200.1345 *) 17 31 14 28 12 26 9 23 7 

Samfunn Sjur Brande TorsdaQ 1200.1345 Etter al.lale 25 8 22 6 20 3 17 1 15 

Studiekoordinator: Per Øfsdahl, Brennevegen 13, 6013 A Iesund Tlf: 70 15 02 57 Mob.tel.: 97 17 74 73 E-adr.: per.ofsdahl@mimer.no 
Studiegruppene må være oppmerksomme på når de skal hjelpe til med servering av kaffe og rydding på temamøtene. 

*) Parker på nedsida av bygget. Eng. litt, Litt 1, Litt 2 og Kunst bruker inngangen til Frivilligsentralen. 
Byen vår, Quo Vadis og Media bruker inngangen til Teknisk hjelpemiddelservice. 

Vi trenger f~lgende informasjon om nlle medlemmer: 

Navn: Postadresse: 

Postnr og sted: Telefon fast: Tlf mobil: 

E-postadresse: Fødselsdag: 

\.) 

u. 


