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er under endring 

I denne utgaven: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr 43  2/2014 

Mars 2014 

Temamøtene og turer fremover 
27.mars:  Allan Bradley: foredrag m/film om Erling Rønneberg, se nr 41 

24.april:  Brita Blomquist: Herlige reiseopplevelser! 

22.mai:  Fellestur med hurtigbåt til Veøy og Finnøy (se side 7)  

28. august:  Noralv Breivik:  Om Leger uten grenser.  

25. sept.   Eva Furseth:   Kåre Haram,  livet og kunsten. 

30. okt.:  Bjørn Hansen: Om strømninger i amerikansk politikk. 

27.nov.:   Harald Kjølaas om samlingen på Eidsvoll i 1814.  

11. des.:  Guri Aasen:  Kåseri  

  

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. 

Inngangspenger kr. 50. 

Jeg vil gjerne bli medlem av Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Navn:      Postadresse:   

Postnr og sted:      

Telefon fast:   Tlf mobil:    

E-postadresse:     Fødselsdato: 

      Gi informasjonen til enten Sjur Brande eller Per Øfsdahl (adresser på siste side) 

Påmelding til Veøy-turen har frist 27. mars   

-  ta gjerne med venner og kjente (se side 7) 

Tips til våren:  

Tamme blomster kan være frittstående inne,  

men ville blomster  bør settes i bur ute 
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Eit nytt år har gått   

Tida går fort for oss eldre. Det er ikkje lenge sidan vi sist hadde årsmøte og oppsum-

merte aktiviteten i Pensjonistuniversitetet. No har vi gjort unna ei ny oppsumme-

ring. Og vi er fornøgd med det vi har gjort. Det er alltid tilfredsstillande og gledeleg  

å sjå at så mange av medlemmene våre møter opp på dei møta vi har. Det er glede-

leg på fleire måtar. Det er tilfredsstilande å sjå at vi kan presentere føredragshalda-

rar som medlemmene våre og andre er interesserte i å høyre på. Det er gledeleg at 

eldre er opptekne av å halde seg orientert og få nye impulsar og lære. Dette er vik-

tig for ein god alderdom og held oss friske og oppegåande også i høg alder. Person-

leg syns eg det er oppmuntrande å møte kjente som er både 10 og 15 år eldre enn 

meg på møta. Det gir eit håp om at eg enno kan ha mange aktive år framfor meg.   

Pensjonistuniversitetet er ein organisasjon for medlemmene og for at vi skal ha ein triveleg og god  alderdom. Difor 

er det sosiale samværet kombinert med foredraga på høgskolen så viktig. Ja, kaffi og svele på møta og det sosiale 

kan vere like viktig som foredraget. Difor er samarbeidet med høgskolen så viktig for oss. Der får vi høvelege og 

godt utrusta lokale til foredraga og vi har kantine som stiller opp med servering i etterkant.  

Pensjonistuniversitetet er ikkje nokon interesseorganisasjon for eldre. Det har vi både Pensjonistforbundet og 

Landslaget for offentlege pensjonistar som tek seg av. Likevel kan vi ta opp og arbeide med tema av betydning for 

eldre og eldreomsorga både gjennom tema som blir tekne opp på foredraga og idear som kjem opp i studiegruppe-

ne, og som så kan presenterast overfor politikarar og interesseorganisasjonar. Ei studiegruppe tok t.d. opp spørs-

målet om bruk av teknologiske løysingar i heimen for eldre og sette høgskolen på tanken om å lage ei leilegheit der 

slik løysingar kunne presenterast. Det arbeidet er no i gang. Same studiegruppa har også teke initiativ til å etablere 

De eldres boligspareklubb i Ålesund etter mønster frå slike klubbar andre stader i landet. Ein slik organisasjon er no 

under stifting, og vil kunne gi oss ein organisasjon som kan vere med på å styre utbygginga av høvelege bustadtil-

bod for eldre som vil bo heime, men syns store hus er for mykje å halde styr på. Styret har teke opp spørsmålet om 

kinotilbud på dagtid med Norsk kinodrift, som no har teke over kinodrifta i Ålesund. 

Vi har det siste året hatt ein jamn auke i medlemstalet og har no passert 300 medlemmer. Dette er vi stolte av og 

viser at vi møter eit behov hos eldre med det tilbodet vi gir. Svært mange melder seg inn fordi dei vil vere med i 

studiegruppene våre. Studiegruppene er den viktigaste aktiviteten vi kan tilby og studieleiar og leiarane av studie-

gruppene er dei viktigaste personane vi har i organisasjonen. Styret er stor takk skuldig til dei som tek på seg dette 

arbeidet.  

No går det nye styret inn i eit nytt arbeidsår og vi ser fram til like god oppslutnad om aktivitetane i Pensjonistuniver-

sitetet som vi har hatt i den føregåande perioden.   

 

Karl J.   

Vær snill å si fra om endringer i dine adresser, telefonnummer, e-poster, og andre ting som vi kan  

bruke for å nå frem til deg med beskjeder, forsendelser og spørsmål.  

Det er tidkrevende for styret å finne ut av slike ting i etterkant,  

og du kan gå glipp av ting! 
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PROTOKOLL 

ÅRSMØTET FOR PU FOR 2013 

AVHOLDT 27. FEBRUAR 2014 PÅ HØYSKOLEN I ÅLESUND KL 18.00 

26 medlemmer møtte. 

Leder Karl Johan Skårbrevik ønsket velkommen. 

Årsmøtet ble satt. 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Innkalling og sakliste ble godkjent 
 

2. KONSTITUERING 
Som møteleder ble valgt Karl Johan Skårbrevik 
Som referent ble valgt Liv Ingebrigtsen 
Som vitner ble valgt Unni Førde og Reidun Solfrid Selbervik 
 

3. STYRETS  ÅRSBERETNING FOR 2013 
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Karl Johan Skårbrevik 
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent  
 

4. ÅRSREGNSKAP FOR ÅRET 2013 
Årsregnskapet ble presentert av  Sjur Brande. 
Asbjørn Johansen etterlyste opplisting av de enkelte bankkontoene. Dette skyldes en forglemmelse og vil 
komme i det neste medlemsbladet 
Vedtak: Årsregnskapet med ovenstående merknad ble godkjent mot en stemme. 
 

5. REVISORS BERETNING 
Revisors beretning ble referert av Karl Johan Skårbrevik 
Vedtak: revisors beretning ble godkjent av årsmøtet 
 

6. KONTINGENT OG BUDSJETT FOR 2014 
Budsjettet ble presentert av Sjur Brande. 
 
Styret foreslo  å heve kontingenten til 300 kr 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt å heve kontingenten til 300 kr 
Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt 
 

7. STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE 
Karl Johan Skårbrevik presenterte styrets forslag 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

8. VALG 
Valgkomiteens innstilling ble presentert  av Erling Paulsen. 
 
A. Styret: 
Styrets leder:  Karl Johan Skårbrevik   gjenvalg (for ett år) 
Styremedlem:  Sjur Brande   gjenvalg (for to år) 
Styremedlem:  Åshild Nordhus   ny  (for to år) 
Styremedlem:  Per Øfsdahl   ikke på valg 
Styremedlem:  Liv Tidemann   ikke på valg 
 
1. varamedlem: Noralv Breivik   gjenvalg (for ett år) 
2. varamedlem: Liv Welle   ny (for ett år) 



4 

 
B. Valgkomite: 

Astrid Hatlø      ikke på valg 
Terje Hansen     ny (for to år) 
Liv Ingebrigtsen     ny (for to år) 
Torun G. Eriksen     varamedlem , ny (for to år) 

 

9. Vedtak:  Styret meddeles ansvarsfrihet 
 

10. ÅRSMØTET AVSLUTTES 
Møteleder Karl Johan Skårbrevik takket for et godt møte og årsmøtet ble avsluttet 

 
Ålesund 01.03.2012 

Sign. 

Liv Ingebrigtsen, referent 

Sign.       Sign. 

Unni Førde, vitne      Solfrid Selbervik, vitne 
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Vedtekter for Pensjonistuniversitetet i Ålesund fra feb. 2014 

Siste endret 27.feb.2014 

Som det går fram av §3 skal vedtektene for Pensjonistuniversitetet i Ålesund godkjennes av Folkeuniversitetet.  

Styret for Folkeuniversitetet Midt-Norge har i den forbindelse gjort følgende vedtak: Styret legger til grunn at ut-
kastet til reviderte vedtekter for Pensjonistuniversitetet i Ålesund er i tråd med Folkeuniversitetets vedtekter, og 
godkjennes under forutsetning av at de vedtas på organisasjonens årsmøte 2014.  

§1 Formål 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund (PUIÅ) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening som har til formål å gi 
medlemmene muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i emner de er interesserte 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. Medlemskap er uavhengig av tidligere utdannelse 
og yrkesmessig 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 myndig-
het. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Sty-
rets leder har signatur.  

Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Tillitsvalgte i PUIÅ kan 
anmode Folkeuniversitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtale som kan justeres årlig. Det økonomiske 
grunnlaget dannes av medlemskontingent. 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 et styremedlem oppnevnt av Folke-
universitet.  

Styreleder velges særskilt av årsmøtet for ett år. 

Styremedlemmer velges for to år.  

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner.  

Til styret velges særskilt 1. og 2. varamedlem; disse velges for ett år.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav leder eller nestle-
der. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

§5 Valgkomité  

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer pluss 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. 

Valgkomiteen velger selv leder. 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet. Det tilstrebes kontinuitet så vel som fornying.  Valgkomi-
teens forslag sendes medlemmene sammen med de øvrige årsmøtedokumenter. 

§6 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 mø-
tet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
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Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere 

Styrets årsmelding 

Regnskap, revisjonsrapport og budsjett. Herunder fastsettelse av kontingent 

Forslag fra medlemmer og styre 

Valg av styreleder, styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem.  

Valg av revisor for 2 år 

Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for to år 

Valg 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 §8). Ved stemmelikhet er møteleders stemme av-
gjørende.  

§7 Ekstraordinært årsmøte 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. Innkalling skal skje uten 
unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordi-
nære årsmøtet behandles kun saker som står i innkallingen og underliggende dokumenter. 

§8 Endring av vedtekter 

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

Kontingentblankett er vedlagt bladet 

 

På samme måte som tidligere år legger vi ved innbetalingsblanketten for kontingenten for 2014. Det 

fungerte godt før, og  kanskje bedre nå. Det vi erfarte var at de aller fleste betalte innen fristen, og det 

takker vi for.  

 

Det var også noen utfordringer forbundet med mer enn 300 fakturaer: 

 Enkelte betalte feil beløp. Vi setter pris på om du kontrollerer beløpet.  

 

 Det hjelper også vårt arbeid at du fører på medlemsnummeret ditt, det står på fakturaen. 

 Mange er på reiser til alle klodens hjørner, og lenge av gangen. Dette unner vi alle av fullt hjerte, 

men om du husker å betale når du er kommet hjem igjen så er det alle tiders. 

 Noen skifter post- og e-postadresser uten å si fra, da kommer alt i retur. Det er da et detektivar-

beid å finne ut hva som er korrekt. Vi driver frivillig virksomhet, og da kan det være hyggelig å bru-

ke fineværet til  unødvendig innearbeid. Vær så snill å ha en liten tanke på oss som er tillitsmenn. 

 

 Purring er tidkrevende! Hvis du ikke ønsker å betale kontingent lenger, eller har opplysninger om 

forskjellig, så si fra direkte til kasserer Sjur, adresser står på siste side av bladet. 



7 

 

Temaforedrag 27.mars: Allan Bradley:  

Erling Rønneberg, en motstandsmann. 

Se lang omtale i blad 41. 

Temaforedrag 24.april. Kl 1800 

Brita Blomquist: Herlige reiseopplevelser. 

Brita har en egen stil som gjør at det er en fornøyelse å være på tur sammen med henne. Redaktøren har lett etter 

en serie herlige bilder han tok på en tur til Boden-sjøen-området under hennes kyndige ledelse en gang, men måtte 

melde pass, dessverre. Men minnene sitter fremdeles i hodet, heldigvis. 

Hun og Bjørn Stenmark har noe sånt som 1.500 navn på kundelisten. Veldig mange har vært med på en rekke av 

deres turer, noen faktisk 17 ganger. Det som gjør turene så givende er at de går til steder som er litt utenfor allfar-

vei. De drar til stedene på forhånd, gjør seg kjent med folkene på stedet, finner gode mat- og overnattingssteder, 

og avtaler på forhånd detaljene. Derfor opplever man det ekte på stedet, og ting som man ellers ikke får med seg. 

Hun har skrevet boken «Reiselyst», som tar for seg en lang rekke av turene i Europa, som en slags reiseguide for 

den som vil reise i hennes fotspor.  

Alle vet at hun bor på Slinningen, og vi husker henne godt fra sin virksomhet i NRK gjennom 25 år. 

Men nå har vi gleden av å oppleve henne 24.april kl 18 

Vårturen til Veøy og Finnøy 22.mai 

Vi mangler noen deltakere for å kunne forsvare prisen som er oppgitt.  Det er en helt 

spesiell tur og benytt anledningen til å få med deg venner og bekjente. Se fyldig omtale i 

blad 42.  

Opplegget for turen blir som følger: 

Avreise fra Skansekaia kl. 09.00. Turen går først til Molde der vi henter guide som vil  orientere oss om turen videre 

til Veøy og Veøy kjøpstad, prestegård og kirke. 

Ankomst Veøy ca kl. 11.15. Her blir det omvisning og orientering med guide fra Romsdal museum. 

Avreise fra Veøy ca kl. 14.00. Turen går via Molde til Finnøy med adkomst ca 15.00. Her blir det servert middag på 

Finnøy Havstuer, besøk på motormuseet og orientering om Nils Finnøy og Finnøymotoren.  

Avreise fra Finnøy ca kl 17.00 med ankomst Ålesund ca kl 18.00. 

Pris kr. 975 pr person.  

Bindende påmelding innen 27. mars til Karl J. Skårbrevik på epost: kar-skaa@online.no eller tlf. 9226 6295.  

Maksimum antall deltakere er 97, og plass blir tildelt fortløpende uavhengig av medlemskap i Pensjonistuniversite-

tet. Vi må ha minst 80 deltakere for at turens skal kunne gjennomføres for den prisen som er angitt. 

Turen går med katamaranen ”Fjord Ålesund”. Det er kiosk om bord for kjøp av kaffe, mineralvann m.v., men ikke 

mat. Det kan bli lenge å vente på middagen kl. 15, så vi vil anbefale at en tar med en liten matbit på turen.  

mailto:kar-skaa@online.no
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 Temaforedrag 25.sept. 2014 

Eva Furseth:   Kåre Haram  -  livet og kunsten 

Vi ser frem til en veldig interessant kveld når Eva Furseth vil fortelle oss om kunst-

neren Kåre Haram.  

Bildet som er vist her heter Komposisjon (hentet fra Wikipedia), et nonfigurativt 

bilde med hans store og kraftige penselstrøk og sterke farger.  

Han begynte som figurativ maler, hentet scener fra naturen og det han opplevde. 

Etter hvert gikk han over til å male nonfigurativt. Hans bilder er visjoner av farger, 

og han bruker fargene til å sette i gang følelser. Det er skrevet om ham at 

«Landskapet som han har vokse opp i har spelt ei stor rolle i kunsten hans; det 

vide havet, den høge himmelen og uendelige horisontar har tydleg gjort ein kraftig 

innverknad på livet hans.» (Wikipedia) 

Han ble født og oppvokst på Haramsøya i 1911, og ifølge leksika viste han tidlig interesse for tegning og farger.  

Detaljene får vi 25.sept.  

Temaforedrag 30.okt.  

Bjørn Hansen: Om strømninger i amerikansk politikk 

Bjørn Hansen er et velkjent ansikt og stemme etter å ha arbeidet som i NRK gjennom 30 

år, mange av disse som utenriksreporter med sterk vekt på amerikansk politikk. Han har 

også bidratt til bøker om utenrikspolitiske emner, og skrev selv boken «USA i flammer», 

utgitt i 1992.  

Denne høsten er det mellomvalg i USA, og det er knapt noen som kan beskrive for oss 

bedre det som skjer i USA i disse tider.  

 

Oppfordring etter årsmøtet: 

Budsjettet for 2014 ble uendret, og slik som trykket i forrige medlemsblad, nr. 42. Vi tryk-

ker det derfor ikke om igjen.  

Men det kom en liten oppfordring fra forsamlingen om at vi alle kan bidra til å holde tryk-

ke og distribusjonsomkostningene nede ved at de som leser bladet like godt på PC, sier fra 

at de ikke trenger bladet i papirutgave. Si fra til et styremedlem (se side 12) så ordner det 

seg.  

Noen utgaver sendes alle i papirform, uansett, når vi har saker som gjelder årsmøter og 

kontingentutsendelser. 

http://kunsthistorie.com/w/images/e/e8/Haram_Komposisjon_01.jpg
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Stiftelsesmøte av SBK Ålesund, Høgskolen 24.april kl. 1700-1730 

Bokstavene SBK står for Seniorboligklubb. I papirutgaven har vi brukt malen fra DES Norge, men vi valgte å tilby 

noe mer enn DES Norge kunne akseptere i første omgang. Årsaken er at de ønsker å fremme kun prosjekter basert 

på salg etter boligkostnadsindeksen, mens vi nå ønsker å kunne velge også borettslag og sameier med salg etter 

markedspris, samt stiftelse hvor man kan leie. Vi beklager selvsagt at dette ikke ble tilstrekkelig klarlagt før bladet 

gikk i trykken. Se på nettsidene våre redegjørelsen Skal vi flytte, sammen? og Oversikt over organisasjonsformer for 

å få alle detaljene om hvordan vi tenker i Ålesund.  

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Nor-

ge. DES-Norge ble stiftet i 1999 og er et talerør for boligspareklubbene rettet mot statlige organer og bistår klubbe-

ne rundt i Norge med råd og veiledning. 

DES Norge arbeider aktivt for å: 

 Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubbene 

 Videreføre gunstige botilbud for eldre 

 Samarbeide med finansierings-institusjoner for tilbud om finansiering 

 Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber 

 Støtte ved etablering av nye klubber 

 Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene 

 Bistå DES-klubbene med råd og veiledning. 

 

Nå er det mange av oss som ønsker å starte slik virksomhet her i Ålesund også. Et interimsstyre ønsker 

å stifte SBK Ålesund som en overordnet paraply for mange nye boligprosjekter i hele Ålesund.  

Formålet med byggeprosjektene er at:  

 En DES-bolig gir voksne mennesker over 60 år mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygg-

het, tilhørighet og kvalitet. 

 En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende leiligheter, hvor en kan klare seg lengst mulig ved egen hjelp. 

 De eldres boligspareklubber er et botilbud styrt av medlemmene selv 

 Ved omsetning av boligenheter etter borettslagsloven gjelder spesielle regler - herunder pris 

 DES-medlemmer har forkjøpsrett til boligene etter ansiennitet. 

 DES bidrar til å dekke kommunens behov for gode eldreboliger på rette steder. 

 

Hvis tanken på å flytte til en tilrettelagt bolig har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, 

sammen! Ett alternativ er å flytte til en ny bolig spesielt tilrettelagt for eldre. Skal vi få til dette må vi i 

målgruppen samarbeide.  

Interimsstyret har fyldige forslag til vedtekter og informasjonsskriv tilgjengelig. Si fra til Sjur Brande, tlf. 

9220 3697, eller i e-post til sjur.brande@live.no om du vil ha mer detaljert informasjon før møtet.  

Se også nettsidene våre: www.puiaa.no/. Det ligger informasjon direkte på forsiden. 

 

På stiftelsesmøtet 24.april ønsker vi at kyndige og engasjerte personer danner et godt styre som kan ska-

pe nye muligheter sammen med likesinnede. Ønsker du å være med, eller kan anbefale noen, så si fra. 

Deretter vil det bli anledning til å tegne seg som medlem. Kontingenten er kr. 300 pr. år.  

 

Vel møtt 
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Bilde og tekst funnet på en gammel utedo,  
langt inne på fjellet et sted sørpå 

 

Jeg sitter på do med foldede hender 

og tenker på bakvendte ting. 

Jeg sitter nesten og skjærer tenner 

før hjulene kommer i gang. 

 
Jeg sitter og grubler med spendte miner 

med høyrød farve i fjeset. 

Jeg føler meg fullt av plager og piner 

alt mens jeg puste og pese. 

 
DA plutselig lyder et voldsomt smell, 

er tyskerne kommet tilbake? 

I selsamme stund jeg føler meg vel 

der jeg sitter med hånd under hake. 

 
Fjeset fikk atter sin naturlige farve 

da slaget det led mot slutten. 

Hadde jeg fått litt for mye KARVE 

og derav den store SALUTTEN? 

Utdrag av semesterrapporter høsten 2013 

Kunstmalergruppen avholder sine møter på Moa Seniorsenter annenhver tirsdag kl. 11.30 til 14.00. 

Kunstmaler Kjell Kringstad er studieveileder. 

Blant deltagerne nyttes både olje, akryl og akvarell. 

Motivvalgene er spredt fra det naturalistiske til det mer abstrakte. 

Under Seniorfestivalen i slutten av september i år hadde vi en felles utstilling på Moa Seniorsenter. Den 

ble godt mottatt for besøket var stort. Der var sågar skoleklasser på besøk. 

Heller ikke i høst ble det noe maling ute i terrenget på grunn av dårlig vær på den tiden vi hadde lagt våre 

planer. Vi vil gjøre nye forsøk på et senere tidspunkt. 

Den tredje desember avsluttet vi høstterminen med en feststund i de samme lokalene som vi ellers dis-

ponerer. Det var stående buffé med alt du kan tenke deg av godsaker og med kaffe og bløtkake til slutt, 

det hele praktfullt arrangert av to av våre medlemmer Magni Helland og Synnøve Sæther. 

Vi er en fin gjeng som liker å male og vi har det veldig moro.  

 

Trygve Ratvik, leder for kunstmalergruppen  
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service@brages.no 

www.brages.no 

telefon 7017 8200 

Kontakt til studiegrupper 
 
Koordinator for studiegruppene:  
  Per Øfsdahl, 97177473, per.ofsdahl@mimer.no 

 
Data Nybeg.:  Liv Brathaug, 48003751, liv.brathaug@mimer.no 
Data grunnkurs:   Frøydis Flem, 91158341, frooflem@online.no 
Data Vk. 1:   Marit Kalvø, 47376148, marit.kalvo@gmail.com 
Data Vk. 2:   Anne Lise Olsbø, 90020212, annelise_olsbo@hotmail.com 
Byen vår:              Arne Edvardsen, 91729176, arne.edvardsen@mimer.no 
Digital foto: Reidun Haavik, 98806011, reidun.haavik@mimer.no 
Engelsk litteratur: Sandra Baraldsnes; 97784579; tbaralds@online.no 
Kommunen vår:  Oddny Heen, 90574183, oddny.heen@hotmail.no 
Kunst:               Astrid Hatlø;   70143085, astrid.hatlo@mimer.no 
Helse og velvære: Elisabeth Bondevik, 92622249,  
    elisabeth.bondevik@mimer.no 
Kunstmaling:  Trygve Ratvik, 95279290, trygratv@online.no 
Litteratur 2:  G. Humblen, 41208666, gunhild.humblen@gmail.com 
Litteratur 3:  Liv Ingebrigtsen, 91557760, liv.barbro.ingebrigtsen@mimer.no 

Litteratur 4:  Liv Holte ; 70143132, liv.holte@hotmail.com 
Samfunn:  Sjur Brande ; 92203697, sjur.brande@live.no 
Spansk:  Åshild Nordhus, 9717 7510, aanordhu@online.no 
Quo Vadis: Sigurd Dybvik ;  91107120, sidy@mimer.no 

 

Vi hører av og til at ordet universitet i 

navnet vårt kan mislede noen til å tro 

at man trenger allverdens avanserte 

bakgrunn, eller at vi sysler med ubegri-

pelige tanker, og sånt noe. 

Dette er helt feil. Vi er rett og slett en 

gjeng av enkle og greie mennesker av 

alle slag, som er interessert i lære ting 

som vi kan ha glede av sammen med 

andre. Så enkelt er det! 

Les mer om  formålet med vår felles 

aktiviteter på neste side — og si gjerne 

fra om du vil være med i noen av våre 

grupper.  

Eller om du vil starte en ny gruppe? 
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Adresselapper settes her 

Returadresse ved feil adresse: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Sjur Brande 

Nybøbakken 8, leil 9 

6011 Ålesund 

B 

Tillitsvalgte 2014: 

Leder   Karl Johan Skårbrevik, Ystenesgt. 39, 6007 Ålesund, tlf 70142590, 92266295, kar-skaa@online.no 

Nestleder Åshild Nordhus, Store-Nørve 13 d, 6009 Ålesund, tlf 97177510, aanordhu@online.no 

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

Studiekoordinator  Per Øfsdahl, Brenneveien 13, 6013 Ålesund, tlf. 9717 7473, per.ofsdahl@mimer.no 

Kasserer Sjur Brande, Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund, tlf  9220 3697, sjur.brande@live.no 

Varamedlem Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017  Ålesund, tlf.  70141876, 41440438, noralv.breivik@mimer.no 

Varamedlem Liv A. Welle,  Johanmarka 2, 6017 Ålesund, tlf. 99711254, liv.welle@hotmail.com 

Redaksjonskomiteen består av: Bjørg Bang, tlf. 9268 9336, bjorg.bang@gmail.com; Herbert Gartz, tlf.9004 8885, herbert@gartz.no  

  Sjur Brande, tlf 9220 3697, sjur.brande@live.no; Karl Johan Skårbrevik, tlf. 92266295, kar-skaa@online.no 

Pensjonistuniversitetets virksomhet er dannet på frivillig innsats, kombinert med egeninteresse og individuelle ønsker, samt behovet for 

sosial kontakt. Det å dele felles interesser er givende. Det gir oss nytt engasjement og utfordringer, utvider vår horisont, og gir oss nye 

kunnskaper. Det sosiale samværet på denne konstruktive måten gir oss tilhørighet, og det fører til at nye vennskap dannes. 

I Pensjonistuniversitetet i Ålesund bruker vi idéene i Universitetet for den tredje alder slik:  

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 ikke minst 

3. det å være med i et sosialt nettverk. 

Det er ett av våre mange gode kort at Pensjonistuniversitetet har mange studiegrupper som drives med liv og lyst av egne medlemmer. 

Det legges stor vekt på det sosiale aspektet så vel 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 de-

taljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det. 

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bak-

grunn. 
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