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På grunn av situasjonen med Korona-viruset er alle våre samlinger inntil
videre avlyst.
Temamøtene på NTNU, som skulle holdes i mars, april og mai måned er blitt
avlyst.
Vi har også måttet avlyse alle samlinger for studiegruppene, foreløpig for
mars, april og mai.
Vi håper at situasjonen vil ha endret seg positivt til starten av høstesemesteret—og vi vil i alle fall sende ut informasjon straks ting endrer seg.
PÅ GRUNN AV SMITTESITUASJONEN GÅR DETTE BLADET IKKE TIL TRYKKING
DET SENDES KUN UT ELEKTRONISK

Jeg vil gjerne bli medlem av Ålesund Senioruniversitet

Fornavn:__________________________Etternavn:_____________________________
Fødselsdato (må oppgis):_______/___________/_________

Se side 13 !

Gateadresse:______________________________________
Postnummer:_____________Poststed:_______________________________________
Mobiltelefon:________________________Fasttelefon:__________________________

Org.nr. 987 814 217
Bankkonto 3910 26 50933
Våre nettsider finner du på

www.puiaa.no

E-post: post@puiaa.no

Din epostadresse:______________________________________
Bladet blir sendt pr. epost til alle medlemmene. Ønsker bladet også i posten____ (sett X)
Medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt til konto 3910 26 50933
(Husk å oppgi eget navn ved innbetaling).
Du må gjerne melde deg inn ved å sende en epost med alle opplysningene til: post@puiaa.no
eventuelt direkte til sjur.brande@live.no eller herbert@gartz.no
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venner, det setter de fleste pris på. Vi kan også ta
fatt på gjøremål som tidligere er blitt utsatt, f. eks
rydde i gamle papirer og lime bilder i album.

Våren med Corona
Jeg tenkte først at nå skal jeg forsøke å skrive en liten epistel uten å
nevne ordet Corona, men det blir
ikke lett når vi for tiden omtrent
ikke hører annet .

Alle som ikke er underlagt karantene kan heldigvis
ta seg en tur ut, helst alene. Vi får bare passe på å
kle oss godt når været viser seg fra sin verste side.
Vi har heldigvis fått noen solskinnsdager innimellom
bygene, nyt dem.

En av mine sønner hadde hørt at nå skulle NRK kanalen « Alltid nyheter» endre navn til NRK, Alltid
Corona.

I hagen titter løkblomstene frem, vi våkner til fuglesang om morgenen og i morgen starter sommertiden. Vi går mot lysere tider, mist ikke motet!

Men- spøk til side.

God bedring til de som er syke og god påske til alle

Viruset covid-19 har ført til en rekke plutselige endringer for oss alle, men også for Ålesund Senioruniversitet. 13 mars ble møtelokalene på Spjelkavik
Seniorsenter stengt på ubestemt tid, det samme
gjelder auditoriene på NTNU. På grunn av dette har
vi dessverre måttet avlyse flere studiegruppemøter
og i første omgang er Temamøtet med Jarle Sulebust den 26. mars avlyst. Dere vil bli informert når
vi kan gjenoppta våre vanlige aktiviteter.

fra Helene

FORÅRS -UNDER
Av Piet Hein

Man taler om
naturens spil……

Tirsdag den 24. mars informerte regjeringen om at
restriksjonene skal videreføres til 14.april. I ettertid
oppgis 8 april som neste dato for videre informasjon.

men går det mon
naturligt til?

Hva som deretter skal skje vet foreløpig ingen. Det
er vanskelig for oss alle å leve i denne uvissheten,
ordet «avlyst» brukes hyppig. Ferieplaner må endres, familiesamlinger som for eksempel konfirmasjoner utsettes til senere. Vi må likevel respektere
myndighetenes strategier for sykdomsbekjempelsen og stole på at fagfolkene tar de riktige valg.

At muldjord

blir til gule krokus,
det er det rene
hokus-pokus

Men- en ting er sikkert- en dag vender vi tilbake til
det normale livet, vi må bare ikke miste håpet. Men
vi må være tålmodige og tåle litt kjedsomhet.
Når det gjelder økonomi har vi seniorer ikke noe å
frykte, vi blir ikke permitterte og pensjonen kommer inn på bankkontoen når den skal. Vi er egentlig
priviligerte.

Inne blir det for mange mye alenetid, den må vi
prøve å benytte godt , for eksempel lese gamle bøker på nytt, lytte til musikk på radio eller gamle plater og CD er, se på TV. Ta en telefon til familie og
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Årsmøte i Ålesund Senioruniversitet for 2019 ble avholdt 27. februar 2020
kl. 18.00 på Høgskolen i Ålesund. Her er kopi av protokollen:

Årsmøte i Ålesund Senioruniversitet for 2019

Avholdt 27. februar 2020 på Høgskolen i Ålesund kl. 18.00
Leder Helene Birkeland ønsket velkommen.
Årsmøtet ble satt.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Til stede var 34 medlemmer.
Som møteleder ble Helene Birkeland valgt.
Som referent ble Per-Arne Vidnes valgt.
Som 2 vitner til å undertegne protokollen ble Alfhild Hagen og Anne Lise Siem valgt.
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder. Her kom ingen endringsforslag og Årsberetningen ble
dermed godkjent.
Økonomi og regnskap ble gjennomgått av kasserer Sjur Brande. Ingen innsigelser, og regnskapet ble
deretter enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 30.398,00 etter finansinntekter/kostnader.
Revisors beretning ble referert og godkjent.
Styrets forslag til budsjett for 2020 ble fremlagt og vedtatt uten merknader. Budsjettet har en sluttsum
på kr. 22.650,00 etter finansinntekter/kostnader.
Det var ingen forslag fremsatt til Årsmøtet.
Valg av tillitsmenn ble ledet av Ole Andreas Devold.
Alle foreslåtte kandidater var forespurt og ble valgt ved akklamasjon.
Som styrets leder ble valgt: Helene Birkeland
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomite:

Varamedlem:

(gjenvalg for 1 år)

Noralv Breivik
Guri Bjørlo
Ann Kristin Emblem
Herbert Gartz
Reidun Breivik
Anne Dyb Liaaen
Sjur Brande
Kari Westre
Haldis Oksefjell
Ole Andreas Devold
Arne O. Drabløs
Åse Rigmor Ulvestad

(for 1 år – ikke på valg)
(for 1 år – ikke på valg)
(for 1 år – ikke på valg)
(for 2 år – gjenvalg)
(for 2 år – ny)
(1. vara for 1 år – gjenvalg)
(2. vara for 1 år)
(for 1 år – ikke på valg)
(for 1 år – ikke på valg)
(for 2 år – gjenvalg)
(for 2 år – ny)
(for 1 år – ny)

Møteleder meddeler ansvarsfrihet innenfor norsk lov. Møteleder takker medlemmene for oppmøtet.
Årsmøtet avsluttet kl. 18.30.
______________
Alfhild Hagen (sign.)

___________________
Anne Lise Siem (sign.)
Referent: Per-Arne Vidnes
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ne møbelfabrikk vart nedlagt i 2001. Dette er no ei lita
handverksbedrift med 4 tilsette som restaurerer gamle vatnemøblar. Dei har
kjøpt tilbake rettigheitene til den vidkjende Falcon stolen og den vert no relansert.
I rekordåret 1973
var det 100 tilsette. Det var ein entusiastisk
Per Arne, son av grunnleggjaren Knut Sæter, som fortalde
og viste oss rundt. Han kunne
jamvel fortelje at neste generasjon, utdanna ved NTNU-design, allereie har bidrege
med ein krakk, både i enkel og dobbel versjon, i nytt
og moderne formspråk.

Læringstur til Vatnebygda, 11. februar
Vi var 26 som møttest i Fauskegarden midt i sentrum
av Vatne klokka ti. Kåre
Vatneødegård og Rita
Thoresen ønskte oss
velkomne med kaffi og
svele og fortalde om
garden og programmet
for dagen. Fauskegarden er Haram Kommune sin tusenårsstad.
Våningshus og løe, begge bygd på 1880 talet. Huset er
restaurert og verna, vølt og drifta av venneforeining
(framtidig stifting) med midlar frå bl.a. SB Møre. Dei
siste bebuarane, Karen og Arnt Ødegård dreiv garden
på ein framifrå måte. Fleire songdiplomar ber bod om
at begge også var heidra songarar i Vatne songlag. Rita
fortel at garden var eit av dei første husa i Vatne som
fekk telefon. I våningshuset er det no i enkelte helgar
kafédrift, elles ulike samkome, møter i lag og foreiningar.

Kvist er ei brukskunstbedrift med
verkstad og utsal av eit variert
utval av vakre porselensfat, skåler
og andre gjenstandar i duse fargar. Maria Sæter Ulla (niesa til Per
Arne) er utdanna glasblåsar og har bygd opp verksemda, med god hjelp av mannen, på garden som han
slektar frå. Garden ligg på Grøt, på vestsida av Vatnefjorden 3 km frå sentrum. Produkta er viste på nettsida
www.kvistporselen.no. Mange fekk kjøpe med seg eit
minne frå Kvist, som Anne Dyb Liaaen i takketalen sin
ved slutten av dagen nemnde som eit strålande eksempel på ungt pågangsmot.

Klokka elleve vandra vi til nabobygget, gamle
«konfeksjonen» på Vatne, som no er tilhaldsstad for
Aalesund Protective Wear (AAPW).
Der fekk vi først ei engasjerande
orientering frå marknadssjefen,
Kathrin Fjørtoft. AAPW er ei
samanslåing av tre stolte tradisjonsrike bedrifter: STRAKOFA
(Stranda konfeksjonsfabrikk) med
arbeidsklede, Aalesund Oljekledefabrikk med regnklede og REGATTA med redningsutstyr. AAPW Vatne er arbeidsstad for 35 tilsette i dei lekre, toppmoderne kontora og visingslokala i toppetasjen, og elles i
bygningane, med design, utvikling, protosaum, lager
og logistikk.

Etter å ha gjort unna fire av seks «stasjonar» byrja no
svolten å melde seg, og turen gjekk beinveges til omsorgssenteret på Eidet. Der vart vi servert nydeleg
brennsnut, med loff og flatbrød til, av Daniel, den
dugande kokken der.
Gode og mette vart det så vidt å setje seg i bilen over
vegkrysset til kulturhallen, som vert drifta av foreininga Eidet kulturhall, der dei aller fleste lokale lag
og foreiningar er med. Hallen er i dagleg bruk til særs
mange formål og arrangement og kan i sin fulle storleik romme heile 1500 personar. Ved inngangen fekk vi
møte klesdesignaren og fotokunstnaren Judith Bech,
også frå Vatne, som presenterte Livets kjole som er
tilbakekjøpt av Haram
kunstlag og Haram kommune og utstilt i skotsikker
monter i vestibylen. I den
hyggjelege bygdestova i
hallen fortalde og viste ho
oss etterpå litt meir av
kunsten sin og brudekjolen «Himmel og hav», sydd
av ein fallskjerm etter ein
engelsk soldat frå andre
verdskrigen.

Det er lagt vekt på kvalitet, merkevaretradisjon og stor
stoltheit til faget. Produksjon for varer med kort leveringstid foregår i Austeuropa, medan dei i Asia har
meir langsiktig produksjon. Salet går via leverandørar,
og bortsett for Regatta, sort sett berre til proffmarknaden. Dei har også netthandel www.aapw.no, der det
er det lenkjer til dei ulike
merkevarene, også til ei
oppkjøpt
Bergensbedrift,
Blæst, som lagar fargerikt
og elegant regntøy av høg
kvalitet. Til sist var det omvising i salslokala.
Vatne møbler var neste stopp i sentrum, nystarta
gjenopptaking av møbeltradisjonen i 2003 etter at Vat4

Framleis i bygdestova delte Per Orvik og Kåre Vatneødegård presentasjonen av heile Vatnebygda mellom
seg, i ein geografisk og
historisk presentasjon.
Per tok oss med på fjelltur (utan at det kosta
ein kalori) til Grødet,
den næraste fjelltoppen
på 650 m nordaust for
Vatne sentrum. Der tok
han oss gjennom alle gardane frå Vatne sentrum, nord
og austover til Rekdalen, inklusive dei bebodde øyane
ute i Vatnefjorden. Begge gav oss eit tydeleg inntrykk
av at Vatnebygda både har vore og er eit mangslunge
samfunn av natur, kultur og folk som ikkje er
«omakslause», men som dei sa: Det går ikkje utan at
alle tek sin tørn. Dei fortalde at med dei blomstrande
fabrikkane midt i sentrum var det på seksti-sytti talet
nærast rushtidstilstandar med syklar og bilar ved starten og slutten av arbeidsdagen. Per og Kåre hadde mykje interessant å fortelje, men vi måtte vidare, for som
Per (eller Kåre) også sa: «Klokka går fortare enn tida.»

fattande lokal dugnadsinnsats, i oppgåve å byggje det
nye orgelet, som vart
innvigd i juni 2005. Det
er finstemt tilpassa kyrkjeinteriøret elles, og
har ein klang som høver
spesielt godt til akustikken i kyrkja.
Anne Dyb Liaaen målbar på ein særs dekkjande måte både utbytet og opplevinga av dagen då ho takka til vertskapet og medhjelparane frå alle deltakarane. Ved utgangen fekk vi
utdelt Vatne Sogelags skrift nr. 38 som (192 s) om Vatne kyrkje, utgjeve i høve 150 års jubileet i 2018.
Til slutt frå referentane, men på vegner av alle: Takk til
krumtappen: Sølvi!
Arne Vik og Harriet Lange

Hvis alt hadde vært som vanlig (Dikt av Sindre Skeie)

Siste stopp var Vatne kyrkje, frå 1868. Beate Haddal
Ødegård opna med vakker song, «Har du fyr» og
«Blott en dag», og spel frå det nyinnkjøpte Yamaha
flygelet. Instrumentet vart gitt i gåve til 150 års jubileet frå det barnlause norskamerikanske ekteparet Ingrid
(Lillemor) Bruteig og Walter Kaufmann. Arne Kåre Nossen ga oss
ei levande orientering om kyrkja
og inventaret si historie. Den
store vakre lysekrona er teikna
av Johan Tennfjord, grunnleggjaren av Tennfjord mekaniske
verksted. Vi fekk også orientering om den spesielle 257 år
gamle altertavla etter «Tavle Jakob» frå Giske. Reiskapane var, etter det som er fortalt, tollekniv og tilslipte stålknivar etter utslitne ljåar. Kåre fortalde om
orgelhistoria og spela for oss på «nyeorgelet». Den
første tida var det ikkje orgel i kyrkja, men det vart
nytta eit flyttbart harmonium, ein såkalla
«salmesykkel», som den fyrste (etter kvart-) organisten, tok med seg heimanfrå. Fast trøorgel kom på
plass i 1909, bygd av Ludvig Vestre (Vestre orgelfabrikk) på Haramsøya, og då vart organisten tilsett. Eit
nytt vestreorgel kom 1952,
men byggemåten og drifta
kravde mykje vedlikehald og
reparasjonsarbeid. I fleire
tiår vart det arbeidd for nytt
orgel i kyrkja. Til slutt fekk eit
tysk firma, støtta av om-

Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne jeg åpnet mitt hjem
og budt på en vanlig kopp kaffe
og gitt deg en helt vanlig klem.
Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne vi møttes et sted,
og vi kunne gjerne vært mange,
og vanlige ting kunne skje.
Og kanskje vi ville tenke:
Så ble det en helt vanlig dag.
Kan hende vi helt enkelt glemte
hvor endeløst rike vi var
– mens alt ennå var som vanlig.
For ingenting er slik som før.
Vi samler oss ikke rundt bordet
slik mennesker vanligvis gjør.
Ja, alt er så rart og stille.
Men ingen vet hva det betyr
for spurven som kvitrer på tunet
og insekter, planter og dyr.
Jeg ser kanskje verden bedre
når samfunnet stopper opp slik
– alt livet som myldrer omkring oss,
og alt som gjør jorden så rik.
Når ingenting er som vanlig,
da burde vi skrive en sang
om hvordan vi vil det skal være
når dette er over en gang.
Og kanskje det første verset
vil bli at jeg åpner mitt hjem
og byr på en vanlig kopp kaffe
og gir deg en helt vanlig klem.
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Asbjørg Skjelten Myklebust,
93 år, viste oss
rundt i huset.
Ho
fortalde
livfullt om da
foreldra kom
roande
over
fjorden med alt
sitt jordiske gods, og slo seg ned på ein, den gang, øyde plass.

Tysdag 10. mars 2020 var Ålesund
Senioruniversitet invitert til Brattvåg
25 heldige medlemmer i Kultur- og Naturgruppa frå
Ålesund
Senioruniversitet
møtte
opp
på

Kulturkaféen er ein populær møtestad i Brattvåg,
kjend for god og rimeleg mat og koseleg atmosfære.
Dei baud på gulrotsuppe og fiskesuppe med brød til,
gjærbakst og kaffi. Deretter fikk vi omvisning i IDhuset. Det er oppkalla etter Ingebrikt Davik, Askeladden som dikta opp Taremareby. Huset er på 7 etasjer
som inneheld m. a. sjukeheim, bustader for eldre, kulturhus, kultursal, kino, kafé og fleire butikkar. Eit innhaldsrikt hus med stor aktivitet.

parkeringsplassen på Vatneeidet presis klokka 10.
Bjørn Sandnes, tidlegare ordførar i Haram, ønskte oss
hjarteleg velkomne. Vi starta turen mot Brattvåg via
Skårastranda. Vi passerte Grøt, Ertesvågen, Skår og
Hellandshamn, stader som er store på eggproduksjon,
samdriftsfjøs og fiskeindustri.

Brattvågingane ønskjer seg no Badeland til 130 million
kroner, kunne Bjørn Sandnes fortelje. Finansieringa er i
orden, dei venter berre på godkjenning frå kommunen.
Nytt kommunehus, Tenestehuset, rakk dei så vidt å få
ferdig før dei blei en del av
Nye
Ålesund
Kommune.
Vi fikk omvisning også i dette huset. Eit flott bygg med mange
gode løysingar for dei som arbeider der, og for innbyggjarane.

Vi passerte også Haram
sin miljøstasjon, før vi
parkerte ved Natre Vindusfabrikk.
Her blei vi møtt av sjefen
sjøl, Arne Liljevold. Han
har arbeidd på fabrikken
sidan 1973 og har tatt del i å omstille og utvikle fabrikken til ein moderne datastyrt produksjonsbedrift. Den
starta som eit underbruk av Tennøe og Skaar, trelasthandlar i Brattvåg. Produktet var Husmorvinduet. No
er den ein av fem bedrifter, eigd av eit internasjonalt
konsern. I dag produserer dei altandører og heveskyvedører. Produksjonen er aukande, lønsemda likeeins, ifølge ein optimistisk sjef. Vi blei vist rundt, og
blei imponert. Men før dette fikk vi servert kaffi og gode Wienerbrød.

Ingen kjenner Brattvåg si industrihistorie så godt som Rolv Rørhus. Med stor iver tok han oss med i ord og bilete til da
dei tre første gründarane, Bernt Hildre, Iver Skjelten og
Ole Skjelten gikk i gang med å bygge Brattvåg. Ikkje på
grunn av tilhøva – med på tross av dei.
Her var ingenting før 1911. Så kom kai og kraftverk,
veg og vassverk. Bedriftene ploppa opp og skapte arbeid og velstand, ikkje berre for mennene, men også
for
kvinnene. Den heile historia kan vi lese i boka
Rolf Rørhus skreiv i høve 90-års jubileet «Brattvåg 90
år - på tross av». Den fikk vi med oss heim i gåve.

På Bankplassen i
Brattvåg blei vi
møtt av Hjørdis
Skaar. Ho fortalde
om dei flotte bileta
som heng på parkeringsplassen.
Dei viser klipp frå
Brattvåg si historie. Den går attende til 11.11. 1911,
datoen Brattvåg blei grunnlagt.

Må likevel nemne ei bedrift , verftet Vard Brattvåg, der
ligg i dag det avanserte forskingsfartøyet «REV
Ocean», der skal utrustninga skje. Skipet er ein ny milepæl for Kjell Inge Røkke si storsatsing på havforskning.
Vi gikk fra Børs til Katedral, til Brattvåg Kyrkje, der Aud
Bovim tok imot oss.

Vidare gikk vi til det første huset i Brattvåg, bygd i
1912, av Anna og Iver Skjelten. Yngste dattera deira,

Kyrkja sto ferdig i 1977. Arkitekten er Aksel Fronth.
Han har også teikna glasmåleriet. Orgelet er fra Vestre
6

Orgelfabrikk. Kyrkja er ei moderne arbeidskyrkje, som
er mykje brukt.
I parken ved kyrkja finn vi statua «Kjensler» av Ola
Stavseng. Kjensledama står med
eit barn på eine arma og ein
bunt kjensler i den andre. Ho er
eit symbol på alle dei kvinnene
som har hatt full jobb både i
heimen og i næringslivet.
Her er så mange inntrykk at ein
stakkars referent ikkje kan få
med alt!. Men hovudinntrykket
vårt er at i Brattvåg har dei hatt,
og har, mange kloke og framtidsretta eldsjeler som
brenn for bygda si, og som har fått til mykje. Dei har
også eit næringsliv som støttar opp om dei mange prosjekta. Planane framover er på plass.
Vi takkar dei tre vertane våre, Leif Sønderland, Rolv
Rørhus og Bjørn Sandnes for ein lærerik dag.
Brattvåg kyrkje,

Bjørn Sandnes orienterer om statua og om parken,
og den dugnaden bygdefolket gjør for å halde
den og resten av Brattvåg sentrum i orden.

del av glasmaleri i kyrkja,
statue av industriarbeidaren i
Brattvåg sentrum.

(Referentar: Bjørg Astrid Rørstad, Solveig L. Gartz)
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Oppland. Hopperstad, Vik, Sogn og Fjordane. Høre,
Vang, Oppland. Høyjord, Andebu, Vestfold. Kaupanger,
Sogndal, Sogn og Fjordane. Kvernes, Averøy, Møre og
Romsdal. Lom, Lom, Oppland. Lomen, Vestre Slidre,
Oppland. Nore, Nore og Uvdal, Buskerud. Reinli, SørAurdal, Oppland. Ringebu, Ringebu, Oppland. Rollag,
Rollag, Buskerud. Rødven, Rauma, Møre og Romsdal.
Røldal, Odda, Hordaland. Torpo, Ål, Buskerud. Undredal, Aurland, Sogn og Fjordane. Urnes, Luster, Sogn og
Fjordane. Uvdal, Nore og Uvdal, Buskerud. Øye, Vang,
Oppland.
Så over til mer lokal historie: På Sunnmøre ble den siste
gjenværende stavkirken, Hjørundfjord kyrkje, en langkirke beliggende i Ørsta kommune, revet i 1880. I sin tid
fantes det stavkirker både i Norddal, Stranda, Hareid,
Giske, Haram, Ørsta, Vanylven, Sande, Skodje, Stordal,
Sykkylven og Ørskog. Kirkene på Sunnmøre var regnet
for å være av de største stavkirkene i landet.
De som fortsatt finnes er:
Kvernes stavkirke på Kverneset i Averøy kommune. Den
ble avløst av en ny kirke i 1893, men for a hindre at
stavkirken ble revet, samlet Kristiansunds befolkning inn
penger og kjøpte den gamle kirken. Den ble så forært til
Fortidsminneforeningen. Kirken er antatt bygd på siste
halvdel av 1300-tallet.
Rødveen stavkirke, Rauma, bygget på 1300-tallet. «Paa
et af de yndigste punkter i Romsdalen løfter en kirke sit
spir over trætoppene, det er Rødven kirke». Interiør og
malte dekorasjoner med 1600-talls preg. En gotisk
krusifiks fra 1200-tallet hører til det eldste inventaret,
Kirken ble avløst av ny kirke i 1907.
Grip stavkirke er fra andre halvdel av 1400-tallet og
ligger på Grip i Kristiansund kommune. Fortsatt har kirken sin middelalderkjerne i behold, men mange bygningsdeler er fornyet. I 1796 blåste de fleste av husa på
øya på havet i en storm, men kirken ble stående.
Vi takker Arne for en fengslende fortelling!

Temamøte, torsdag 30.
januar 2020:

Om norske stavkirker og om «Mørekirker» som forsvant
fortalt av Arne Knutsen

Et femtitalls personer tok turen til NTNU og
«Naftadjupet» denne kvelden for å høre på Arne Knudsen, og de fikk «valuta for pengene».
Vi fikk innledningsvis vite at ifølge Snorre (i Heimskringla) «lot Kong Harald sette kaupstad aust i Oslo.» Dette
må ha vært omkring 1050, og Harald Hardråde ble
grunnlegger av Oslo.
I løpet av middelalderen ble det trolig bygget over
1.000 stavkirker i Norge. Ingen av dem dokumentert
bygget etter reformasjonen (1537). I perioden 1350—
1650 forsvant over 700 stavkirker (som følge av Svartedauden og reformasjonen) og i 1850 var antallet redusert til ca. 60. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirken
skulle romme 1/3 av menigheten, dette førte til en rekordartet byggevirksomhet av nye kirker. I dag er det
kun 28 stavkirker igjen! Det eksisterer likevel en 29.
stavkirke—Vang stavkyrkje,
som etter rivning i 1841 ble
flyttet til Polen! Grunnen?
Jo, maleren J.C. Dahl ønsket
å sette den opp i Slottsparken. Det ble det ikke noe av
og resulterte i at Friedrich Wilhelm IV av Preussen overtok stavkirken, og bygget den opp igjen i Karkonosze i
Schlesien, i det som nå er Polen.
I dag har Riksantikvaren/Fortidsminneforeningen dokumentasjon og bygningsdeler fra omkring 50 «tapte»
stavkirker. Hva er en stavkirke? Stav er i gammelnorsk
betegnelsen for stolpe, og her beskriver ordet loddrette
stolper i stavkirkenes rammeverk. Stavkirkene har alle
stavkonstruksjon fra middelalderen. De har alle forskjellige karakteristika og utseende, og samtlige er bygd på
og om i årenes løp. Noen er restaurert med Borgund
stavkirke i Sogn og Fjordane (Vestland) som forbilde.
De norske stavkirkene regnes blant våre absolutt
fremste turistattraksjoner. For dem som har lyst til å
besøke de gjenstående stavkirkene, her er lista:
(«Gamle» fylkesnavn er brukt!)
Borgund, Lærdal, Sogn og Fjordane. Eidsborg, Tokke,
Telemark. Flesberg, Flesberg, Buskerud. Garmo, De
Sandvigske Samlinger, Lillehammer, Oppland. Gol,
Norsk Folkemuseum, Oslo. Grip, Kristiansund, Møre og
Romsdal. Haltdalen, Trøndelag Folkemuseum, Trondheim, Sør-Trøndelag. Hedalen, Sør-Aurdal, Oppland.
Heddal, Notodden, Telemark. Hegge, Øystre Slidre, (Referat v/ Herbert Gartz)
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MOSJON

Et smil!

Mosjon er viktig for å holde både helsa og humøret
på topp. Har det blitt mer sofasitting, nå som mange
holder seg mye mer innendørs enn vanlig?

Et smil koster ingenting, men gir så mye.
Det gjør den som mottar smilet rik, uten å gjøre den
som gir det fattigere.

Her er noen forslag til TRIM,
som etter sigende skal være
meget
virkningsfull—
samtidig som den ikke krever mye «pesing» og
svetting—og er enkel å
komme i gang med.

Det krever bare et øyeblikk, men minnet om det kan
leve for bestandig.
Ingen er så rik eller mektig at man kan unnvære det,
og ingen er så fattig at man ikke blir rik av det.
Et smil skaper lykke i hjemmet, fostrer godvilje i forretninger og er vennskapets besegling.

Mens sana in corpore sano

Det gir hvile for den modige, og oppmuntrer den mistrøstige, er solskinn for den bedrøvede, og er naturens beste legemiddel mot bekymring.

1)
Stå opp fra- og sitt ned på en stol. 10 x på under 18
sekunder.
Stig på trappetrinn. Opp opp – ned ned. 3 minutter.
Puls helst under 120.
Daglig 3 x 10 minutter hurtig («brisk») gange
(tilsvarer 150 min/uke moderat gange) Dette bør nok
foregå utendørs..

Likevel kan det ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles,
for det har verdi bare når det gis.
Noen for trett til å gi deg et smil - gi du dem et.
For det er ingen som trenger et smil mer,
enn den som ikke lenger har et smil å gi.

2)
a) For dem som har f.eks. ergometer-sykkel hjemme:
2 minutter pr. uke (!) intervall med HØY intensitet:
Sykle 2 x 20 sekunder så fort som mulig
Sykle3 x pr. uke HIIT-sykkel (spinning)
(Husk å varme opp!)

Yrkesgruppers tallforståelse

b) Videre
Stille jogg:
Varm opp 1 minutt
Hoppe og ut/opp med armene i 1 minutt
Hvil litt

Politikere ser mest mørketall.
Entreprenører holder seg helst rundt null.
Datafolk tenker bare 0 og 1
Leger teller +/- 1

Knebøy i 1 minutt
Statisk spring («på stedet») i 1 minutt
Knebøy i 1 minutt
Hoppe og ut/opp med armene i 1 minutt
Ro ned..

Lærere håndterer tallene fra 1 til 9, samt 0 – og så
kan de alle bokstavene.
Helsepersonell forstår alle tall mellom 37 og 42
Økonomer legger størst vekt på sifrene bak kommaet.
Arkitekter vil helst bruke tallet 90.

3) Styrke:

Ingeniører er fortrolig med sifrene foran kommaet.

Vektløft 2 x pr uke – selve vekta spiller ingen rolle (!)
Løft så lenge du klarer (og så litt til..)!

Selgere bruker helst veldig store tall og bokstaver.

Regnskapsfolk tenker i kolonner med samme sum.

Dette var da ikke så vanskelig—eller? Prøv deg frem
og husk «alle monner drar»!

Er det noe rart at ikke kan snakke sammen?

9

Aktuelt tema fra VI i LOP NR. 1 2020

er oppbevart. Fullmakten trår i kraft hvis den
dagen kommer at man ikke lengre er samtykkekompetent. Da skal den/de som har blitt gitt fullmakt sende fremtidsfullmakten som du har fått
laget til Fylkesmannen som vil stadfeste denne.

Fremtidsfullmakt – Er det noe jeg bør
tenke på?
I 2013 fikk vi ny vergemålslov i Norge, og sammen med denne kom også ordningen med fremtidsfullmakt. Dette er en frivillig privatrettslig ordning som alle kan benytte seg av.

FREMTIDSFULLMAKTENS INNHOLD OG UTFORMING

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt: Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart
frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på
at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/
eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier
å ivareta interessene dine innen de områdene
fullmakten regulerer.

Formålet med en slik fremtidsfullmakt er at du
selv kan påvirke hvem som skal hjelpe deg med
ulike ting hvis du i framtiden skulle trenge slik
hjelp til å ivareta egne interesser.
Du kan gi en eller flere personer rett til å representere deg hvis du for eksempel blir dement,
eller på annen måte får en alvorlig svekket helsetilstand som gjør at du ikke lenger er i stand til å
ivareta dine egne interesser. Hvis man ønsker å gi
slik fullmakt til andre personer er det viktig at
man skriver den mens man er i stand til det, det
som på fagspråket kalles å være samtykkekompetent.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner
som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Følgende
krav stilles til vitnene:
• Vitnene må ha fylt 18 år.
• Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.

FORSKJELLEN PÅ ET TESTAMENTE OG EN FREMTIDSFULLMAKT Et testamente regulerer forhold
etter at man har gått bort. Fordi mange nå har
mer kompliserte familieforhold, ofte med for eksempel mine og dine barn, enn det vår arvelov er
laget for, er det mange som oppretter et testamente.

• Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.
Man anbefaler dessuten at du unngår å velge
vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er
hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/ arveforskudd etter at
fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine
eller søsken av fullmektigen er ofte et uheldig
valg når du skal finne vitner. Det er ikke nok at
vitnene undertegner dokumentet. Det stilles
også krav om at du som fullmaktsgiver undertegner fullmakten – alternativt vedkjenner deg din
underskrift – mens vitnene er til stede. Vitnenes
underskrift skal påføres mens du selv er til stede,
og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt
uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt regulerer forholdene mens
du fremdeles lever.
Det er vanlig å gi fremtidsfullmakten til ektefelle
eller annet familiemedlem, men man er fri til å
peke ut hvilken som helst person som man måtte
ønske å ha i denne rollen så lenge dette er en fysisk person som har sagt seg villig til oppgaven
(det kan for eksempel ikke være et advokatkontor).
Typiske disposisjoner som mange velger å ha
med i en slik fullmakt er hvem som skal representere deg ovenfor offentlige myndigheter, betaling
av regninger, disponering av konti, rett til å dele
ut gaver og forskudd på arv, samt salg av bolig.
Det er ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Mange ønsker seg nok dette, men slik
dagens regler er skal fremtidsfullmakten ikke
sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft.
Inntil den har trådt i kraft bør en slik fullmakt
oppbevares som et verdipapir. Det kan være lurt
å si fra til de du har gitt fullmakt om hvor denne

Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:

• Dato for når fullmakten ble opprettet. Datoen
på fremtidsfullmakten kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
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kunne søke om tjenester og ytelser fra det
• Vitnenes fødselsdato og adresse / kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også
fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene
er habile eller inhabile med tanke på innholdet i
fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan
være nabo, kollega, venn osv. Vitner blir ikke alltid kontaktet, men det kan være ønskelig å ha
kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål
ved fullmaktens gyldighet.

offentlige og klage på vedtak. Noen ønsker også
å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å peke ut hvem
som skal være din nærmeste pårørende, må det
fremgå tydelig i fullmakten. Den du utpeker vil
da få rettigheter som en nærstående har etter
helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville
hatt som nærstående på dette området.

• Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet
fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som
fullmaktsgiver, forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre
at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal
dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler Fylkesmannen at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt hvis du
ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.
I mange tilfeller ser Fylkesmannen at det oppstår
et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i
fremtidsfullmakten. Det er ingenting i veien for å
begrense fullmakten, men det bør i så fall være
et bevisst valg.

Det er ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Mange ønsker seg nok dette, men slik
dagens regler skal fremtidsfullmakten ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft.
Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte
både økonomiske og personlige forhold, eller
den kan begrenses til nærmere angitte forhold,
slik som for eksempel salg av bolig og betaling av
regninger.
BESTEM HVA FULLMAKTEN SKAL OMFATTE

HVOR KAN JEG FINNER MER INFORMASJON OM
DETTE?

En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å
skreddersy gode løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk
nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha
det. Fylkesmannen fraråder at du skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, eller at du skriver fremtidsfullmakt etter påtrykk fra pårørende eller andre.

På nettsidene til Fylkesmannen finner du god og
fyldig informasjon om alle sider ved en fremtidsfullmakt. Her gjengir vi Fylkesmannens anbefalinger for hvordan en slik fremtidsfullmakt bør
utformes, og hva den bør inneholde. Eksemplet
til venstre er hentet fra Fylkesmannens nettsider.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å
betale regninger, håndtere løpende inntekter og
utgifter, håndtere ulike gjeldsforhold, kjøpe og
selge verdipapirer, opprette eller avslutte bankkontoer, drift eller utleie av fast eiendom eller
drift av næringsvirksomhet. Personlige forhold
omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover
det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge
hvem som skal representere deg overfor Nav,
kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen din

https://www.fylkesmannen.no/nb/
vergemal/fremtidsfullmakt/

Se neste side for et
EKSEMPEL på «Fremtidsfullmakt»
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EKSEMPEL PÅ FREMTIDSFULLMAKT
Undertegnede ....................................., fnr. ......................, gir herved følgende person fullmakt til i fremtiden å
representere meg, og handle på mine vegne, dersom jeg på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket
helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta mine egne interesser: .......................................................
................................................. ......................... ………………………………………………………………………………..
Fullmektigens navn:

Adresse:

fnr.:

Fullmaktens ikrafttredelse
Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra min lege på at jeg ikke kan ivareta egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om min helsetilstand, for å godtgjøre at jeg er ute av stand
til å ivareta mine interesser. Min fullmektig skal ved ikrafttredelse underrette meg og min ektefelle om fullmaktens ikrafttredelse og om dens innhold. Hvis min ektefelle eller samboer ikke lenger er i live skal mine øvrige nære
slektninger underrettes.

Fullmektigens oppgaver
Min fullmektig skal ivareta mine økonomiske interesser ved:
Å betale mine utgifter Å sørge for at mine barn ...........................................
og ................................................ får utbetalt kr ………. hvert år i gave, så lenge min økonomi gir rom for det.
Det skal alltid være tilbake minimum kr .................. av mine likvide midler
Å sørge for at min eiendom med gnr……bnr…… i .......................................................... blir solgt på det tidspunkt jeg
får fast sykehjemsplass. Midlene fra salget, etter at all min gjeld er betalt, skal deles likt mellom mine barn.
Min fullmektig har krav på å få dekket sine utgifter av mine midler og skal hvert år kunne beregne seg et rimelig
vederlag for sitt arbeid som fullmektig, begrenset til kr ............. (Fullmektigen skal ha opplysnings- eller årlig regnskapsplikt overfor mine barn............
Disposisjonsfullmakt overfor bank
For å utføre sine oppgaver, gir jeg min fullmektig:

Rett til å disponere mine bankkontoer, herunder inngå avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til kontoene
Tilgang til mine bankbokser.
Sted, ..... Dato ..............
Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi herved at ovenstående fremtidsfullmakt i dag, mens vi begge var til stede
samtidig, ble undertegnet av fullmaktsgiver......................., og at han/hun vedkjente seg den som sin vilje om han/
hun i fremtiden ikke skulle være i stand til å ivareta sine egne interesser. Vi er ikke fullmektiger etter fullmakten
og underskriver herved etter hans eget ønske, mens han/hun
selv er til stede, og bekrefter at han/hun har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje.
Sted: .....................................dato: .......................
............................................................................................................................

(Vitne 1) (Vitne 2)
Født: .....................................................Født: ....................................................
Adresse……………………………….. Adresse:……………………………………………..…………
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Vil du bli medlem i Ålesund
Senioruniversitet?
Bruk gjerne innmeldingsskjemaet som du finner på
vår hjemmeside
www.puiaa.no i menyen
under «kontakter» - eller
send en epost til

post@puiaa.no

FENDERE
BLÅSER
BØYER

Når kun det beste er godt nok — Fendere fra POLYFORM
Produsert i Ålesund siden 1955— solgt over hele verden
GRUPPEKONTAKTER VÅRSEMESTER 2020
Gruppe

Gruppekontakt

Telefon

e-post

Bridge

Reidun Breivik

99542165

rfalklev@mimer.no

Byen vår

Lars Johan Huse

91336746

larsjohanhuse@gmail.com

Datagruppe A

Marit Veiberg Eide

99476820

maritvei@gmail.com

Datagruppe B

Åshild Fallgren

70121046

ashild.fallgren@gmail.com

Datagruppe C

Ole Andreas Devold

92499188

oasty@online.no

Datagruppe D

Per-Arne Vidnes

90722492

pavidnes@frisurf.no

Digital foto

Solveig L. Gartz

99451076

solgartz@hotmail.no

Engelsk litteratur

Åshild Longva

81785759

glong@mimer.no

Kino, Moa

Hilde Bjørlo

97709337

hbjorlo@online.no

Koordinator

Noralv Breivik

41440438

noralv.breivik@mimer.no

Kunst

Mari Johansen Huse

95932626

mjhuse@online.no

Kunstmaling

Asbjørn Kjell Lade

70155004

alade@online.no

Litteratur 1

Guri Bjørlo

48277328

g-margr@online.no

Litteratur 2

Gunnhild Humblen

41208666

gunhild.humblen@gmail.com

Litteratur 3

Liv Ingebrigtsen

91557760

liv.barbro.ingebrigtsen@stayon.no

Natur og kultur i nye Ålesund

Sølvi Furnes

99639439

sfurnes@mimer.no

Quo Vadis?

Alfhild Hagen

45436677

alf13hag@online.no

Samfunnsgruppa

Karl Johan Skårbrevik

92266295

kar-skaa@online.no

Spansk 1

Aashild Nordhus

97177510

aanordhu@online.no

Spansk 2

Marit Kalvø

47376148

marit.kalvo@gmail.com

13

Returadresse ved feil adresse:

Adresselapp settes her
Ålesund Senioruniversitet
v/ Herbert Gartz
Larsgårdsalleen 48
6009 Ålesund

Tillitsvalgte 2018:
Leder: Helene Birkeland, Klokkersundvn. 11, 6015 Ålesund, tlf. 909 21 130, helbirke@online.no
Styremedlem (nestleder): Herbert Gartz, Larsgårdsalleen 48, 6009 Ålesund, tel. 900 48 885, herbert@gartz.no
Styremedlem (sekretær): Guri Bjørlo, Høgvollvegen 24, 6018 Ålesund, tlf. 482 77 328, g-margr@online.no
Styremedlem (kasserer): Sjur Brande, PB 4019 Moa, 6048 Ålesund, tlf. 922 03 697, sjur.brande@live.no
Styremedlem (studiekoordinator): Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017 Ålesund, tlf. 414 40 438, noralv.breivik@mimer.no
Varamedlem: Anne Dyb Liaaen, Storenørve 3E, 6009 Ålesund, tlf. 908 54 086, anne.dyb.liaaen@icloud.com
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Redaksjonskomiteen består av:
Herbert Gartz, tlf.900 48 885, herbert@gartz.no; Sjur Brande, tlf 922 036 97, sjur.brande@live.no;
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Senioruniversitetets 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 Senioruniversitetet 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 Senioruniversitetet 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 detaljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det.

Studiegrupper Ålesund Senioruniversitet. Møteplan vårsemester 2020
Gruppe
Bridge
Byen vår
Data A
Data B

Januar
3 4 5
Mandag 1230-1430 Sp.vik.omsorgss. 6 13 20 27
Reidun Breivik
Tirsdag 1000-1200 Frivilligsentralen
Lars Johan Huse
14
Marit Veiberg Eide Fredag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 10
24
Torsdag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 9
Åshild Fallgren
23

Gruppekontakt

Dag

Kl.

Måned

↓Sted Uke→ 2

Data C
Data D
Digital foto
Engelsk litt.
Fotobok
Kino, Moa
Kunst
Kunstmaling
Litteratur 1

Ole Andreas Devold Fredag

Asbjørn Lade
Guri Bjørlo

Fredag

Litteratur 2

Gunhild Humblen

Tirsdag

Litteratur 3

Liv Ingebrigtsen

Mandag 1200-1345 Frivilligsentralen

1000-1145 Sp.vik omsorgs.

Torsdag 1000-1145 Sp.vik omsorgs.
Per-Arne Vidnes
Mandag 1000-1145 Sp.vik omsorgs.
Solveig Gartz
Tirsdag 1000-1130 Sp.vik omsorgs.
Åshild Longva
TAR PAUSE I VÅRSEMESTERET 2020
Tirsdag 1200Odeon Kino
Hilde Bjørlo
7

Mari Johansen Huse Torsdag 1200-1345

1200-1400 Sp.vik omsorgs.

Onsdag 1200-1345 Sp.vik omsorgs.
1115-1245 Åles. Bibliotek

Natur og kultur- Sølvi Furnes

Tirsdag

Etter avtale
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