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Bankkonto 3910 26 50933 

I denne utgaven: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr 38  2/2013 

Mars 2013 

Temamøtene og turer fremover 
 
11.april: Benedicte Ingstad: Den edle villmann,  
  en utrolig historie om Helge Ingstad   OBS dato 11.april 
25. april:  Erik Tandberg: Utforskningen av Mars - en spennende planet.  
13.juni:   Fellestur til fyrmuseet i Dalsfjorden, se side 5 for påmelding 

29.august:  Ranveig Liseth: Edv. Munch, i tidens lys 

26. september:  Om Ivar Aasen, 200 årsfeiring 

8-9. oktober:   Fellestur til Operaen i Nordfjord: Flaggermusen. Se side 5 nå 

31.oktober:  Torbjørn Urke: Stjernehimmelen 

28.november:  Om Kina 

12.desember:  Om hekser og trollskap      OBS Dato 12.des 

 

Det vil bli orientert mer i detalj om høsten når alt er klarlagt, men det blir gode fore-

drag. 

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 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) 

Se side 5 om KONTINGENTBLANKETTEN  

Dette bildet av Ulla fyr er tatt en rolig dag denne vinteren. Tenk da på fyrtjenesten og 

de arbeidsforholdene som de har å arbeide under utover året. Se side 5. 
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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! 

Det arrangeres felles møte med styret og samtlige studiegruppeledere 4.april.  

Er det ting du har lyst å bidra med av forslag eller andre tiltak, eller hva som helst som kan styrke virksomheten vår 

— så er du velkommen til å si fra til styreleder ( se siste side for alle adresser). 

Engasjement, medverking og ansvar 

Vi har hatt vårt årsmøte, og underteikna må takke for den tilliten eg og styret blei 
vist ved at vi blei valde for ein ny periode. Å vere leiar for Pensjonistuniversitetet 
er stort sett ei takknemleg oppgåve. Det er ein organisasjon som i all hovudsak 
styrer og utviklar seg sjølv. Men nokre initiativ må vi ta, men det bør helst vere 
initiativ som har sin bakgrunn medlemmene sin ønskjer. Difor er det viktig at vi 
får kontinuerlege innspel frå medlemmene om ting som vi kan legge til rette for 
eller engasjere oss i. Den 4. april skal styret og leiarar i studiegruppene møtes for 
å utveksle erfaring og idéer for virksomheita i foreninga vår. 

I år er det 100 år sidan kvinnene fekk stemmerett og begynte å engasjere seg 
politisk. Det gjekk nok litt seint i byrjinga, og vi som er i 70-åra no er ein 
generasjon som hugsar dei første kvinnelege statsrådane og dei få kvinnelege 
stortingsrepresentantane eller medlemmene i herads- og bystyre som vi fekk på 
1950-talet.   

I vår ungdom var det ikkje så vanleg at kvinner fekk høgre utdanning. Og i tilfelle var det i meir typiske 
kvinneprofesjonar som sjukepleie og lærar. Og vi skal ikkje så mange tiår attende før den vanlege haldninga var at 
kvinner ikkje trong utdanning fordi dei likevel skulle bli husmødrer og stelle for mann og barn. Og vi skal heller 
ikkje så mange tiår attende før kvinner måtte velje mellom familie og ei yrkeskarriere.  

I dag forventar vi at kvinner tek høgre utdanning på linje med menn. Dei utgjer fleirtalet i mange 
profesjonsutdanningar som krev høgre utdanning. Dei er på veg inn i det som blei sett på som typiske mannsyrke. 
Det er slutt på avisoppslag om kvinnelege bussjåførar eller ordførarar, og vi blir ikkje overraska over å møte ein 
kvinneleg ingeniør på ein oljeboringsplattform eller ein kvinneleg skipper. Vi forventar at kvinnene engasjerer seg 
politisk og i yrkeslivet på linje med menn, og at menn tek like mykje ansvar i heimen som kvinnene. Framleis er det 
nok litt uvanleg om mannen steller heime medan kona er på arbeid, men om nokre år er det kanskje ikkje så 
uvanleg det heller.  

Kvinnene i dag stort sett dei same muligheitene til deltaking både i yrkes- og samfunnsliv som menn. Og dei er 
engasjerte. Også kvinnene blant oss pensjonistar er engasjerte og aktive i samfunnet, sjølv om dei nok ikkje hadde 
dei same mulegheitene i oppveksten som vi menn hadde. Ikkje minst ser vi dette i Pensjonistuniversitetet der 
kvinnene utgjer ein majoritet i dei fleste studiegruppene og i Pensjonistuniversitetet samla sett. På denne måten 
er dei ikkje berre med, men dei tek også eit ansvar for å drive ein organisasjon som skal kome oss alle til nytte.  

Men likevel er det ofte noko som manglar i kvinnene sitt engasjement. Dei vil gjerne vere med å hjelpe. Stiller 
svært gjerne opp nå det er behov for det, men vil helst ikkje ta på seg for mykje overordna ansvar.  Kanskje er det 
mangel på sjølvtillit, redsle for kritikk frå menn som kan bli vel dominerande eller at det blant eldre framleis heng 
litt igjen av det at det er mannen som skal vere sjef. Så langt har det ikkje vore nokon kvinneleg leiar av 
Pensjonistuniversitetet, men det må vi få på neste årsmøte. 

Karl J.  
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PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET  

i Pensjonistuniversitetet i Ålesund for 2012 

avholdt 28. februar 2013 på Høgskolen i Ålesund kl. 18.00 

27 medlemmer møtte. 

Leder Karl Johan Skårbrevik ønsket velkommen. 

Årsmøtet ble satt. 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Det ble vedtatt å behandle regnskap og budsjett før revisors rapport. 
Med denne endringen ble innkalling og sakliste godkjent. 
 

2. KONSTITUERING 
Som møteleder ble valgt Karl Johan Skårbrevik. 
Som referent ble valgt Liv Ingebrigtsen. 
Som vitner ble valgt Astrid Hatlø og Reidun Haavik. 
 

3. ÅRSBERETNING 
Årsberetningen ble gjennomgått av leder Karl Johan Skårbrevik. 
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten merknader. 
 

4. ÅRSREGNSKAP 
Årsregnskapet ble presentert av styreleder. 
Tilskuddet fra Folkeuniversitetet på kr 5000 er ikke kommet med på regnskapet for 2012 fordi det kom for sent.  
Dette vil bli tatt med neste år. 
Det ble påvist en uoverensstemmelse mellom bankinnskudd 2012, tillegg av overskudd og bankinnskudd 2013  
på i alt kr 1.722. Dette ser ut til å skyldes en regnefeil, og styret blir bedt om å sjekke dette.  
Vedtak: Årsregnskapet med ovenstående merknader ble enstemmig godkjent. 
 

5. BUDSJETT 
Budsjettet ble presentert av styreleder. 
De 5.000 kr som utgjør tilskudd fra Folkeuniversitetet for 2012 legges til posten ”eksterne inntekter” som da vil bli  
på i alt 10 000 kr. 
Gustav Flisnes foreslo å stryke overskudd på 1.425 kr. Dette beløpet legges til ”møteutgifter”. 
Vedtak: Budsjettet for 2013 med ovenstående forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

6. REVISORS BERETNING 
Revisors beretning ble referert av styreleder. 
Vedtak: Revisors beretning ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
 

7. INNSENDTE FORSLAG 
a. Forslag fra styret vedrørende differensierte inngangsbilletter til temamøter og andre aktiviteter for medlemmene. 

Etter en kort debatt ble forslaget trukket av styrets leder. 
b. Forslag fra Asbjørn H. Johansen om endringer i vedtektene. 

Karl Johan Skårbrevik fremmet følgende forslag til vedtak:  
Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet ber styret sette ned et utvalg som går gjennom vedtektene med tanke  
på eventuelle endringer. Endringsforslag legges fram for årsmøtet i 2014. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

c. Forslag fra studiegruppa ”Byen vår” om valgkomiteens arbeid 
Karl Johan Skårbrevik fremmet følgende forslag: 
Forslaget oversendes styret for nærmere vurdering. Eventuelle endringer legges fram for årsmøtet 2014. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

fortsettes neste side 
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8. VALG 

Valgkomiteens innstilling ble presentert  av Astrid Hatlø. 
Styret: 
Styrets leder:  Karl Johan Skårbrevik, gjenvalg for ett år 
Styremedlem:  Per Øfsdahl, gjenvalgt for to år 
   Liv Tidemann, ny, valgt for to år 
Ikke på valg:  Torun Eriksen 
   Sjur Brande 
Varamedlem;  Åshild Nordhus, gjenvalgt for ett år 
   Noralv Breivik, ny, valgt for ett år 
Valgkomite 
Medlem:  Astrid Hatlø, valgt for 2 år 
Varamedlem:  Målfrid Mogstad, ny, valgt for ett år 
Ikke på valg:  Erling Paulsen 
   Åse Fagerslett 
Revisor:   Einar Hasund, ny valgt for to år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

9. Møteleder meddelte ansvarsfrihet innenfor norsk lov. 
 

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

Ålesund, 01.03.2013 

Liv Ingebrigtsen, referent 

 

Astrid Hatlø, vitne      Reidun Haavik, vitne 

Informasjon fra styret 

Styret har etter årsmøtet fordelt tillitsverv utenom leder slik: 

Nestleder:   Liv Tidemann 

Studiegruppe koordinator: Per Øfsdahl 

Kasserer:   Sjur Brande 

Sekretær:   Torun Eriksen 

Vararepresentantene Åshild Nordhus og Noralv Breivik møter i styremøter og har arbeidsoppgaver etter nærmere avtale. 

 

Avklaringer: 

Protokollens punkt 4, tilskudd fra Folkeuniversitetet: Tilskuddet er mottatt som avtalt, og bokført i regnskapet for 2012. Det er 

imidlertid ført som inntekt på annonser, og ikke på konto for eksterne tilskudd. Feilen ble oppdaget for sent til å få den rettet. 

Meningen var å opplyse om dette på årsmøtet. Feilføringen endrer ikke resultatet. 

 

Protokollens punkt 5, budsjett: Budsjettet for 2013 forblir derfor uendret, og som vist på side 9 i medlemsblad 37.  

Det eksterne tilskuddet fra Folkeuniversitetet er fortsatt avtalt med kr. 5.000. Andre er ikke kjent, derfor ikke kr. 10.000. 

Forventet annonseinntekt er kr. 5.000, som anført. Vi er takknemlige for støtten fra våre sponsorer, og de bør støttes av oss. 

 

Protokollens punkt 4, regnefeil kr. 1.722?: Årsaken til dette er ikke klarlagt i skrivende øyeblikk, men skal undersøkes.  

Regnskapene for 2011 og for 2012 er avstemt korrekt med banken, fra inngangsbeløp og gjennom hele året til årsavslutningen. 

Andre forhold er ikke kjent. 
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Quo vadis arrangementer 2013 

Gruppa har planlagt følgende program: 

Opera Nordfjord: Flaggermusen  8.- 9. oktober 2013 

Dalsfjordtur:  Besøk Fyrmuseet 13.juni 2013 (dagstur) 

Detaljer om tider og priser kommer senere.  

Det haster med å bestille buss(er) så meld din interesse snarest. 

 

Påmelding begynner nå:  sidy@mimer.no   eller tlf: 91 10 71 20. 

 

Om Flaggermusen: 

Vi har gleda av å invitere til operapakke på Nordfjord Hotell med Opera Nordfjord sin Flaggermusen i oktober 2013. 

Dette blir eit morosamt gjenhøyr og gjensyn med framsyninga som starta opera-eventyret på Nordfjordeid. I 1998 kom 

regissør Ronald Rørvik for å sy saman ei operette for eit nytt operaensemble og eit utrena publikum. Han fekk lite å rutte med, 

men eit ivrig og entusiastisk dugnadsapparat blei med på det meste. Knapt nokon av oss hadde vore på opera før.  

Spennet frå Madama Butterfly i fjor til Flaggermusen i år er stort. Publikum har stolt på Opera Nordfjord gjennom 15 år og 
møter fram enten det er den seriøse eller den lette delen av operalitteraturen som blir presentert.  
Det er svært hyggjeleg at det er sympatiske Ronald Rørvik som skal regissere Flaggermusen også denne gongen. Sist han  
imponerte oss var med Tryllefløyten, som no nettopp har begeistra publikum ved sjølvaste operaen i Bjørvika . Denne gongen 
blir Flaggermusen verkeleg ei festframsyning , og for å toppe det svært kompetente solistlaget, har ein bedt Anders Vangen 
kome tilbake. Han bidrog i stor grad blant oss dugnadsfolket på den første Flaggermusen og vi gler oss til han kjem igjen. (I 
seinare tid kjent som sanglæraren til dei to kjende songbrørne Emil og Didrik Solli-Tangen). Meir informasjon om oppsettinga 
og solistane på www.operanordfjord.no 

 
Om fyrmuseet: 
At fyrmuseet vart lagt til Dalsfjord – for mange ein bortgøymd fjordarm – har minst to forklaringar. For det fyrste rekrutterte 
denne bygda eit påfallande høgt tal av arbeidarane som bygde og vedlikeheldt fyra. Dessutan har eldsjeler frå Dalsfjord gjort 
ein framifrå innsats med å dokumentere og formidle denne historia både lokalt og nasjonalt.  
 
Fyrhistorie har mellom anna sida 1977 vore ein del av undervisninga ved Dalsfjord skule. I lys av dette kunne det ikkje passe 
betre, at fyrmuseet vart opna som ein del av den nye skulebygningen i Dalsfjord. 
Utstillinga er ei permanent utstilling, der ein har lagt særleg vekt på fyrbyggarane som nasjonsbyggarar. Den omfattar og eit 
avsnitt for dei som er meir opptekne av teknologi og instrument.  
 
For dei spesielt interesserte vart det publisert eit historisk hefte, under tittelen ”Fyr og fyrar i leia”.  
Heftet kan ein få ved å kontakte museet. 

Kontingentblankett er vedlagt bladet 
På samme måte som forrige år legger vi ved innbetalingsblanketten for kontingenten for 2013. Det fungerte godt da, 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 300 fakturaer: 

Enkelte betalte feil beløp når de brukte forskjellige måter å belaste sin konto på. Vi setter pris på om du kontrollerer dette.  

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

Mange er på reiser til alle klodens hjørner, og lenge av gangen. Dette unner vi alle sammen av fullt hjerte, men om du husker 

på 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 detektivarbeid å finne ut hva som er 

korrekt. Vi driver frivillig virksomhet, og da kan det være hyggelig å bruke 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. 

 

mailto:sidy@mimer.no
http://www.operanordfjord.no/
http://www.dalsfjord.fyrmuseum.no/?cid=3&mid=2#cid=3&mid=2
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21.mars: Jarle Sulebust: Borgundbyen i middelalderen.  

Jarle Sulebust er regionkonservator og spesialist på middelalderen. Han har vore medforfattar av "Strilesoga" og "I balanse-

punktet - om Sunnmøres eldste historie". I begge bokverka har han skrive om tida frå vikingetida til ca.1650. Han vil  

presentere nye funn frå Borgundkaupangen.  

I vikingetid var Borgund ein marknadsplass som vart stadig viktigare for sunnmøringane. Midt på 1100-talet hadde Borgund 

vokst til ein liten by. Denne småbyen frå mellomalderen er det vi kallar Kaupstaden Borgund. 

God hamn og det rike torskefisket skapte grunnlaget for veksten. Eksport av tørrfisk til det katolske Europa gav gode inntekter. 

Handel og handverk blomstra. Giske-ætta på Giske stod kongemakta nær og kunne halde ei vernande hand over staden. 

På 1100-talet var Borgund det største kyrkjelege senteret mellom Bergen og Nidaros. Her stod fire marmorkledde steinkyrkjer: 

Peterskyrkja, Margarethakyrkja, Mattiaskyrkja og Kristikyrkja. 

På 1300-talet byrjar nedgangstida for Kaupstaden Borgund. Sunnmøringen handla med Hanseatane og Svartedauden ramma 

sunnmørsbygdene. Det gjorde at tidleg på 1500-talet låg Borgundkaupangen øde. 

 

11.april: Benedicte Ingstad: Den edle villmann 

Benedicte Ingstad er forsker og professor i medisinsk antropologi ved Institutt for Samfunns-

medisin ved Universitetet i Oslo. Hun har også hatt et deltidsengasjement på National kompe-

tanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). 

Benedicte Ingstad sitter på et fantastisk arkivmateriale om sin far, Helge Ingstad, og kan 
derfor fortelle en utrolig historie.  
Hun har skrevet to biografier om sine foreldre, og vil fortelle mye fra disse bøkene. Helge 
Ingstad må være det nærmeste vi i Norge har kommet Jean-Jacques Rousseaus ideer om 
den edle villmann. Ønske om å vende tilbake til naturen var den drivende faktor i hans liv 
som pelsjeger, polarforsker, sysselmann for Øst-Grønland og nærkontakt med apachene. 
En fargerik historie venter oss. 

 

25. april 2013: Erik Tandberg: Utforskningen av Mars, en spennende planet.  

Erik Tandberg er en norsk sivilingeniør, offiser i Luftforsvaret og romfartsekspert. Hans ansikt (og stemme) er så godt kjent at vi 
heller bringer et bilde fra Mars, et landskap med vannis nær nordpolen på Mars, tatt av den europeiske Mars-sonden MarsEx-

press. Foto: ESA 
 
Erik Tandberg ble landskjent da han sammen med NRK-journalisten Jan P. Jansen  
kommenterte månelandingen til Apollo 11 på NRK i 1969. Han har også bidratt til mange 
andre romfartsrelaterte programmer på NRK opp igjennom årene, og har vært flittig 
brukt som rådgiver og kommentator hver gang romfart har vært et tema. Han er i dag 
knyttet til Norsk Romsenter. 
Den 19. september 2007 ble Tandberg utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden. 

 

 
13. juni: Fellestur til  
Fyrmuseet i Dalsfjorden, 
 se side 5 for påmelding nå 

 
Fyrmuseet er en del av Stiftinga Sunnmøre museum. Denne består av hele 12 forskjellige museer. 
Nå har du en kjempefin mulighet til å bli imponert av den kompetansen og innsatsen som ligger bak en meget viktig del av 
kystkulturen vår. 

http://www.romsenter.no/filestore/mars_nordpol_is.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.gyldendal.no/var/ezwebin_site/storage/images/gyldendal/forfattere/ingstad-benedicte/359061-1-nor-NO/Ingstad-Benedicte.jpg&imgrefurl=http://www.gyldendal.no/Forfattere/Ingstad-Benedicte&h=2539&w=1649&sz=2643&
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Referat fra foredraget 31.jan.2013 av Britt Walle Ekroll:  

Utsmykningen av kirkene i Ålesund etter europeisk tradisjon. 

 

Du tror det ikke før du får se det!  

Vet vi egentlig hvilken skatt vi har i våre egne kirker, på lik 

linje med kirkene rundt i Europa? 

 

 

For å si det som det er: Det går ikke an å gi et inntrykk gjennom ord for det som Britt presenterte for oss i bilder. Vi får heller gi 

de som gikk glipp av dette en mulighet til å invitere henne en gang til. 

Noen hver av oss har vel gått med hodet på skakke rundt i kirkene i eldre kulturer enn vår, og ikke forstått hva all kunsten 

egentlig forteller oss. Og så viste hun, bilde herfra og bilde derfra, at vi har de samme motiver begge steder. Og våre egne 

kunstnere står da ikke så mye tilbake for dem i eldre tider? 

Hun viste oss utsmykning fra 300-tallet, og understreket budskapet som skulle bringes frem. Så at selv kirkerommet forteller 

oss om fortiden, av koret hvor nattverden forrettes forteller om nåtiden, og hvordan fondveggen forteller om det kristne håp 

og om fremtiden. 

 

Her er to bilder (av mange), 

som her forteller det samme 

budskapet om Abraham og Isak 

i et skjebnesvangert øyeblikk.  

Bildet til venstre er nede fra 

Europa, mens bildet til høyre er 

Bleken’s fantastiske glass-

mosaikk i Spjelkavik kirke. 

 

Tusen takk, Britt. Nå vet vi mer 

hva vi skal se etter. 

 

 

 

Alle bildene er hentet  fra  

foredraget 
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Referat  fra foredraget 6.des. 21012:  

Sissel Brunstad:         Den gode, gamle Sunnmørsjula 

 

Det var stort fremmøte og riktig god stemning da vi møttes før jul i 

2012. Som bildet viser hadde hun forsamlingen med seg. 

Hun har skrevet boken Den Gamle Sunnmørsjula sammen med John R. 

Pettersen, og hadde en bilder derfra som utgangspunkt for det hun for-

talte. Nå var ikke teknikken helt med på rekkefølgen, og det gjorde at 

det ble en riktig artig rekkefølge på alle historiene. 

Først fra 1850-årene er oppskrifter og  fortellinger nedskrevet. Disse 

forteller at det var stor forskjell mellom bygdene, alt etter ressursene 

som var tilgjengelig.  

At det var trange kår var tydelig. Sissel ga ek-

sempler på hvordan absolutt alt på dyrene ble 

tatt vare på og brukt med stor omtanke. Julen ble 

planlagt nøye gjennom hele siste halvåret. Ikke 

bare skinn, kjøtt og blod ble tatt vare på, men 

talgen ble brukt til lys, og svineørene hadde sin 

nytte.  

Forsamlingen kom med sine egne historier i til-

legg, og vi hadde det riktig trivelig.  

Så avsluttet vi med rømmegrøt og godt attåt, og 

kjøkkenet fikk rikelig med godord for kvalitet. 

På neste julemøte, 12.des., skal vi ha hekser og 

trollskap som utgangspunkt. Vel møtt.   

 

 

Sov du vesle spire 

 

Sov, du vesle spire ung, 
ennå er det vinter, 
ennå sover bjørk og lyng, 
roser, hyasinter. 
Ennå er det langt til vår, 
langt til rogn i blomstring står. 
Sov, du vesle spire, 
ennå er det vinter. 
 
 

 

 

 

Himlens sol ser ned på deg, 
solskinnskyss den sender. 
Snart blir grønt langs sti og vei, 
småblomst varmen kjenner. 
Enn en liten solskinnsbønn: 
Vesle spire, bli snart grønn! 
Himlens sol ser ned på deg, 
solskinnskyss den sender. 
 
                     Zacharias Topelius 

Vi har plukket frem noen klassikere som handler om vår  — riktig god fornøyelse! 
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Vårvise 
Vilhelm Krag  

 

Stæren sidder  på skjulet 
         og fløiter, så det er en lyst. 
         Og katten sidder i solen 
         og slikker sit hvide bryst. 
 
I bislaget står Hans Jørgen 
         og klorer sig sit hår. 
         «Bevare mig, som det har tinet, 
         «og det bare siden igår. 

«Tænk, snaut for en uge siden 
         havde vi to alen sne, 
         og nu er det nærsten ikke 
         en fanne på marken at se.» 
 
Hans Jørgen ruslet til skjulet 
         og haler kjærrene frem, 
         kikker på hjul og på axer, 
         og pudser og smører dem. 
 
Og konen hans Ane åbner 
         hvert vindu som åbnes kan, 
         og storvasker alle gulve 
         og strør dem med brisk og med sand. 
 
Og linerlen tripper på tunet 
         og gjør sig så lækker og fin, 
         og blinker med begge øine, 
         og vipper med halen sin.  

 

 
Vaardagen 

av Ivar Aasen  
 
Upp av Krakken! 
Sumarsoli skin i grøne Bakken; 
Jordi heve fenget Helgar-Plagget paa, 
Skogen stend i Lauv so lysteleg aa sjaa. 
Livet lettnar, 
Vollen turkar seg, og Vegen slettnar. 
 
Varma Guster 
leda Lauvet paa dei grøne Ruster. 
Nyst var Regn, og Jordi fekk sitt milde Bad, 
reint er kvart eit Straa, og laugat kvart eit Blad; 
Toppen sprikjer, 
Blomen slær seg ut, og Bladet slikjer. 
 
Inn um Glaset 
fær eg Angen av det grøne Graset. 
Vist er Vinden rik paa Liv og Lækjesaft 
ut eg vil og sanka Helsebot og Kraft; 
alt for lenge 
sat eg inne som ein Fugl i Stenge. 
 
Kvar ein kagar, 
alltid nokot nytt seg uppedagar. 
Nye Blomar spretta fram paa alle Rom; 
lette Fivreld' yppa seg fraa Blom til Blom. 
Fuglar sviva 
upp med Song og rundt um Rusti driva. 
 
Kvar ein lyder, 
Liv og Ljod paa Viddom fram seg byder. 
Lat oss ganga seint og sjaa oss vel i Kring: 
Vegen er so full av fagnadsame Ting. 
Langa Stunder 
treng eg til aa sjaa paa desse Funder.  

Jeg velger meg april! 
av Bjørnstjerne Bjørnson  
 

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til!  

 

Vårdikt 
Arnulf Øverland 

 
Det glitrer av sol i den bratte grend, 

det dufter av mark og enge. 
Hvor skulle vel våren ellers hen? 

Vi venter jo på den så lenge. 
Jeg elsker den vår som du knapt kan se, 

en blomst som sprang ut i den kolde sne! 
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GRANDPARENTS' ANSWERING MACHINE  

 

Good morning . . . At present we are not at home, but please leave your message after you hear the beep.  

beeeeeppp ....: 

If you are one of our children, dial 1 and then select the option from 1 to 5 in order of "birth arrival"  

so we know who it is. 

 

If you need us to stay with the children, press 2 

If you want to borrow the car, press 3 

If you want us to wash your clothes and do ironing, press 4 

If you want the grandchildren to sleep here tonight, press 5 

If you want us to pick up the kids at school, press 6 

If you want us to prepare a meal for Sunday or to have it delivered to your home, press 7 

If you want to come to eat here, press 8 

If you need money, press 9 

If you are going to invite us to dinner, or take us to the theater, start talking .... we are listening !!!" 

 

WHAT IS A GRANDPARENT? 

(Taken straight from papers written by a class of 8-year-olds) 

 

Grandparents are a lady and a man who have no little children of their own. They like 

other people's. 

A grandfather is a man, & a grandmother is a lady! 

Grandparents don't have to do anything except be there when we come to see 

them…They are so old they shouldn't play hard or run. It is good if they drive us to 

the shops and give us money. 

When they take us for walks, they slow down past things like pretty leaves and caterpillars. 

They show us and talk to us about the colors of the flowers and also why we shouldn't step on 'cracks.' 

They don't say, 'Hurry up.' 

Usually grandmothers are fat but not too fat to tie your shoes. 

They wear glasses and funny underwear. 

They can take their teeth and gums out. 

Grandparents don't have to be smart. 

They have to answer questions like 'Why isn't God married?' and 'How come dogs chase cats?' 

When they read to us, they don't skip. They don't mind if we ask for the same story over again. 

Everybody should try to have a grandmother, especially if you don't have television because they are the only 

grownups who like to spend time with us. 

They know we should have a snack time before bed time, and they say prayers with us and kiss us even when 

we've acted bad. 

It's funny when they bend over; you hear gas leaks, and they blame their dog. 

 

GRANDPA IS THE SMARTEST MAN ON EARTH! HE TEACHES ME GOOD THINGS, BUT I DON'T GET TO SEE HIM 

ENOUGH TO GET AS SMART AS HIM! 
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