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Se side 11 ! 

Org.nr. 987 814 217 
Bankkonto 3910 26 50933 

Våre nettsider finner du på 
www.puiaa.no  

I denne utgaven:: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr. 57   -   januar 2017 

januar 2017 

Møter, temamøter og turer fremover 
 

26. jan   Sjur Brande: Overgang til «DAB+» radio. Hva skjer, hva gjør vi 

23. feb.: Årsmøte. Sted: NTNU «Naftadjupet» klokken 18:00 

30. mars: Helge Simonnes: «En Gud for de mange» 

19. april.: Einar Lunde: «Kina i Afrika» (for omtale se www.puiaa.no) 

mai 2017: Planlagt tur (detaljer ikke klar når dette bladet trykkes) 

 

VENNLIGST OBSERVER: APRILMØTET ER LAGT TIL ONSDAG 19. APRIL (kl. 18:00) 

 
Se gjerne på våre hjemmesider www.puiaa.no for oppdatert informasjon! 

Det faste er at vi møtes siste torsdag hver måned, på Høgskolen i lokalet Naftadjupet, 
kl. 18:00—og at vi møtes til sosialt samvær etterpå, over en kopp kaffe og litt å bite i. 

Jeg vil gjerne bli medlem av Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Fornavn:__________________________Etternavn:_____________________________                                     

Fødselsdato (må oppgis):_______/___________/_________  

Gateadresse:______________________________________  

Postnummer:_____________Poststed:_______________________________________ 

Mobiltelefon:________________________Fasttelefon:__________________________                     

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).  

 

 

Andektig 

venter vi 

på vår 

 

 

 

Foto: 

Sjur   Brande 
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Vil du bli medlem i Pensjonistuniversitetet i Ålesund?  

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet som du finner på vår hjemmeside www.puiaa.no i menyen under 

«kontakter» - eller send en epost til enten sjur.brande@live.no eller til herbert@gartz.no 

Du kan også bruke telefonen, se da side 12 i dette bladet under «tillitsvalgte». 

 
Hei igjen ! 

 
 

 I dag, 6. januar, er det De hellige tre kongers dag, en 
dag som blir markert i mange europeiske land, men 
som her hos oss, i hvert fall i nyere tid, har hatt liten 
betydning. 

 Vi har  lagt det meste bak oss- adventstida, julefei-
ringa, romjula og nyttårsfesten, en glad men strevsom 
tid for mange av oss. Vi har hatt gode opplevelser av 
mange slag, konserter, julebord, juleavslutninger, hyg-
gelig samvær med familie og venner, kanskje Putti 
Plutti Plott med barnebarn har stått på programmet. 
Selv har jeg hatt en mektig konsertopplevelse i en så å 
si fullsatt Spjelkavik kirke, der julestemningen virkelig 
fikk synke inn. 
 
Nå er vi på veg inn i det nye året, 2017 er allerede no-
en dager gammel. Vi kan gruble over hva det nye året 
vil bringe med seg av godt eller ondt, men at årsskiftet 
vil bringe mye usikkerhet, tror jeg vi vil få se etterhvert. 
Hva vil skje i verden rundt oss, og hvordan vil det på-
virke oss her i Norge? Det – for mange – forbausende 
og sjokkerende presidentvalget i USA, hva vil det føre 
til etter at Donald Trump innsettes som president 20. 
januar? Mange av oss fulgte vel debattene mellom han 
og Hillary, og var sterkt forundret over måten han 
uttalte seg på, både mht innvandrere, frihandelsavta-
ler, NATO og kvinnespørsmål. Det er spennende 
 om muren mot Mexico vil bli bygd, men kanskje ikke 
veldig sannsynlig. Og hva med forholdet til Putin – 
Russland? Vi får håpe at han har gode rådgivere som 
kan dempe de verste utspillene noe. 
 
Men nok om USA. Hva med vårt forhold til EU og Euro-
pa? Brexit er et faktum som vi må forholde oss til, og 
forhåpentligvis kan det etableres gode avtaler mellom 
UK og Norge. Men det er i år  også valg i tre andre eu-
ropeiske land, Frankrike, Nederland og Tyskland. Det 
kan se ut som det er økende EU-skepsis i alle de tre 
landa, kan det bli et valgresultat som fører til at EU – 
samarbeidet rakner?  Det vil i så fall bli svært proble-
matisk for oss her i landet, om vi er tilhenger av EU 
eller EØS eller ikke. 

 
 
Et annet stort problem er terrorismen og terrorfaren.  
Vi har hittil stort sett vært forskånet  for den, la oss 
håpe at det vil fortsette slik. 
 
Vi skal jo også ha stortingsvalg i år, og hvordan det vil 
gå i september, må «gudene vite». Blir det fortsatt 
blått med Erna og Siv eller rødt med Jonas? Hvem av 
småpartiene kan spille en rolle i rikspolitikken, blir det 
over eller under sperregrensen for et eller flere av 
dem?  Mange av oss har nok et fast parti å stemme på, 
andre er mere usikre og kan godt tenke seg å skifte 
partitilhørighet. 
Hvordan blir valgresultatet? Her er jeg fristet til å bru-
ke enda et gammelt norsk munnhell - «den som lever, 
får se». 
 
Noe som faktisk ikke er usikkert, er at vi ikke har en 
statskirke lenger. Båndet mellom kirke og stat ble opp-
løst ved årsskiftet etter et stortingsvedtak. Vil dette si 
at det kristne fundamentet som har vært vår nasjonale 
kultur i nærmere tusen år, står i fare for å forvitre? Får 
vi en nasjon som utvikler seg i en retning folk flest ikke 
ønsker? Om vi er faste kirkegjengere eller ikke, religiø-
se eller ikke, må vi vedgå at den kristne kulturarven er 
fast forankret i oss, og har vært grunnlag for den hu-
manitet som preger det norske velferdssamfunnet  i 
dag. Jeg blir forundret over at enkelte mener korsmer-
ket i flagget vårt må bort, at vinduer med glassene i 
som et kors er en uting, og ikke minst at skolegudstje-
nester før jul  absolutt må settes under debatt. Små-
ting, vil kanskje enkelte si, men småting som i årevis 
har vært en del av vår nasjonale identitet, og som vi 
bør holde fast ved. 
 
Men ennå kan ingen si hva det nye året bringer, og 
selvfølgelig – vi håper det beste! 
 

Godt Nytt År til hver og en av dere! 
 

God og optimistisk hilsen 
 

Åshild 
 
 



3 

 

Innkalling til årsmøte i Pensjonistuniversitetet i Ålesund, 
23. februar 2017  («Naftadjupet» kl. 18:00)  

 

1. Årsmøtet settes av styreleder 

          Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.  Valg av møteleder 
3.  Valg av referent og protokollvitner 
4.  Styrets årsberetning 
5.  Årsregnskap 
6.  Revisors beretning  
7.  Fastsetting av kontingent for 2017 
8.  Styrets forslag til budsjett 
9. Innkomne forslag fra medlemmene    Må være levert til styret ved leder innen 27. januar  

10.  Valg av styre 
  a. Styrets leder 
  b. Øvrige styremedlemmer på valg 
  c. Vararepresentanter 
  d. Revisor 

11.  Valg av valgkomite 
12.  Møteleder meddeler ansvarsfrihet 
13.  Årsmøtet avsluttes 

     Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for 
      januar 2017, og legges ut på nettsidene www.puiaa.no 

 

Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
 

Kalenderåret 2016 
 

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 25. februar 2016. Det møtte 20 
stemmeberettigede. 
 

Følgende styre ble valgt for 2016: 
 

Leder:   Åshild Nordhus (for 1 år) 
 
Styremedlemmer: Herbert Gartz (ikke på valg) 
   Liv Welle (ikke på valg) 
   Noralv Breivik (ikke på valg) 
   Sjur Brande (2 år) 
 

Varamedlemmer for 1 år:  
   1.varamedlem: Helene Birkeland 
   2.varamedlem: Asbjørn Lade 
 
Valgkomite:  Reidun Haavik (2 år) 
   Terje Hansen  (2 år) 
   Liv Ingebrigtsen (1 år) 
 
Revisor:  Alfred Angelfoss   (ikke på valg) 
 

 

Styrets arbeid: 
Styret konstituerte seg slik: 
Herbert Gartz (nestleder), Liv Welle (sekretær), Noralv Breivik 
(studiekoordinator), Sjur Brande (kasserer). 
Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 
Redaksjonskomiteen for medlemsbladet og ansvar for hjemmesi-
da på internett har vært Herbert Gartz, Sjur Brande og Åshild 
Nordhus, med Herbert Gartz som hovedansvarlig. 
 

Styret har hatt møter 12. januar, 23. februar, 29. mars, 26. april, 
24. mai, 16. august, 20. september, 25. oktober, 22. november, 6. 
desember. 
Møtet mellom lederne av studiegruppene og styret ble holdt 26. 
mai. Referat fra dette møtet er tatt inn i medlemsbladet for au-
gust. 
 

Av aktuelle saker som bar vært til drøfting i styret kan nevnes: 
• Saker til årsmøtet 
• Kontinuerlig rapportering om økonomisk status 
• Drøfting av aktuelle temamøter og gjennomføring av 

disse 
• Kontinuerlig informasjon og drøfting av studiearbeidet 
• Publisering og innhold i medlemsbladet 
• Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 
• Kurs i nettbankbruk (v. Sparebanken Møre) 
• Oppretting av nye studiegrupper 

(forts. s. 4) 
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Styret har bevilget kr 2.000 til støtte for Ålesund seniorfestival. 
 
Medlemstall 

Ved utgangen av 2016 har pensjonist-universitetet 335 med-
lemmer. Av disse er ca. 60% kvinner og 40% menn. Gjennom-
snittsalderen er ca. 76 år. Styret har vedtatt reduksjon i med-
lemskontingenten for medlemmer som kommer til på høsten 
slik at de som kommer til i oktober og november, bare betaler 
1/2 medlemskontingent, og de som kommer til i desember, 
betaler ingenting. 
Styret har hatt oppmerksomheten rettet mot verving av nye 
medlemmer, og prøvd å bruke medlemsbladene aktivt til dette. 
Den viktigste rekrutteringen er det likevel medlemmene som 
står for gjennom kontakt med venner og kjente som blir pensjo-
nister. 
 
Temamøter 

Det har vært holdt 8 temamøter på NTNU Ålesund. 
 

14. januar: Ellen Alm:  Hekseforfølgelser 
31. mars: Arne Tunheim:  Arnungane og Olav Haraldson 

28. april: Brit Isaksen: Diamanter og lokale smykkesteiner 

25. august: Hans Chr. Børresen:  Katti Anker Møller 
29. september: Alzheimerdagen 
27. oktober: Arne Knutsen:  En kulturhistorisk vandring i Oslo 

24. november: Hege Storhaug:  Islam, en kulturkollisjon 
08. desember: Julegrøt med foredrag av Sjur Brande 

 

Møtene er åpne for alle. Inngangspenger er kr 50, som innbe-
fatter lettere servering etter møtet. 
Fremmøtet har vært ca. 50 personer i snitt. Referat fra foredra-
gene er tatt inn i de påfølgende medlemsbladene. 
Møtene blir annonsert i Sunnmørsposten. 
 

Styret har også vedtatt å markedsføre møtene mot aktuelle 
målgrupper utenfor pensjonist-universitetet. 
 
Studiegruppene 
 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i 
løpet av året, men ved utgangen av 2016 er følgende studie-
grupper i arbeid. Disse gruppene er en vesentlig del av pensjo-
nistuniversitetets aktivitet, og styret vil gi stor takk til gruppe-
kontakter og veiledere. 
 
Studiegruppe   Gruppeleder 
     

Litteratur 2   Gunhild Humlen 
Litteratur 3   Liv Ingebrigtsen 
Litteratur 4   Liv Holte 
Engelsk litteratur   Henry Norton 
Byen vår    Egil Mjelva  
Data A    Herbert Gartz 
Data B    Åshild Fallgren 
Data C    Ole Andreas Devold 
Data D    Per-Arne Vidnes 
Digitalt foto   Reidun Haavik 
Helse og Velvære                 Elisabeth Bondevik i vårsemesteret 
Kunst     Astrid Hatlø 
Kunstmaling   Asbjørn Lade 

Quo Vadis   Sigurd Dypvik 
Samfunnsgruppa   Karl J. Skårbrevik 
Spansk vg   Anne Løvold 

Gruppene arbeider godt, og i alt 170 medlemmer er registrert 
som gruppedeltagere. Noen er også med i flere grupper. 
Gruppen kunstmaling har hatt utstilling under seniorfestivalen. 
Quo Vadis har arrangert turer for sine medlemmer. 

Helse og velvære- gruppa har ikke fungert i høstsemesteret, da 
det ikke har vært mulig å finne ny gruppekontakt etter Elisabeth 
Bondevik, som har gjort en utmerket jobb, noe styret er takk-
nemlig for, og oppfordrer andre til å overta. 
 

Seniorboligklubben hadde sitt utspring i samfunnsgruppa. Sty-
ret i PU har vedtatt at senior-boligklubben kan benytte Pus 
medlemsblad og hjemmesider til all kommunikasjon. 
 

Styret vedtok i 2013 å gi en støtte til veiledere på kr 500 pr 
semester til datagruppene og digitalfoto, og kr 1000 pr semes-
ter til studiegruppa i spansk som har møte hver uke. 
Det er viktig at nye medlemmer kommer med i studiegruppene, 
og styret har anmodet dem om å finne plass til nye medlem-
mer. Dersom gruppene blir for store, bør en forsøke å dele disse 
i to. Gjennom medlemsbladet har styret invitert til dannelse av 
nye studiegrupper. 
  
Turer for medlemmene 
 

Styret arrangerte 10.  april tur til Runde opplevelsessenter med 
innlagt stopp på Herøy gård. Liv Welle var dyktig guide på en 
tur som var svært spennende og interessant. Referat ble tatt inn 
i det påfølgende medlemsbladet, som også hadde referat fra 
medlemsturen Quo Vadis hadde til Grip. 
Styret arrangerte også tur til Nordfjord-operaen og forestilling-
en Hoffmanns Eventyr 13. og 14. oktober. Et fyldig referat fra 
turen ble tatt inn i medlemsblad nr. 56. 
 

Medlemsbladet og hjemmesidene 
 

Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Her forsøker 
vi å holde medlemmene orientert om det som skjer i pensjonist
-universitetet. Vi forsøker også å holde hjemmesidene på inter-
nett (www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på 
disse sidene, og blir også sendt ut til alle medlemmene i pos-
ten. Mange har i økende grad gitt uttrykk for at de vil ha bladet 
bare som e-post. Dette vil spare pensjonistuniversitetet for ut-
gifter til porto og trykking, og styret ser gjerne at mange be-
nytter seg av denne muligheten. Men medlemsbladet vil fort-
satt bli sendt i posten til alle som ønsker det. 
 

Samarbeid 
 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en del av Folkeuniversitetet 
i Midt-Norge. Slik kommer vi inn under lov om voksenopplæ-
ring som bl.a. gir rett til gratis undervisningslokaler og støtte til 
studiearbeid. Vi har et svært godt samarbeid og får gratis loka-
ler ved NTNU Ålesund, Spjelkavik omsorgssenter, Frivilligsentra-
len og Ålesund bibliotek. 
 

Medlemmenes innsats 
 

Den viktigste innsatsen for pensjonistuniversitetet er det med-
lemmene som står for gjennom sitt arbeid i studiegruppene og 
gjennom aktivt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Sær-
lig gjelder dette for lederne i studiegruppene, og styret vil be-
nytte anledningen til å takke dem for denne innsatsen. 
Uten dette engasjementet ville ikke pensjonistuniversitetet ha 
kunnet fungere på den gode måten det gjør i dag. 
 

(forts. s. 5) 
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Økonomi 
 

Den viktigste inntektskilden for pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten på kr 300. Vi takker også for god støtte fra Brages 
bilforretning og Sparebanken Møre, og for bidrag fra Folkeuniversitetet Midt-Norge. 
Bruk av egen PC og program for regnskapsførsel og medlemsregistrering har lettet regnskapsarbeidet vesentlig, men det er fortsatt 
mye arbeid ved innkreving av kontingent, purringer og registrering av adresseendringer. Vi håper at dette arbeidet blir redusert ved at 
medlemmene selv melder fra om adresseendring og lignende. 
Styret la i 2016 opp til balanse i driften. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 13 851,- 
Av praktiske grunner mottas ikke fakturaer for julemøtet og omkostninger for medlemsbladet for januar, i alt ca. kr 20.000. Kostnadene 
er samlet omtrent det samme hvert år, og føres derfor i påfølgende års regnskap. Regnskap og revisjon kan dermed avsluttes tidligere. 
 

Regnskapsmessige forhold i 2017 
Vår regnskapsavtale med Mamut opphører, og vi har inngått ny avtale med Visma Accounting. 
Kasserer har nå adgang til regnskapet fra hvilket som helst sted via internett, og vi er ikke avhengig av at en PC fungerer som den skal. 
Innkommende fakturaer blir automatisk registrert i systemet, 
og styret vil ha full oversikt over systemet med mindre arbeid enn i dag.  
 

Styret vil som vanlig legge frem et forslag til budsjett ved årsmøtet. En rekke poster er temmelig konstante og uavhengig av driftsdetal-
jer, men påvirkes av prisene i markedet. Utgiftene til datadrift vil øke av to grunner. Mer av driften vil kreve internettilgang, og studie-
gruppene bruker internett i større grad enn før. Begge deler ser vi som en fordel. 
  

Budsjettet er som vanlig dominert av våre to hovedaktiviteter, studiegruppene, som arbeider godt, og foredragsvirksomheten. Styret 
ønsker å ha et høgt nivå på foredragene. Utgifter til reise og opphold er de viktigste faktorene. Styret prioriterer tema som kan interes-
sere flest mulig av våre medlemmer, og inntekter og utgifter er avhengig av oppslutningen. 
 

Medlemstallet er stabilt, omtrent like mange går ut som kommer til. Etter en grundig vurdering fremmer styret i budsjettet et forslag 
om å øke kontingenten til kr 350. Dette vil bidra til å holde et høgt nivå. Både på gruppearbeidet og foredragene. 
Vår økonomi er god. Vi legger opp til balanse i driften, men kan tåle underskudd om nødvendig. 

 

Ålesund, 
10. januar 2017 

 

Åshild Nordhus 
 

     Herbert Gartz  Sjur Brande          
 

     Noralv Breivik  Liv Welle 

 

 
Følgende skriv med forslag om navneendring er mottatt fra gruppen «Byen Vår»: 
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Studiegrupper, en viktig aktivitet 

Også høsten 2016 har det vært 15 studiegrupper knyttet til pen-

sjonistuniversitetet, med i alt  nesten 200 deltagere. Noen er 

også med i flere grupper.  Største gruppa er fortsatt Quo Vadis, 

med omkring 40, kunstgruppa er også stor, med ca. 20, men i de 

fleste gruppene er det omkring 10 medlemmer med. Som en 

kan vente, er det mange som ikke har anledning å være med på 

alle gruppesamlingene. I litteraturgruppene  har det vært best 

frammøte.  Det er grunn til å takke veiledere og gruppekontak-

ter for det frivillige arbeidet de legger ned i disse gruppene. Tur-

gruppa Helse og velvære gav seg før sommeren, men vi håper at 

det kan bli en som ser det som en positiv 

oppgave og utfordring å få denne gruppa 

i gang igjen. 

Nye grupper 

I vårsemesteret 2017 vil vi prøve å 
få i gang 2 nye grupper: 

Kinogruppe Moa  
Tanken er at filminteresserte skal gå sammen på Se-
niorkino på Moa, og så etterpå samles, kanskje ta en 
kopp kaffe og prate om filmen de nettopp har sett. 
Man vil også kunne forberede seg ved å lese om film-
en på forhånd. Seniorkino arrangeres på Moa onsda-
ger kl 1200 i oddetallsuker, se møteplanen. Første 
forestilling har allerede vært.  Hilde Bjørlo  mob 
97709337  e-post hbjorlo@online.no har tatt på seg å 
være kontakt, så interesserte kan kontakte henne, 
evt studiekoordinator. 

Spansk 2 
Interessen for å lære å snakke litt spansk er stor, vel 
uttrykk for at mange tar sydenturer. Spanskgruppa vi 
har, er full, men nå har Silvia Ramstad (mob. 92613548  
e-post silvia.ramstad@gmail.com)  tatt på seg å være 
veileder/lærer for ei ny spanskgruppe. Flere interes-
serte har allerede meldt seg. Man bør nok ha vært litt 
borti spansk tidligere, men målsettingen er ikke at en 
skal kunne lære spansk som et «skolefag», men lære 
å prate litt enkel spansk.  Nå skal Silvia først en tur til 
Chile, slik at gruppa først vil kunne starte i februar, se 
møteplanen i bladet. Man vil møtes på 
«styrerommet» på Spjelkavik omsorgssenter på man-
dager.  

Vårsemesteret 2017 
Møteplanen for vårsemesteret er satt opp, se bak i 
bladet, men kan justeres underveis. Lister over vå-
rens gruppeledere står også i dette nummeret.  Ved 
spørsmål er det ofte mest praktisk at en tar direkte 
kontakt med gruppekontaktene, men ved spørsmål 
om plass kan en også kontakte studiekoordinator. 
Avslutningsvis vil vi minne om at deltagelse i gruppe-
ne forutsetter medlemskap i pensjonistuniversitetet, 
se mer om dette i bladet og på hjemmesiden.  Utover 
dette er det ikke noen deltakeravgift. 

Lykke til med nytt  
studiesemester, 
Studiekoordinator 

Nytt navn? 

Styret har diskutert forslaget fra gruppa Byen vår om å 
skifte navn fra Pensjonistuniversitet til Seniorakademi. 

Styret er enig i at Pensjonistuniversitet ikke er noe spesielt 
godt navn. Vi behøver ikke være pensjonister for å være 
medlemmer, «pensjon» er irrelevant.  

Fra oversikten på http://www.u3a.no/index.php/
puerinorge/93-pu-er-i-norge fremgår det at det er ca. 20 
som bruker «Pensjonistuniversitet», ca. 40 bruker «Eldre- 
eller Senioruniversitet» og omkring 16 bruker «Eldre- eller 
Seniorakademi». 

For tiden er «Senioruniversitet» mest brukt (Sør Trøndelag, 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, hele     Hordaland [17 i 
alt], Rogaland, Agderfylkene.) «Seniorakademi» brukes en 
del på Østlandet, bl.a. Østfold, Akershus, noen i Oslo. 

Hva betyr navnet: 
Senior: som er gammel el. erfaren, veteran, eldstemann 
innenfor en viss krets, i romertiden 45-60 år, samme       
ordstamme som i senat, men også senil. 

Akademi: høyere læreanstalt eller forskningsinstitutt, insti-

tusjon for kunst eller vitenskap, oppkalt etter hagen i Aten 
hvor Platon underviste. Det finnes en masse akademier: 
danseakademier, musikkakademier, militærakademier, fot-
ballakademier, sportsakademier.  Mange har til felles at de i 
hovedsak drive opplæring i spesifikke ferdigheter.  

Universitet: Institusjon for forskning og høyere undervis-

ning. Av latin, opprinnelig uttrykk for helhet, senere brukt 
om fellesskap, til slutt om fellesskap av lærere og studenter, 
avledet av universus, som bygger på unus = en og versus 
=rettet mot. De første universitetene var korporasjoner av 
lærere og studenter. 

Senioruniversitet = et fellesskap av eldre erfarne «lærere 
og studenter» for videre informasjon og  kunnskap. 

Styrets vedtak: 

Styret  vil ikke anbefale gruppa «Byen vår» sitt 
navneforslag.  

Styret støtter at navnet bør endres, og foreslår 
som nytt navn:    

Senioruniversitetet i Ålesund 

http://www.u3a.no/index.php/puerinorge/93-pu-er-i-norge
http://www.u3a.no/index.php/puerinorge/93-pu-er-i-norge
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Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 (2017 01 02)

Res 2016 Buds 2017 %-andel

Medlemmer (betalende) 308 320

Kontingent 300 350

Inntekter:

3100 Medlemskontingent 92 400 112 000

3110 Inntekter medl.møter 32 300 33 000

3120 Annonser i medlemsblad 2 500 5 000

3010 Eksterne tilskudd 0 5 000

Sum inntekter 127 200 155 000

Utgifter:

6130 Honorar/oppmerksomheter 19 580 25 000

6140 Reiseutgifter foredrag 14 955 15 000

6110 Servering medl.møter 22 897 22 000

6120 Annonser/medl.møter 7 701 9 000

Medlemsmøter 65 133 71 000 46 %

6320 Trykking 26 419 29 000

6310 Porto 17 176 18 000

Medlemsblad 43 595 47 000 30 %

6810 Dataavtaler, drift 14 126 17 000

6210 Administrasjon 8 081 7 000

6230 Oppmerksomheter 0 500

Administrasjon 22 207 24 500 16 %

6860 Studiegrupper 8 000 5 000

6740 Inventar og utstyr 0 2 000

Medlemsaktiviteter 8 000 7 000 5 %

6520 Andre møter 3 210 4 000

6521 Div.utgifter -1 193 1 000

Møteutgifter, etc 2 017 5 000 3 %

Sum utgifter 140 952 154 500

Driftsresultat -13 752 500

8050 Renteinntekt 134 150

8150 Finansutgifter 233 250

Årsresultat -13 851 400

Balanse pr. 2016 12 31

Eiendeler

Omløpsmidler

1460 Innkjøpte varer for medl. 200

Sum varer 200

Bankinnskudd

1900 Kasse 296

1910 Driftskonto 50933 39 263

1920 Aktivitetskonto 05532 8 807

1930 Langtidskonto 88560 31 569

1940 Reservefond 45042 3 067

Sum eiendeler 83 202

Egenkapital og gjeld

 

8800 Udisponert overskudd -13 851

2050 Annen egenkapital 97 053

Sum egenkapital pr 161231 83 202



8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revisjonsberetning 2016 
Jeg har revidert årets regnskap for Pensjonistuniver-
sitetet i Ålesund. 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 13.850,64  
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse 
samt underliggende journaler. 

Jeg har gjennomført de revisjonskontroller som jeg 
har ansett som nødvendige  for å kunne bekrefte 
regnskapets holdbarhet. 

Det går frem av regnskap og bankutskrift av bank-
konti at beholdningene stemmer.  

Regnskapspostene gir et godt bilde av Pensjonistuni-
versitetets drift. 

Etter mitt skjønn gir regnskapet et forsvarlig uttrykk 
for Pensjonistuniversitetets økonomiske stilling og 
resultat for året pr. 31.12.2016.  

Regnskapet er ført i samsvar med god regnskaps-
skikk. 

Ålesund, 05.01.2017 

___________________ 

Alfred Angelfoss 
Revisor 

 
 

Valgkomiteens innstilling: 
STYRET 

Leder   Åshild Nordhus  for 1 år 

Styremedlem Sjur Brande  ikke på valg 

Styremedlem Noralv Breivik  for 2 år 

Styremedlem Helene Birkeland  for 2 år 

Styremedlem Guri Bjørlo  for 2 år 

1.varamedlem Mari Johansen Huse for 1 år 

2. varamedlem Liv Welle  for 1 år 

 

REVISOR Kari Westre  for 2 år 

VALGKOMITEEN 

  Reidun Haavik  ikke på valg 

  Terje Hansen  ikke på valg 

  Sissel Blomvik  for 2 år 

Vara  Solfrid Selbervik  for 1 år 

De som er på valg, er blitt spurt og har sagt seg villig. 

 

Ålesund 13.12.2016 

Torun Eriksen  Terje Hansen   

Reidun Haavik  Liv Ingebrigtsen (vara) 

 

Kinogruppe Moa er i gang 

Interesserte kan møte på Seniorkino på Moa kl 12:00 i oddetallsuker, se møteplan. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

 

Hva betyr egentlig «januar»? 

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den er 
oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk gud 
for all begynnelse. Guden har fått sitt navn etter det la-
tinske ordet for dør (ianua), og symbolsk vil det si 
at januar er  åpningsmåneden – «døra» inn til det nye 
året.  

Så vet man det. 

 

Lite snø—men mye «vind og vær», det har vært gjen-
gangeren hos oss på Nord-Vestlandet så langt i vinter. 
Det får meg til å finne frem en liten sak fra «Haugtussa» 
av Arne Garborg.  

Nyt denne! 

Vinter-Storm 

Aa lat det bure, aa lat det braka; 
la Huse riste og Tufti skaka! 
Lat brotne allting som brotne kann! 
Det døyver Tankane litegrand. 

Um Stormen tok baade Hus og Hytte, — 
det vart eit Bìl daa eg mindre sytte. 
Um Jordi gav seg i djupe Grunn, — 
daa fekk eg gløyme ei liti Stund. 
 

Um Sky datt ned som paa Himlen flakkar, 
um Have braut yvi alle Bakkar, 
ja um all Verdi seg søkkte ned, — 
so var det Slutt og so vart her Fred.  
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Torsdag 24.11.2016 

hadde vi besøk av 

forfatteren  

Hege Storhaug  

som holdt foredrag 

om «Islams kamp 

mot frihetsverdier». 

Hele 86 personer var møtt frem for å høre dette fore-

draget. 

Hege Storhaug ætter fra Ålesund. Hennes bestefar 

flyttet fra byen til Vegårshei hvor han hadde fått seg 

lærerjobb. 

Boka som foredraget bygger på var akkurat ferdig da 

den store flyktningestrømmen kom. Tittelen var alle-

rede gitt, ettersom en boktittel må være klar hele 5 

måneder før en bokutgivelse. Boka har vakt stor in-

teresse, og til nå er opplaget på hele 59 000.  

I 1931 holdt Arnulf Øverland et foredrag kalt den 10. 

landeplage. For ham førte dette foredraget til blasfe-

mianklage. I dag kan Hege Storhaug holde sitt fore-

drag som hun kaller den 11. landeplage, det fører til  

stort politioppbud der foredraget holdes for en åpen 

forsamling. 

Hun viste blant annet til danskene Kurt Westergaard 

og Lars Hedegaard som må leve med politibeskyttel-

se. Theo van Gogh som laget en kortfilm om Islam ble 

drept på åpen gate i Amsterdam. Det har altså vist 

seg farlig å kritisere Islam og Islams verdier. 

Ifølge Hege Storhaug har vi 4 umistelige frihetsver-

dier – Likestilling, Likeverd, Religiøs frihet og Ytrings-

frihet. Sunni og Sjia er i kamp mot alle disse verdiene. 

Denne kampen har tilspisset seg kraftig siden 1960-

tallet. Hun viste bilder fra Pakistan på 60-tallet der 

kvinner og menn fikk undervisning på en kunstskole 

uten av kvinnene var tildekket. Et bilde fra 2004 fra 

samme skole viste at kvinnene nå var tildekket. Dette 

har skjedd etter at Khomeini tok over regimet i Iran. 

Vi kan finne tilsvarende forhold i vesten. I London i 

bydelen Whitechapel, som er dominert av islamske 

innvandrere, møter en kvinner i nicab overalt, faktisk 

mer enn f.eks. i Pakistan. East London Mosque er den 

største moskeen i vest. Barn går i grunnskole i denne 

moskeen. Mandinis ideologi som det undervises etter 

er grunnlaget for Taliban. 

Er dette integrering? 

Første moske i Oslo bygger på samme ideologi. Stor-

haug fortalte om en episode da dronning Sonja be-

søkte den nybygde moskeen og prøvde å håndhilse 

som er naturlig for henne og for oss i Norge, et barn 

ble da skjøvet frem for å håndhilse, antagelig for at 

mennene som tilhørte moskeen skulle slippe å hånd-

hilse på en kvinne. Også norske ledere støtter Tali-

ban. 

I Frankrike finnes det områder utenfor de store bye-

ne som kalles «de tapte territorier». Her har politi og 

franske myndigheter ingen kontroll. Vanlige fransk-

menn beveger seg ikke der. Hege Storhaug besøkte 

et slikt område ikledd hijab. Dette var ifølge henne 

svært risikofylt. Selv politiet blir kjeppjaget i disse 

områdene.  

Hun fortalte også om et diskusjonsforum hun var in-

vitert til i Oslo. Temaet var «Menneskerettigheter i 

Islam – rettferdig eller urettferdig». Det som var på-

fallende var at salen var klart kjønnsdelt. Det var også 

skremmende å oppleve at når det var snakk om is-

lamske straffemetoder, f.eks. avhugging av en hånd, 

så jublet salen. I slike forsamlinger mente hun at det 

helt sikkert finnes sivilt politi tilstede. 

Hun fortalte også om at islamsk troende som blir for 

vestlige i sin livsstil blir utsatt for massiv hets. Et av 

eksemplene som ble nevnt var danse-Adil. 

Det er en klar endring i Muhammeds lære etter at 

han flyttet fra Mekka til Medina. 

- I Mekka var han en mislykket forkynner (610 
-622) 

- I Islam starter ikke tidsregningen ved 
«krybben i stallen» 

- I 622 forlater Mohammed Mekka og skaper i 
Medina et gjennomislamisert samfunn. 

- Islam driver kamp mot jøder, vantro/kafir, og 
kvinner underordnes. Dette er de tre sentrale 
gruppene som islam er i kamp med. Jødene 
har beskyttelse over hele verden. 

Når vi ser på de hellige tekstene som det undervises 

etter har kun 14 prosent sitt utgangpunkt i Koranen. 
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86 prosent er fra sira og hadith. Dvs. 14 prosent er fra 

Allah, 86 prosent er Mohammed. Koranens åpenba-

ringer er satt etter Mohammeds handlinger og behov. 

Eksempel som det ble vist til var fordelingen etter 

slaget ved Badr. 

Opplysningstidens David Hume (1711-1776) peker på 

at Mohammed «gir ros» når det handler om tilfeller 

av «svik, umenneskelighet, grusomhet, hevn, fordom-

mer» noe som er helt uforenlig med det sivilisert 

samfunn. Artur Schoppenhauer (1788-1860) sier at 

Koranen er en elendig bok. 

George Walden peker på at vi fortalte sannheten om 

IRA, men om det islamske problemet lyver vi. 

En avhoppet Imam har skrevet boken «Min avskjed 

med islamismen». Han skriver om det Islam som 

truer oss. Sunni og Sjiamoskeene, Lovskolene, Medi-

nabevegelsen, Det muslimske brorskapet, salafistene 

og de voldelige jihadistene. De har samme mål, men 

ulike metoder. Målet er et Islamsk overherredømme. 

Hege Storhaug fortalte sterke historier om unge men-

nesker som var vervet til krig i Syria. Bl.a. om en ung 

kvinne som ble bortgiftet ved verge. Hun sto klar til å 

reise til Syria for å møte sin ukjente ektemann, noe 

som ble avverget. 

Hege Storhaug påpekte at Islam er vår tids totalitære 

ideologi. Den er tyrannisk, voldelig, patriarkalsk og 

jødehatende. Den er farligere enn nazismen (ifølge. 

Mehdi Mazaffari). Den krever full underkastelse. Det 

er vår tids «brune skjorter» - fordekt som religion. 

Ifølge Tariq Ramadan må Islam tas med i betraktning. 

Hvis dette blir fornektet vil det uunngåelig føre til 

radikal motstand og sammenstøt. 

Hvor står vi? 

 Vi har Medinanasjon i vår midte. Den vil øke i 

omfang, særlig grunnet folkevandringen. 

Ifølge. Grundtvig  

Alle uansett rase og opphav kan bli en fullver-

dig borger hvis de selv ønsker det «og har øre 

for morsmålet og flamme for fedrelandet». 

For videre informasjon anbefalte Hege Storhaug 

«www.rights.no». 

77 personer møtte frem til                

JULEMØTET den 8. desember 2016! 

 

Flott julemøte - 

med så mange 

som 77 frem-

møtte som ko-

set seg med 

rømmegrøt og spekemat.  

 

Etter allsang ("Det lyser i stille grender") ble det 

også satt frem kaffe og kaker. 

 

Kveldens kåsør var Sjur Brande, som fortalte og vis-

te et fantastisk bildeshow.  

Med bakgrunn fra sine mange reiser til fjernt og 

nært, var kveldens tema:  

«Store opplevelser er 

summen av de mange 

små,  

 

når du sammen med 

venner  undrer deg –                       og etterhvert for-

står litt mer». 

 

 

Julemøtet ble en meget fin avslutning av året!  
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vi lever av din tillit  

 

 

 

 

 

 

service@brages.no 

www.brages.no 

telefon 7017 8200 

Vi oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider, der informasjoner og mulige endringer kunngjøres fortløpende! 

Gruppe Gruppekontakt Telefon e-post

Koordinator Noralv Breivik 41 440 438 noralv.breivik@mimer.no

Byen vår Inge-Arne Olsbø 90 504 501 iolsboe@online.no

Datagruppe A Herbert Gartz 90 048 885 herbert@gartz.no

Datagruppe B Åshild Fallgren 70 121 046 ashild.fallgren@gmail.com

Datagruppe C Ole Andreas Devold 92499188  oasty@online.no

Datagruppe D Per-Arne Vidnes 90 722 492 pavidnes@frisurf.no

Digital foto Reidun Haavik 98 806 011 reidun.haavik@hotmail.com

Engelsk litteratur  Henry R Norton 41 362 436 hrnorton2@gmail.com

Kino, Moa Hilde Bjørlo 97 709 337 hbjorlo@online.no

Kunst Mari Johansen Huse 95 932 626 mjhuse@online.no   

Kunstmaling Asbjørn Kjell Lade 70 155 004 alade@online.no

Litteratur 2 Gunnhild Humblen 41 208 666 gunhild.humblen@gmail.com

Litteratur 3 Liv Ingebrigtsen 91 557 760 liv.barbro.ingebrigtsen@mimer.no

Litteratur 4 Liv Holte 70 143 132 liv.holte@hotmail.com

Quo Vadis? Sigurd Dybvik 91 107 120 sidy@mimer.no

Samfunnsgruppa Karl Johan Skårbrevik 92 266 295 kar-skaa@online.no

Spansk v.-komne Anne E Løvold 97 988 596 loevann@hotmail.com

Spansk 2 Silvia Ramstad 92 613 548 silvia.ramstad@gmail.com
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Adresselapper settes her 

Returadresse ved feil adresse: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Herbert Gartz 

Larsgårdsalleen 48 

6009 Ålesund 

B 

Tillitsvalgte 2015/16:  
  Leder  Åshild Nordhus, Store-Nørve 13 d, 6009 Ålesund, tlf 97177510, aanordhu@online.no 
  Styremedlem (nestleder) Herbert Gartz, Larsgårdsalleen 48, 6009 Ålesund, tlf 90048885, herbert@gartz.no  
  Styremedlem (studiekoordinator) Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017 Ålesund, tlf 41440438, noralv.breivik@mimer.no  
  Styremedlem (kasserer) Sjur Brande, PB 4019 Moa, 6048 Ålesund, tlf  9220 3697, sjur.brande@live.no 
  Styremedlem Liv A. Welle,  Johanmarka 2, 6017 Ålesund, tlf. 99711254, liv.welle@hotmail.com   
  Varamedlem  Helene Birkeland, Klokkersundvn. 11, 6015 Ålesund, tlf. 90921130, helbirke@online.no  
  Varamedlem  Asbjørn Lade, Moa Park 2, 6018 Ålesund, tlf. 974 01 117, alade@online.no 

Redaksjonskomiteen består av:  
  Herbert Gartz, tlf.90048885, herbert@gartz.no; Sjur Brande, tlf 92203697, sjur.brande@live.no;  
  Åshild Nordhus, tlf 97177510, aanordhu@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 Pen-

sjonistuniversitetet 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 

detaljert 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 bakgrunn. 

mailto:sjur.brande@adsl.no

