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Org.nr. 987 814 217 

Bankkonto 3910 26 50933  
Våre nettsider finner du på 

www.puiaa.no  
E-post: post@puiaa.no 
FINN OSS PÅ FACEBOOK ! 

I denne utgaven:: 

Ålesund Senioruniversitet, ÅSU 

Medlemsblad nr. 62   -   april 2018 

Medlemsblad 62 

Møter, temamøter og turer fremover 
26. april: Knut Arve Tafjord, (markedssjef i Tafjord Kraftvarme AS) tema:                     
  Fra avfall til energi, erfaringer og videre utvikling. Miljø,        
  ressursbruk og kostnader.  
31. mai: Dag Olav Tennfjord, tema:  En ny by skapes - og litt om        
  seniorpolitikken  
 

30. august: (det arbeides med et mulig..) Besøk / omvisning på Norsk     
  Maritime Kompetansesenter (NMK) 
 

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. Inngangspenger kr. 50,- 

Jeg vil gjerne bli medlem av Ålesund Senioruniversitet 

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).  

Du må gjerne melde deg inn ved å sende en epost med alle opplysningene til:  post@puiaa.no 

 

 

 

 

 

April, årets 4. måned (i den eldre romerske kalender 
den annen). Det finnes flere teorier om opprinnelsen til 
månedsnavnet april. Den vanligste forklaringen (men 
ikke nødvendigvis den mest sannsynlige) er at navnet 
henger sammen med det latinske verbet aperire, åpne; 

april skulle dermed være måneden som «åpner» for 
sommeren. Andre har søkt navnets opprinnelse i en 
indoeuropeisk rot som betyr etter eller nummer 2 i 
rekken. En tredje teori går ut på at navnet henger sam-
men med etruskernes navn på gudinnen Afrodite, Apru. 

Det er vår vår i år .. 
Foto: Øyvind Brande-Lien 

Ålesund Senioruniversitet
Folkeuniversitetet
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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 enten sjur.brande@live.no eller til herbert@gartz.no 

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

Noen kommer,    

noen går… 

 

De siste ukene har vært preget av flere 

avskjeder. På den politiske arena har 

vi fått ny stortingspresident og ny justisminister. 

Andre ministre har byttet departement og noen helt 

nye er kommet til. 

På idrettsfronten har den ene stjernen etter den andre 

bestemt seg for å legge opp, Ole Einar Bjørndalen, Marit 

Bjørgen og Emil Hegle Svendsen har i løpet av noen få 

dager annonsert sin avgang. 

Også her i vår forening har det skjedd endringer. 

Undertegnede ble valgt til ny leder på årsmøtet 22. fe-

bruar og, plutselig sitter jeg her og skal ta fatt på en av 

lederens mange oppgaver, nemlig å skrive en leder. 

Først vil jeg takke for tilliten, jeg skal forsøke å gjøre mitt 

beste.  

Jeg ønsker å rette en stor takk til Åshild som ønsket å gi 

seg etter 3 år som leder, hun har gjort en flott jobb.  

Liv Welle går også ut av styret, hun har vært styremed-

lem i flere år, siste periode som varamedlem, hun fortje-

ner også en takk. 

Jeg har heldigvis fått med meg et styre der medlemme-

ne alle har lang erfaring fra Pensjonistuniversitetet i 

Ålesund, de kan sikkert gi meg mange gode råd. 

I den sammenhengen har det også skjedd en forandring. 

På årsmøtet ble det fattet et enstemmig vedtak om at 

foreningens navn heretter skal være                             

Ålesund Senioruniversitet.  

Navnet er endret i Brønnøysundregisteret, og vil etter 

hvert også bli endret for hjemmeside og mailadresse. 

 Vi har fått ny logo som dere heretter vil finne øverst i 

annonsene for Temamøtene, 

 

 

 

Det nye styret har etter årsmøtet arbeidet aktivt med å 

«sy sammen» program for de fleste av de resterende 

temamøtene i 2018. Det er bare novembermøtet som 

ikke er helt bestemt ennå. 

Også i lokalsamfunnet vil det bli en rekke store endring-

er i de nærmeste årene, avfallssystemet skal for eksem-

pel revideres, vi får kommunesammenslåinger og enkelt 

fylker skal også slås sammen. Effekten av dette vil vi 

forsøke å belyse gjennom foredrag. 

Knut Tafjord kommer på møtet 26. april og skal holde 

foredrag om « Fra avfall til energi, erfaringer og videre 

utvikling. Miljø, ressursbruk og kostnader» 

I år blir det også temamøte i mai, det blir den 31. mai. 

Da har vi vært så heldige å få Dag Olav Tenfjord, ordfø-

rer i Skodje, til å snakke om « En ny by skapes- og litt 

om seniorpolitikken». 

Vi håper dere vil finne disse møtene interessante og at 

det blir godt oppmøte. 

Styret vil svært gjerne ha innspill fra medlemmene, gjer-

ne med forslag til emner og foredragsholdere dere øns-

ker å høre. Selvsagt kan ikke alle ønsker oppfylles, men 

vi er i hvert fall avhengige av at ønskene kommer frem. 

Da jeg var liten sa min mor ofte « Snille barn ber ikke, 

snille barn får ikke» 

Så vil jeg ønske alle en riktig god vår og forsommer, vi 

kan vel være enige om at vinteren har vært lang nok nå. 

Vi har hatt mange fine solskinnsdager, men lave tempe-

raturer. Det vanskeligste var i januar da det var så isete 

på alle fortauer og småveier. Det er likevel bedre enn 

regn og mye vind, så vi kan ikke klage. 

Vi får stemme i med Halvdan Sivertsen i slutten av hans 

Nordaførr- vårvisa 

«Førr nu e det vår her i byen og gatan e bar 

Det spire og gror i landet 

Og det gjør oss takknemlig førr det som vi har 

Og vi trur på oss sjøl litegranne 

Det hende vi tell og med føle oss fri 

Vi vet vi e hjemme og her ska vi bli 

Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer 

Vi har sola og snart e det sommer» 

Helene 

Ålesund Senioruniversitet
Folkeuniversitetet
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Referat fra temamøtet        
25. januar 2018 

DES Norge og Seniorboligene på 
Skedsmokorset 

 
 
 

Olav Flåt (bildet til venstre) 
fortalte til 55 nøye lyttende 
medlemmer om hvordan de i 
godt samarbeid med 
Skedsmo kommune nylig har 
bygget prosjektet Huseby på 
Skedsmokorset.  

DES Skedsmo har 1.200 
medlemmer, og hittil er det 
bygget 170 leiligheter 
beregnet for eldre. Interessen 

for å bygge videre er stor blant medlemmene der. 

Kveldens møte hadde sin bakgrunn i et initiativ som 

vår PU-leder Trygve Ratvik, Sjur Brande og en venn av 

ham, tok i 2001.  De møtte eiendomsmegler, bank og 

en entreprenør, og ble over bordet enige om å bygge 

to blokker med til sammen 20 leiligheter. 

I PU’s studiegrupper vokste det frem tanker om at 

dette burde gjøres i større skala. Og ut av diskusjonen i 

Samfunnsgruppen ble Seniorboligklubb Ålesund 

dannet. Det ble holdt god kontakt med De Eldres 

Boligspareklubb (DES), og deres tanker ble forent med 

våre egne her i Ålesund. Seniorboligklubben Ålesund 

ble medlem av DES Norge høsten 2017. 

Olav Flåt er rådgiver i DES Norge. Han er 

ingeniørutdannet, og har hatt lederansvar i 

næringslivet. Han var leder for DES-klubben Skedsmo, 

og var med å starte samarbeidsorganisasjonen DES 

Norge for 17 år siden, hvor han har vært styremedlem i 

mange år. Som byggekomiteleder for det nylig ferdige 

prosjektet Huseby på Skedsmokorset har han praktisk 

erfaring.  

DES-Norge er en ikke-kommersiell paraply-

organisasjon som har som mål å skape et forum for alle 

boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et tilbud 

styrt av og for medlemmene (http://www.des-

norge.no).  

DES har god støtte fra ordfører og rådmann i Skedsmo 

kommune (50.000 innb.). I en innstilling til 

kommunestyret skriver rådmannen: 

Rådmannen finner det positivt at det tas initiativ til å 

bygge boliger for eldre i privat regi. Bygging av 

ordinære omsorgsboliger, eller seniorboliger som 

skissert i DES-klubben, er et supplement av mer 

forebyggende karakter, som vil være et bidrag til at 

eldre kan bli boende lenger i eget hjem før de får behov 

for mer bemanningstunge tjenester. Kommunen har 

positive erfaringer med samarbeid med DES-klubben 

fra tidligere. 

Presentasjonen var engasjerende og det kom en rekke 

gode spørsmål om hva vi i Ålesund kunne gjøre. Åshild 

måtte tilslutt stoppe spørsmålene fordi vi gikk over 

tiden, og en rekke deltagere meldte sin interesse for å 

delta videre i arbeidet med å realisere seniorboliger på 

linje med de mange i 24 byer i Norge.   

(Se mer om DES i vårt medlemsblad nr.61, jan.2018) 

 

 

 

Natur og Kultur—mulig ny gruppe 

Det jobbes for tiden med ideen om en ny 

gruppe i ÅSU,  under navnet «Natur og Kul-

tur». 

Tanken bak en slik gruppe er fysisk aktivitet, forent 

med kulturelle opplevelser.  Sagt på en litt forenk-

let måte, eksempelvis gåturer der man oppsøker 

landemerker av kulturell og / eller historisk interes-

se. 

Vi vil komme tilbake til dette til høstsemesteret, 

etter at detaljer er kommet mer på plass og gruppe-

leder har fått lagt de første planene.  

Følg med i august-utgaven. Dette blir spennende!  
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Referat fra temamøtet        
22. mars 2018 

Med utgangspunkt i maleriet "Eidsvoll 1814", tok 
Arne Knutsen forsamlingen med på en vandring 
gjennom det han kalte "mirakelår" i Norges his-
torie, fra Napoleonskrigene til Norges Storting. 

Konsekvensene etter Eidsvoll ble satt inn i en his-
torisk sammenheng etter krigene i Europa.  
Vi fikk høre om svenske og danske konger og prin-
ser  og deres ofte ublide skjebner, og deres plikt, 
eller håp om å regjere Norge.  
 
Tilslutt  ble 
det en 
fransk gene-
ral som ble 
konge i Sve-
rige-Norge, 
til vi fikk vår 
egen og ble 
et selvsten-
dig kongedømme.  

Karl Johan er nok likevel den svensk - norske kong-
en som alle har hørt om, der han troner høyt til 
hest foran det norske slottet, vendt mot Karl Jo-
hans gate.  

Det må sies igjen, Arne Knut-
sen er en meget dyktig fortel-
ler, med stor evne til å formid-
le levende og ikke minst,    
engasjerende!  

En stor takk til Arne! 

Referat fra årsmøte i Pensjonistuni-

versitetet i Ålesund 22. februar 2018  
 I alt var 19 medlemmer møtt opp til årsmøtet.  
 
Før den offisielle åpningen av møtet ble det uttalt min-
neord om Trygve Ratvik, en av grunnleggerne av Pen-
sjonistuniversitetet i Ålesund. Minneordet ble avsluttet 
med 1 minutts stillhet.  
 
Avtroppende styreleder, Åshild Nordhus tok så ordet og 
ønsket velkommen.  
 
Sak 1: Årsmøtet ble satt av styreleder Åshild Nordhus.  
 
Sak 2: Det var ingen kommentarer til innkallingen og 
dagsorden.  
 
Sak 3: Valg av møteleder  
Åshild Nordhus ble foreslått til møteleder og enstem-
mig valgt.  
 
Sak 4: Referent og protokollvitner  
Etter forslag ble Herbert Gartz valgt til referent. Til pro-
tokollvitner ble Reidun Haavik og Marit Kalvø valgt.  
 
Sak 5: Styrets årsberetning  
Åshild gikk gjennom styrets årsberetning, slik som den-
ne er presentert i PUbladet for januar 2018.  
Årsberetningen ble vedtatt med akklamasjon.  
 
Sak 6: Årsregnskap og revisors beretning  
Sjur Brande tok seg av presentasjonen av årsregnskapet 
og presenterte revisors beretning.  

Ingen kommentarer til revisors beretning.  

Vårt tidligere regnskapsprogram var MAMUT. Dette ble 
kjøpt opp av Visma og var ikke lengre tilgjengelig for 
PUiAa. Overgangen førte til innkjøringsproblemer. I for-
bindelse med overgang til epost-basert faktura, måtte 
en gå over fra Sparebanken Møre til ny bank, og DNB 
ble valgt.   

Overgangen til epost for faktura har gitt mange nye 
utfordringer, men er i ferd må å løses.  

Overgang fra regnskapsførsel etter «kontantprinsippet» 
til føring i henhold til fakturadato ga et uheldig utslag i 
regnskapet for 2017, idet det nå er ført utgifter for jule-
avslutningen både for 2016 og 2017 på samme år. Vi 
har videre måttet avskrive kundefordringer for 2017. 
Sammenlagt gir dette forklaring på underskuddet for 
regnskapsåret 2017.  

Regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.  

 
               (forts. neste side) 
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(.. forts. fra side 4) 

 
Sak 7: Styrets forslag til budsjett for 2018  
Sjur gikk så detaljert igjennom og forklarte de enkelte 
budsjettpostene. Med de budsjetterte 330 medlem-
mene vil vi få et null-resultat i 2018. Medlemstallet var 
pr. dato (22.02.2018) 350. Holder dette seg oppe, vil 
det gi et positivt driftsresultat i 2018.  
Budsjettet ble vedtatt med akklamasjon.  
 
Sak 8 Innkomne forslag fra medlemmene  
Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene.  

   SAK: Navneendring 

Foreslått på siste (2016) årsmøte, der en undersøkelse  
blant medlemmene ble bestemt. Undersøkelsen ble 
utført i 2017, med følgende resultat:  

Totalt antall svar:75  
«Ålesund Senioruniversitet»26 stemmer (35%)  
«Ålesund Seniorakademi»25 stemmer (33%)  
«Pensjonistuniversitetet i Ålesund»24 stemmer (32%)  
 

Det er således 50 stemmer (67%) i favør for 
«universitetet», og styret legger derfor frem forslag til 
nytt navn til å bli: Ålesund Senioruniversitet.  
 

Det nye navnet, Ålesund Senioruniversitet, ble en-
stemmig vedtatt.  
 
Saker 9-13 Valg av styre  
Innstilling til nytt styre, valgkomite og revisor for 
2018:  
 

Leder Helene Birkeland for 1 år  
Styremedlem Noralv Breivik for 1 år (ikke på valg)  
Styremedlem Guri Bjørlo for 1 år (ikke på valg)  
Styremedlem Sjur Brande for 2 år  
Styremedlem Herbert Gartz for 2 år  
1. vara Mari J. Huse for 1 år  
2. vara Liv Ingebrigtsen for 1 år  
 

Revisor Kari Westre for 1 år (ikke på valg)  
 

Valgkomite  

Reidun Haavik for 2 år   

Sissel Blomvik for 1 år (ikke på valg)  
Ole Andreas Devold for 2 år  
Vara: Solfrid Selbervik for 1 år  
 

Det nye styret ble godkjent ved akklamasjon.  
 

Sak 14: Styret ble meddelt ansvarsfrihet.  
  

ÅRSMØTET AVSLUTTET.  
 
(Offisiell PROTOKOLL for årsmøtet er tilgjengelig på 
våre nettsider) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtroppende leder, Åshild Nordhus, overrekkes 
blomstrer av påtroppende leder, Helene Birkeland. 

 
 

Referat fra Vår-

turen til Roms-

dalsmuseet, 10. 

april 

I strålende sol fra en skyfri himmel startet årets 

«vårtur» fra Ålesund / Moa mot Molde. 34 opp-

lagte og glade personer tok plass i bussen fra Su-

laruta.    

Etter en fergetur på «blikkstille hav» ankom vi 

Molde og satte kursen rett til Romsdalsmuseet, 

hvor vi ble tatt imot av Hilde Stenmark Kvennes. 

Det nye museet «Krona» ble åpnet 9. februar 

2016, i et praktbygg av heltre. Vi ble samlet i au-

ditoriet og Hilde ga oss en interessant innføring i 

historien til og utstillingene i museet, og selvsagt 

om Molde og om 

Romsdalen.  

Vi fikk høre (og se) om 

industribyen og admi-

nistrasjonssenteret 

Molde opp igjennom 

historien, om Hollendertiden og om indre– og ytre 

Romsdal, med historiske steder som for eksempel 

Veøya og Bud, som engang var det største han-

delssenteret mellom Bergen og       (forts. neste side ..) 
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Trondheim (Nidaros), innen Molde ble etablert 

som by i begynnelsen av 1600-tallet.  

En guided omvisning gjennom noen av de mer 

«skjulte» deler av museet var også en del av pre-

sentasjonen. 

Vi fikk god tid til selv å utfors-

ke museet, som grovt er delt 

inn i en «fast utstilling» og en 

«skiftende utstilling». I den 

«faste» delen fant vi f.eks. 

utstilling relatert til 

«konfeksjonens vugge» = ind-

re Romsdalen. Vi fikk også 

beundre «bunadsmuseet», 

der det også foregår fremstil-

ling av bunader. Kurt 

Schwitter er gitt et eget rom på museet. Ved siden 

av en presentasjon av hans kunst, var «huset» hans 

på Veøya rekonstruert, slik at en fikk sett hvordan 

han bodde der på 30-tallet. Interessant!  

I den «skiftende» delen av utstil-

lingen ble for tiden kulltegninger, 

collager og grafikk av HÅKON       

BLEKEN—»kullets mester» - pre-

sentert. Selvsagt har denne utstil-

lingen lagt vekt i stor grad på 

hans kulltegninger. 

Besøket på museet ble avsluttet med lunch i 

kaffeen.  

 

 

 

 

 

 

 

Turen gikk så til Kongebjør-

ken. 

Arild, den emi-

nente sjåføren 

til Sula Rutelag, kjørte oss deretter til 

ferga og tilbake til   Ålesund.  

En meget interessant og ikke minst hyggelig dag! 

 

 

 

 

Temamøte 26. april  

v/ Knut Arve Tafjord,                        

markedsjef i Tafjord Kraftvarme AS 

Tema: 

Fra avfall til energi, erfaringer og videre ut-

vikling, miljø, ressursbruk og kostnader. 

Vi ønsker alle velkommen til temamøtet den 26. 

april klokken 18:00 i lokalet «Naftadjupet» på 

NTNU.  

Sakene som Knut Tafjord skal ta for seg  omhandler  

brennaktuelle tema for oss alle, vi regner med stor 

interesse og godt oppmøte. 

Temamøtet avsluttes—som vanlig—med sosialt 

samvær, en kaffekopp og litt å bite i. 
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KUN FOR DE SOM IKKE HAR BETALT FOR 2018: Nytt opplegg for kontingent for året 2018 

Folket har talt, og styret har lyttet. Derfor har styret besluttet å avslutte bruken av Visma ved første anledning.      
Vi går tilbake til mer manuell behandling, omtrent som i gamle dager (men litt mer dataopplegg internt). Det er  
åpenbart at digitaliseringsprosessen som noen mener skal gjøre alt mulig enklere – ikke er det for alle. 

Gled deg over at vi heretter gjør følgende:  

1. Vi bruker en enkel faktura slik som dette. Hvis du ikke har betalt kontingent for 2018, kan du rett og slett bruke 
blanketten som er trykket her i bladet. Klipp den ut, fyll ut, levér eller send i brevgiro til din egen bank.  

Eller bruk informasjonen og betal i nettbanken din.  

2. Senere vil vi sende denne blanketten i epost til de som ikke har betalt innen rimelig tid.  

3. Tilslutt vil den samme blanketten sendes i gammaldags post med frimerke på. 

Vi ber om at du betaler ved første anledning. På den måten er det ikke så lett å glemme.    

Hensikten med denne fremgangsmåten er å holde portoutgiftene så lave som mulig, og likevel gjøre det enkelt for 
alle.  

Måten hver enkelt velger å betale på, er helt opp til deg å velge. Alt fra brevgiro til nettbank er helt OK. Vi bruker 
ikke lenger automatiske banktjenester med KID-nummer fordi vi nå fører alt manuelt, og tar tilbake kontrollen 
selv. 

Årsmøtet har besluttet å bruke samme kontingent som tidligere, kr. 350, for 2018 (neste år kan bli endret). Av 
praktiske årsaker vil hver enkelt innbetaling hos oss krysses mot medlemslisten og bokføres på riktig navn. Det er 
svært ønskelig at du betaler for hver navngitte person om du betaler for flere i familien, altså kr. 350 for hver inn-
betaling. På den måten blir det enklere å kontrollere, vi erfarer at det må gjøres fra tid til annen.  

Det er svært ønskelig at du melder fra om endringer i postadresse, e-postadresser, mobiltelefon og eventuell end-
ring i medlemsstatus.  

Bruk postadressen som angitt, eller e-post: sjur.brande@live.no eller SMS til tlf 9220 3697. Eller si fra til et styre-
medlem, se side 12 i medlemsbladet for alle navn og adresser. Husk også å si fra til 1880 og andre registre om 
offentlige endringer. 

Det er mye arbeid å holde alle registre korrekt og hvis vi har gjort en feil så ber vi om du sier fra, helst i e-post eller 
SMS - til kasserer eller et styremedlem. 

Vennlig hilsen, Sjur Brande, kasserer 

mailto:sjur.brande@live.no
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OPERATUR til Opera Nordfjord i oktober 

Også i år blir det planlagt en tur til Opera Nord-
fjord (+ Myklebust-skipet!). Som i 2017 tar vi sikte 
på en 1-dags tur på SØNDAG 7. oktober. 
 

Forestillingen i år er «La Bohème», dette skriver  
 

Opera Nordfjord på sine hjemmesider: 
 
Kjært gjensyn med ein av verdas mest spelte og høgt elska 
operaer. 

I 2000 vart vakre La Bohème av Giacomo Puccini sett opp i 
Aulaen på Fjordane Folkehøgskule på Nordfjordeid til stor 
jubel frå eit begeistra publikum. No er endeleg tida komen 
for eit kjært gjensyn med dei sjarmerande bohemane i ein av 
verdas mest spelte og høgt elska operaer, denne gongen i 
Operahuset Nordfjord. Vi er svært stolte over å kunne pre-
sentere operaen i ei funklande ny, nynorsk omsetting 
av Jostein Avdem Fretland. 

La bohème er ein italiensk opera i fire akter og vart oppført 
første gong 1. februar 1896 på Teatro Regio 
i Torino i Italia under leiing av Arturo 
Toscanini. Librettoen vart skiven av Giuseppe Gia-
cosa og Luigi Illica etter ein roman av Henri Murger: La Vie de 
Bohème. 

Handlinga utspelar seg i kunstnarkretser i Paris, og dei ber-

ande rollene er poeten Rodolfo (tenor), syerska Mimi 

(sopran), målaren Marcello (baryton), musikaren Schaunard 

(baryton), filosofen Colline (bass) og den tidlegare songaren 

Musetta (sopran). 

Vi vil komme tilbake med mer info, program og 

pris i neste utgave av bladet vårt (august-utgaven). 

   Temamøtet 31.mai 2018:  

En ny by skapes  

v/ordfører i Skodje kommune, Dag Olav Tennfjord 

Tenk hvor herlig det kunne være å skape en ny 

by, med mange byggeklosser som fungerer godt, 

og så erstatte andre som ikke fungerer, med nye 

klosser! Lego på alvor!  

Dag Olav Tennfjord står sentralt i dette, og er rette 
mannen til å fortelle muntlig hva alle ordene og 
firkantene beskriver. 

Våren 2018 ser det slik ut i alle rammene: 

A1 Personal og omstilling; A2 Kommunikasjon; A3 

Planstrategi og plansamordning; A4 Digitalisering  

  og IKT; A5 Arkiv og dokumenthåndtering; A6 
    (FORTS.SIDE 9 ..)  

 

 

 

 

 

 

 

(Giroblankett  bakside) 
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(.. FORTS. FRA SIDE 8) 

Økonomi; A7 Innkjøp; A8 Matrikkel, kart og                     

oppmåling; A9 Vatn, avløp og renovasjon (ikke 

overordnet ansvar i prosjektet); A10 

Administrativ organisering - kartlegging (2017)/

Administrativ organisering - beslutning (2018) 

T1 Eiendom og eiendomsforvaltning; T2 Kultur og 

idrett; T3 Musikk/kulturskole; T4 

Samfunnstrygghet og beredskap; T5 Brann og 

redning. 

Mange stikkord som skal realiseres: 

Sikre og videreutvikle lokaldemokratiet; høyt 

engasjement og muligheter til 

innbyggermedvirkning; lokal identitet og 

nærdemokrati; framtidsrettede modeller for 

arbeidsdeling og samhandling; ny, effektiv og 

innovativ organisasjon; god forvaltningsskikk; ny 

teknologi; stimulere nye arbeidsformer; digitale 

plattformer; konkrete erfaringer fra andre 

kommuner; kommunedelsutvalg; struktur for 

hvordan eldreråd, ungdomsråd og råd for 

mennesker med nedsett funksjonsevne skal 

organiseres på overordnet nivå; og noen til .. 

- Kommunereformen har vært mitt hoved-

prosjekt som ordfører og dette kan jeg 

snakke mye og om, sier Dag Olav Tenn-

fjord.  Oppfatter at dere ser fremover og 

er opptatt av hva kommunereformen vil 

bety for innbyggerne i form av fremtidige 

tjenester og utvikling av regionen.   
 

Spennende er det hva som skjer den 30.mai. Da 

skal det nomineres en kandidat til ordfører i Åle-

sund. 

Kan det være at vår foredragsholder blir den nye 

ordføreren? Og at vi kan stille gode spørsmål alle-

rede nå? 

Vi begynner kl. 1800, 31.mai 2018 på NTNU.   

Vel møtt! 

 

 

«DIGITALISERING» 

Bestefar samlet de yngste i familien, de som ikke 
ennå hadde fått egne elektroniske dingser, til en 
lesestund nå i julen. De leste de gamle eventyrene, 
og alle fulgte godt med.   

Alle visste at katten sa 
mjau, og hva grisen 
og hunden og løven, 
sa.  Men som ble det 
spurt: Hva sier musa, 
da?  

Klikk, sa den første 
raskt.  

Klikk-klikk, klikk-klikk, 

sa de alle samen …... 

Er vi i ferd med å lage et nytt         

klasseskille  –   det digitale?  

Offentlig sektor: Dagens digitaliseringsdebatt er 
preget av spørsmål omkring hvem som best kan 
lede Norge inn i den ”digitale tidsalder”  

Men den ”digitale tidsalder” har pågått lenge. Rundt 
1970 gikk en over fra hullkort til data lagret på datama-
skiner i digital form.  

Digitalisering av personlige data fra det offentlige fulgte 
raskt etter. Lønn og skatt var de første tjenester som ble 
digitalisert. I dag med lansering av kjernejournal og post 
fra det offentlige, nærmer vi oss 100 prosent digitalise-
ring av personlige data.   

Øyensynlig er vi allerede ledet et godt stykke inn i den 
”digitale tidsalder”.  

  Er vi alle med?  

Myndighetene vil at vi skal utføre mest mulig av tjenes-
ter selv, slik som man i årevis har bestilt flybilletter, 
utført nettbanktjenester og handlet på nettet. Dette er 
en nødvendig utvikling av ressursmessige årsaker – vi 
har knapphet på tjenesteytere og må effektivisere tilbu-
det.   

Et viktig spørsmål, gjennom vår alles digitale erfaring fra 
de siste 30 år – er vi alle med? Har vi skapt digitale løs-
ninger som sikrer at 100 prosent av befolkningen har 
mulighet til å ta del?  

  Tolking av digital tekst  

Allerede for 15 år siden  slo OECD fast at i den  

     (FORTS. SIDE 10 ..) 
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9 forventningsfulle, ivrige 

studenter, og 1 engasjert veil-

eder 

PÅ BESØK HOS      

DATAGRUPPE «B» 

En onsdags morgen på Spjelkavik omsorgssenter, 

datagruppe «B» er kommet på plass—og på nett.   

Idag skal det jobbes videre med tekstbehandling, 

det skal skrives brev, lagres og gjenfinnes i arkivet 

på PCen, for så å bli sendt ut via epost. Men først 

skal epostprogrammet «G-mail» installeres på de 

PCene som ennå ikke har dette.  

Alt i alt: litt av en oppgave, både for studenter og 

veileder, å få alt dette opp og ordnet i løpet av no-

en kanskje alt for korte formiddagstimer. Her går 

det unna. Blir noen kortpustet?? 

Vi ønsker lykke til videre med data-studiene!   

(.. forts. fra side 9) 

generelle, voksne befolkning i Norge så hadde mange 
som 30 prosent lesevansker - spesielt knyttet til tolking 
av digital tekst som fortoner seg annerledes for øyet.   

Med andre ord kan vi fastslå at en stor andel av vår 
voksne befolkning ikke har mulighet til å lese og forstå 
en internettside. 

Vi vet at mange eldre i tillegg får øyesykdommer som 
gjør at de ikke kan lese godt fra et nettbrett, PC eller 
mobiltelefon. Dette har enda ikke blitt målt, men en 
anslår at 50 prosent av alle over 75 år har alvorlige lese-
vansker, og klarer ikke å bruke nye digitale løsninger. 

 Alvorlige lesevansker 

NAV slår fast gjennom sine tall at 50 prosent av  
alle, som er på en eller annen trygdeordning, har alvor-
lige lesevansker.  

Vi mener det her er en sammenheng. Basert på dette 
kan det anslås at så mye som 700 000 voksne ikke kla-
rer å tilegne seg en internettside uten at det tilbys hjel-
pemidler.  

Viktig å påpeke at vi her ikke snakker om blinde eller 
svaksynte, som allerede tilbys spesialutviklede hjelpe-
midler – og disse hjelpemidlene løser ikke utfordringene 
til den gruppen vi retter fokus på. 

 Et digitalt klasseskille 
Gjennom de siste 30 årene med digitalisering har vi la-
get grobunn for et digitalt klasseskille. Eksempler på 
dette kan være: 60 prosent av alle som får hjerneslag 

får også lesevansker.  Kanskje nettopp disse ville ha stor 
interesse av å lese kjernejournalen sin. Kanskje en ar-
beidsledig nettopp bør få lese oversikt over ledige stil-
linger eller de hjelpetiltak som finnes. 
Det er nettopp lansert en ny pasientpostkasse. Det er 
en god tanke, men mange – og kanskje de som trenger 
det mest – vil ikke kunne benytte denne. Så om noen de 
neste 20 årene skal lede oss inn i ”versjon 2.0” av den 
digitale tidsalder, så må det være noen som erkjenner 
og tar tak i dette.  

Det er nytteløst å lage nye digitale løsninger når de som 
kanskje trenger det mest faller utenfor. Dette er en 
vond spiral som gir en følelse av at en ikke mestrer 
hverdagen. Da sparer vi penger på bekostning av men-
neskers rett til å være inkludert. Da flytter vi bare kost-
nadene fra tjenestetilbud til NAVs trygdebudsjett. 

Det er i dag mulig å lage løsninger der alle er med. Sent-
rale myndigheter må snarest ta grep slik at det ikke 
etableres digitale barrierer vi ikke kan komme rundt.  
 
(09-2017 Vibeke Stølen Andrup, Markedssjef velferdstjenes-

ter, VoiceASP, redaksjonen@mediaplanet.com) 

 

     

    «Det var engang « … 

 

    Smith Premier 

    Typewriter 
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vi lever av din tillit

service@brages.no 
www.brages.no 

telefon 7017 8200 

Gruppe Gruppekontakt Telefon e-post 

Bridge Kirsten Berild 947 41 086 kirstenberild@hotmail.com 

Byen vår Inge-Arne Olsbø 905 04 501 iolsboe@online.no 

Datagruppe A Herbert Gartz 900 48 885 herbert@gartz.no 

Datagruppe B Åshild Fallgren 701 21 046 ashild.fallgren@gmail.com 

Datagruppe C Ole Andreas Devold 924 99 188  oasty@online.no 

Datagruppe D Per-Arne Vidnes 907 22 492 pavidnes@frisurf.no 

Digital foto Reidun Haavik 988 06 011 reidun.haavik@hotmail.com 

Engelsk litteratur Henry R Norton 413 62 436 hrnorton2@gmail.com 

Kino, Moa Hilde Bjørlo 977 09 337 hbjorlo@online.no 

Koordinator Noralv Breivik 414 40 438 noralv.breivik@mimer.no 

Kunst Mari Johansen Huse 959 32 626 mjhuse@online.no    

Kunstmaling Asbjørn Kjell Lade 701 55 004 alade@online.no 

Litteratur 1 Liv Holte 701 43 132 liv.holte@hotmail.com 

Litteratur 2 Gunnhild Humblen 412 08 666 gunhild.humblen@gmail.com 

Litteratur 3 Liv Ingebrigtsen 915 57 760 liv.barbro.ingebrigtsen@mimer.no 

Quo Vadis Sigurd Dybvik 911 07 120 sidy@mimer.no 

Samfunnsgruppa Karl Johan Skårbrevik 922 66 295 kar-skaa@online.no 

Spansk 1 Anne E Løvold 979 88 596 loevann@hotmail.com 

Spansk 2 Liv Nakken 952 29 788 liv.nakken@mimer.no 

Informasjon til 
kinogruppa: 

 
 

På Moa får vi se disse 
filmene: 
 

25. april: The Florida           
     Project 
 

9. mai:    Lady Bird 
 

23. mai:  Vårt livs reise 
      (med Helen Mirren og 
        Donald Sutherland) 
 
Disse filmen settes 
opp på Løvenvold: 
 
 

2. mai: All The Money  

            in the World 
 

16. mai: Loving Vincent  

   FENDERE 

   BLÅSER 

   BØYER 

Når kun det beste er godt nok — Fendere fra POLYFORM    

Produsert i Ålesund siden 1955 

Folkeuniversitetet
Ålesund Senioruniversitet

mailto:iolsboe@online.no
mailto:herbert@gartz.no
mailto:ashild.fallgren@gmail.com
mailto:pavidnes@frisurf.no
mailto:reidun.haavik@hotmail.com
mailto:hrnorton2@gmail.com
mailto:noralv.breivik@mimer.no
mailto:mjhuse@online.no
mailto:alade@online.no
mailto:liv.holte@hotmail.com
mailto:gunhild.humblen@gmail.com
mailto:liv.barbro.ingebrigtsen@mimer.no
mailto:sidy@mimer.no
mailto:kar-skaa@online.no
mailto:loevann@hotmail.com
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Adresselapp settes her 

Returadresse ved feil adresse: 

 

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-maergr@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: Mari J. Huse, Ringgt. 23, 6005 Ålesund, tlf. 959 32 626, mjhuse@online.no  
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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;  
  Helene Birkeland, tlf. 909 21 130, helbirke@online.no 

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

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

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

nye vennskap dannes. I Pensjonistuniversitetet i Ålesund bruker vi idéene i Universitetet for den tredje alder slik:  

  1. Først og fremst å vekke lysten til å lære, og derved stimulere til egen aktivitet; 

  2. dernest å gi pensjonister mulighet til å ta styring over eget liv; og ikke minst 

  3. det å være med i et sosialt nettverk. 

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

medlemmer. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet så vel som interessefeltet. Identitet, verdier og selvforståelse er 

andre poeng. Hovedparten av aktiviteten i studiegruppene våre bygger opp om akkurat dette. Vi diskuterer med respekt for 

andres meninger, og er velsignet fri for detaljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det. 

 

 

 

 

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

Måned Juni

↓Sted Uke→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Byen vår Inge-Arne Olsbø Tirsdag 1000-1200 Frivilligsentralen 9 23 6 20 6 20 3 17 15 29 12?

Data A Herbert Gartz Fredag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 12 26 9 23 9 23 6 20 4 18 1 15?

Data B Åshild Fallgren Onsdag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 30 13?

Data C Ole Andreas Devold Fredag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 19 2 16 2 16 13 27 11 25 8

Data D Per-Arne Vidnes Onsdag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 17 31 14 28 14 11 25 9 23 6

Digital foto Reidun Haavik Mandag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 8 22 5 19 5 19 2 16 30 14 28 11?

Engelsk litteratur Henry Norton TIRSDAG 1000-1130 Sp.vik omsorgs. 9 23 6 20 6 20 3 17 15 29 12?

Kino, Moa Hilde Bjørlo Onsdag 1200- Moa Kino 3 17 31 14 28 14 11 25 9 23 6

Kunst Mari Johansen Huse Torsdag 1200-1345 Etter avtale 11 25 8 22 8 22 5 19 3 31 14?

Kunstmaling Asbjørn Lade MANDAG 1230- Sp.vik omsorgs. 8 22 5 19 5 19 2 16 14 28 11?

Litteratur 2 Gunhild Humblen Tirsdag 1115-1245 Ål. Bibliotek 9 23 6 20 6 20 3 17 15 29 12?

Litteratur 3 Liv Ingebrigtsen Mandag 1200-1345 Frivilligsentral 8 22 5 19 5 19 16 30 14 28

Litteratur 4 Liv Holte Onsdag 1200-1345 Sp.vik omsorgs. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 30 13?

Quo Vadis Sigurd Dybvik Tirsdag 1200-1345
San.hjemmet 

Bogneset
29 26 13 10 8 5

Samfunnsgruppa Karl J. Skårbrevik Onsdag 1000-1145 Sp.vik omsorgs. 17 31 14 28 14 11 25 9 23 6

Spansk 1 Anne Løvold Tirsdag 1330-1530 Sp.vik omsorgs. 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 3 10 17 24 8 15 22 29 5 12?

Spansk 2 Liv Nakken Onsdag 1200-1345 Sp.vk. Omsorgs 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13?

Bridge Kirsten Berild Mandag 1230-1430 Sp.vk. Omsorgs 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11?

Pensjonistuniversitetet i Ålesund.  Møteplan våren 2018.

Gruppe Leder Dag Kl. Januar Februar

Studiegruppene må være oppmerksomme på når de skal hjelpe til med servering og rydding på temamøtene.   Gruppene avgjør selv om de vil ha møter i uke 24
Studiekoordinator: Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017 Ålesund     Telefon 70141876   Mobil: 41 44 04 38                         E-post: noralv.breivik@mimer.no

Mars April Mai


