
1 

 

 

 

S. 2: Leder 

S. 3:  Omtale temamøte  25. 
januar 2018 + Referat fra med-
lemsmøte 26. oktober 20187 

S. 4:  Referat fra juleavslut-
ningen 7. desember 2017 

S. 5:  Referat fra temamøtet 
torsdag 23. november 2017 

S. 6:  Kommentar vedr. nytt 
regnskapssystem / kontingent  

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

S. 7:  Revisjonsberetning 2017 + 
Innstilling til nytt styre + Navne-
endring + Regnskap 2017 og 
Budsjett 2018 

S. 8, 9, 10: Årsberetning 

S. 11: Gruppekontakter + Infor-
masjon til kinogruppa 

S. 12:  Tillitsvalgte (2017) + Mø-
teplan for gruppene (vår 2018) 

 

 

 

Støtt våre sponsorer:  

BRAGES Bilforretning  

Sparebanken Møre 

POLYFORM AS 

Se side 11 ! 
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Bankkonto 3910 26 50933 

Våre nettsider finner du på 

www.puiaa.no  
E-post: post@puiaa.no 

I denne utgaven:: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr. 61   -   januar 2018 

Medlemsblad 61 

Møter, temamøter og turer fremover 

25. januar: Olav Flåt orienterer om  De Eldres Boligspareklubb (DES)  
  og DES Norge 

22. februar: Årsmøte 

22. mars: Kommunalsjef Per Chr Andersen forteller om vellykket        
  organisering av omsorgstjenestene i Risør  

26. april: Knut Tafjord, (markedssjef i Tafjord Kraft) tema: : Ålesund sentrum,         
  avfallshistorie, ressurser og mulig bruksområde   
 

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,- 

 

 

 

 

 

         TIDLIG VINTERDAG    Foto v/  Øyvind Brande-Lien 

Januar er årets første måned og har 31 
dager. Den er oppkalt etter den ro-
merske guden Janus, romersk gud for 
all begynnelse. Guden har fått sitt navn 

etter det latinske ordet for dør (ianua), 
og symbolsk vil det si at januar er åp-
ningsmåneden – «døra» inn til det nye 
året. 

  

GODT NYTT ÅR ! 

Vi minner om ÅRSMØTET den 22. februar 2018 
Vi møtes klokken 18:00 på NTNU, i lokalet «Naftadjupet» 

Forslag fra medlemmene må være levert til styret,  ved leder, 
innen 25. januar. Ta med denne utgaven av PUbladet til møtet. 

Vi avslutter som alltid med kaffe og sveler. VELKOMMEN ! 

 

Temamøte 25. jan. 2018 

Kl. 18:00 på NTNU, lokalet «Naftadjupet» 

Olav Flåt orienterer om De Eldres Boligspareklubb (DES) og DES Norge 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ned
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk
https://no.wikipedia.org/wiki/Gud
https://no.wikipedia.org/wiki/Janus_(mytologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Ord
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8r
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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 ! 

Og riktig godt nyttår til alle dere PU-
medlemmer! 

 
Nå er «denne søde juletid» over for denne 
gang, og vi er allerede på god fart inn i det nye 
året 2018. 

Jeg håper dere alle har hatt en hyggelig og trive-
lig jule- og nyttårsfeiring hvor dere enn har 
vært, ute eller hjemme, alene eller sammen 
med slekt og venner, kanskje litt av hvert for de 
fleste av oss. 

Nå ser vi  i spenning fremover mot det nye året 
og hva det vil føre med seg av ondt men forhå-
pentligvis mest godt. Vi krysser fingrene og hå-
per på gode dager. 
 
Når vi ser tilbake på det som har skjedd i byen 
vår, må vi nok si at det er mange gode planer og 
tanker, men lite konkret. Hva med bypakken, ny 
rutebilstasjon i sentrum, bompengeringen? Og 
hva med vegen til Fjellstua, er det mulig med 
tiltak som kan redusere kaoset i turistsesongen? 
En heis opp fra f.eks. Utstillingsplassen er kan-
skje en løsning, noe a la heisen i Alicante opp til 
borgen der? Det hadde vært flott, men er gjerne 
et fata morgana.  

I den forbindelse, får Ålesund snart et moderne 
badeland med gode fasiliteter for oss alle, gam-
mel som ung? Dette har det vært snakket om i 
årevis, forhåpentligvis blir det snart en realitet.  

Kommunesammenslåinga vil komme, det er det 
ingen tvil om, og det arbeides sikkert nok i 
mange ulike grupper for å forberede denne best 
mulig, men lite konkret siver ut til oss «vanlige 
dødelige». Spennende hva som vil skje frem-
over. 
 

Med henblikk på dagens situasjon og fremtiden  

 

er det mange lyspunkt. I høstens stortingvalg 
gjorde Fremskrittspartiet her hos oss et  godt 
valg, og det var mange begeistret for. Vil det bli 
bedre tider og fremgang med en «blå-blå» re-
gjering? Vi får vente og se også her. 

Dessuten er det nå en nedgang i boligprisene, 
en stabil og fortsatt lav rente, omstilling i viktige 
bedrifter og lavere arbeidsledighet, økte løn-
ninger, -men hva med pensjonene? Noe av det 
vi pensjonister er mest opptatt av, er indeksre-
guleringen i pensjonsreformen. For hvert år blir 
pensjonen redusert  med 0,75%. Dette førte til 
at vi i 2017 fikk   ca 20.000.- mindre i pensjon 
enn vi ville fått uten dette årlige fradraget, litt 
forskjellig for den enkelte. I 2018 vil det bli ca 
24.000.-Det er ikke rettferdig at  vi pensjonister 
skal ha en negativ velstandsutvikling!  
En gang må dette ta slutt, for det er vel ikke me-
ningen at vi alle skal bli minstepensjonister? 
Hvilket politisk parti kan vi stole på for å gjøre 
en endring i dette systemet? Ikke vet jeg. 
 
Nå er hverdagene tilbake for oss alle, vi er midt i 
vår daglige dont, og er sikkert tilfredse med det. 

 
Jeg vil slutte av med å takke for meg etter 
mange år i styret for PU Ålesund.  
Det har vært givende år med mange forskjellige 
oppgaver, men en gang må det jo ta slutt.  
 
 
Lykke til videre PU Ålesund, og igjen godt nytt år 
til dere alle! 

 
 

 
God hilsen,  

 
Åshild 
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Temamøte 25. jan. 2018 
Kl. 18:00 på NTNU, lokalet «Naftadjupet» 

Olav Flåt orienterer om  De Eldres Bolig-
spareklubb (DES) og DES Norge 

 

 DES-Norge er en ikke-kommersiell paraplyorga-
nisasjon som har som mål å skape et forum for 
alle boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et 
tilbud styrt av og for medlemmene. 

Olav Flåt er spesialrådgiver i DES Norge. Han var 
med å starte denne samarbeidsorganisasjonen for 
17 år siden, og har vært aktiv i ledelsen på for-
skjellig måter. Han var byggeleder for det siste 
prosjektet på Skedsmokorset, og har lang erfaring 
som han vil dele med oss.  

De Eldres Boligspareklubb (DES) i Oslo ble stiftet i 
1972, og nye klubber ble etterhvert etablert ut-
over hele landet. Utviklingen på boligmarkedet 
har skapt bedre muligheter for nye boliger for vår 
målgruppe, slik at rimelige andelsleiligheter er 
tilgjengelig. Boligene skal være funksjonelle og 
praktisk tilpasset eldre, men uten å være om-
sorgsboliger. Det tas videre sikte på at beboerne 
skal være selvhjulpne.   

 Det var på denne bakgrunn at det i juni 2000 ble 
arrangert et møte for 15 DES-klubber for å drøfte 
disse forhold. Resultatet ble at Samarbeidende 
DES-klubber i Norge ble opprettet. For tiden er 24 
medlemsklubber tilknyttet Samarbeidende DES-
klubber i Norge, og antall betalende medlemmer 
er ca. 5.000.  I Ålesund er DES representert ved 
Seniorboligklubb Ålesund (www.puiaa.no). 

 DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og levefor-
hold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet 
til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prior-
iterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. Denne mål-
setting søkes nådd ved:   

- å arrangere fellesmøter for myndigheter/
utbyggere og representanter for DES-
klubbene.  

- å gi faglig støtte ved etablering og bygging 
av tidsmessige boliger for eldre i DES-regi.   

- aktivt arbeid mot Husbanken og departe-
menter for finansieringstilbud, retningslin-
jer og vedtekter.   

- synliggjøring av de økonomiske og praktis-
ke fordeler det gir kommunene. 

VEL MØTT TIL ET MEGET INTERESSANT MØTE! 

Referat fra medlemsmøte 26. oktober 2017 

Tittel: Herr og fru Luther 

Kåsør: Ruth-Wenche Hebnes Vinje 

Foran en tilhørerskare på drøye 50 personer tok Ruth-

Wenche Hebnes Vinje tak i Lu-

ther-historien fra en litt annen 

vinkel enn vanlig - hun tok ut-

gangspunkt i Katharina Luther, 

Martin Luthers ektefelle. 

Men først litt historie. Martin 

Luther ble født i Eisenach 1483, i 

en da fattig familie. Den unge 

Martin hjalp til med å skaffe penger til familien, bl.a. 

ved sang. Far til Martin, Hans arbeidet i sølv- og kob-

bergruvene, slo seg opp og gjorde etter hvert karriere. 

Mor Margareta Luther kom opprinnelig fra en godt 

ansett (lav-adel) familie fra Eisenach. 

Etter skoletiden begynte Martin ved universitetet for å 

studere juss, og levde som studenter flest. Men under 

et tordenvær, der Martin nær ble truffet av lynet, end-

ret hans livssyn seg. I sin redsel lovet han jomfru Maria 

å gå i kloster, dersom han overlevde uværet. Og slik 

ble det, kort tid etter ble Martin Luther munk. Hans liv 

besto nå av å lære, be og gjøre botsøvelser.  

Luther blir prest og flytter til Wittenberg for å studere 

teologi. Han oppnår ry for å være en «bibelekspert». 

Men en ting har han problemer med, og det er kirkens 

(den katolske) syn på synd. Martin taler kirken (og pa-

ven) rett imot når det gjelder kirkens avlatshandel. 

Dette blir da til mye mer enn bare kritikk, det fører til 

reformasjonen! 

Katarina Luther, født von Bora, kom fra lav-adelen og 

gikk i kloster. Martin forkynte i klosterkirka, og traff 

slik Katarina. Katarina, sammen med et mindre antall 

nonner «flyktet» fra klosteret, hjulpet av Martin. Mar-

tin var 40 år gammel da han fridde til Katarina. De ble 

gift og sammen fikk de 6 barn i løpet av 8 år. Katarina 

var flink med økonomien og holdt også styr på hus-

holdningen. Martin tok aldri rollen som «husets her-

re», den rollen fikk Katarina. En kan vel si at Katarina 

hadde en viktig rolle også i det vi i dag kaller kvinnefri-

gjøring. Ekteskapet deres var i utgangspunktet ikke et 

kjærlighetsekteskap, kjærligheten vokste frem mellom 

de to etter hvert. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.puiaa.no%2F&data=02%7C01%7C%7C6d05952d57454c6272a108d5582edbb6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511880631062015&sdata=7tXi0%2Bz7R6OcQdhFdk7Sh%2F8JDEagJhQXJRxBZqmJhgI%3D&reserv
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De nygifte bodde i klosteret. Katarina var en driftig 

dame, hun engasjerte seg i hagearbeid, laget egen fis-

kedam og holdt forskjellige dyr. Dette, sammen med 

utleie av tidligere munkeceller til studenter, ga familien 

inntekter, mens Martin tjente til livets opphold som 

professor ved universitetet i Wittenberg. 

Martin var plaget med sykdom i så godt som hele livet, 

fysisk så vel som psykisk. Katarina drev som sagt hele 

familien, investerte i eiendom og familien Luther ble 

etter hvert en av de rike familiene i Wittenberg. Som 

gave til klosteret ga de en port, som står den dag i dag.  

Dessverre mistet de to av jentene sine, den ene ble kun 

9 måneder gammel, den andre 13 år. De ønsket en aka-

demisk karriere for sine barn, og holdt seg med egen 

huslærer.  

Katarina tok også aktiv del i reformasjonsarbeidet. Fak-

tisk spilte et helt nettverk av kvinner en avgjørende 

rolle i reformasjonen.  

Martin Luther døde den 18. februar 1546 under et be-

søk i sin fødeby, Eisenach. Katarina måtte kjempe for å 

få beholde sine barn, og lyktes. Dette var tiden der det 

herjet pest i landet, noe som førte til at Katarina og bar-

na måtte flykte fra klosteret en kald vinterdag. På den-

ne ferden, med hest og vogn, ble Katarina kastet ut av 

vogna, landet i iskaldt vann og ble syk. Hun døde 51 år 

gammel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra juleavslutningen,               
7. desember 2017 

 

Mellom 70 og 80 medlemmer møtte frem til juleav-
slutningen i kafféen på Spjelkavik omsorgssenter. Vår 
vane tro ble det også i år servert nydelig rømmegrøt, 
med spekemat som smakfullt ekstra. 

Aud Farstad stilte opp som kåsør denne ettermiddagen, 
og hun fortalte om journalisten Amanda Cecilie Olsen 
(1887-1967), som Aud også har skrevet bok om. 

Amanda Cecilia Olsen var opphavelig 
fra Nordnes i Bergen. Hun var en av 
de første kvinnelige journalistene i 
Norge. I 1919 var hun første kvinneli-
ge journalist i Sunnmørsposten. 

I femti år jobba hun som journalist i 
Sunnmørsposten, og reiste på kryss 
og tvers i landsdelen for å lage repor-
tasjer.  Hun har bak seg et journalis-
tisk livsverk som savner sidestykke, 
og som er enestående også i lands-
sammenheng.  

Hennes skildringer fra møter med 
vanlige folks uvanlige liv er fantastisk 
lesestoff.  De eldre blant oss husker 

sikkert hennes faste «Spinnesiden», fylt med bl.a. stoff 
fra møter med vanlige og uvanlige mennesker i by og 
bygder på Sunnmøre. Særlig intervjuet hun kvinner, og 
brakte slik kvinnene på Sunnmøre fram i lyset. Hun 
skrev hyppig fra møter i sanitets- og misjonsforeninger. 
Men hun dro også på lengre reportasjeturer, til Finn-
mark, London og Roma. Hun intervjuet alt fra Roald 
Amundsen, da han kom tilbake fra Nordpolen, til «ei 
vanlig sunnmørskvinne» som gikk til Stockholm til fots, 
fikk audiens hos kongen og ba om hjelp. 

«Det er mange store sjeler i enkle stuer», har Amanda 
skrevet en plass, siterer Farstad. 

Amanda var ikke gift, men var gift med jobben, ble vi 
fortalt av Aud, som tror Amanda må ha vært Sunnmørs-
postens mest produktive journalist. Ifølge kilder skal 
Amanda en gang ha vært forlovet med en teolog, men 
brutt forlovelsen, fordi hun ikke kunne se seg selv som 
prestekone. Amanda pensjonerte seg i 1957, men fort-
satte å skrive (noen husker nok signaturen «ACO») til 
like før hun døde i 1967, 80 år gammel. 

Slottskirka  (eksteriør) 

Slottskirka (interiør) 

Døra til slottskirka (men nå 

uten tesene..) 
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Referat fra TEMAMØTET i PU,       
torsdag 23. november 2017. 

  Nesten 50 personer hadde trosset det voldsomme 
høst/vinterværet denne kvelden, og møtt fram for 
å få vite litt mer om den legendariske skikkelsen 
Napoleon. Han som kronet seg selv til keiser i 
Frankrike. Som lege hadde kveldens foredragshol-
der valgt å se på Napoleon fra et medisinsk syns-
punkt, og det ble svært interessant. 

Jan Emil Standal: MEDISINSK SKRÅBLIKK PÅ     
NAPOLEON BONAPARTE 

 Standal slo med det samme fast at Napoleon Bona-
parte slett ikke er glemt. Over 80 000 bøker er skrevet 
om han, og fortsatt kommer artikler om han hver uke. 

Han ble født 15. august 1769 på Korsika, og endte sine 
dager den 5. mai 1821 på St. Helena, langt ute i Atlan-
terhavet, i fangenskap hos engelskmennene. 

 Standal viste til at helse-katastrofer og sykdom kan 
påvirke historiens gang. Et par eksempler er spanjole-
ne, som var erobrere og ble sett på som overmennes-
ker, f.eks. i Mexico i 1518. Men de hadde med seg me-
slinger og koppe-smitte, og det førte til at millioner av 
mennesker døde.  

I 1875 kom et engelsk krigsskip til Fiji. Mannskapet var 
smittet av meslinger. Og 1/5 del av lokalbefolkningen 
døde av sykdommen.  

 Også Napoleon hadde ekstra følge, Standal kaller 
det General Tyfus. - Særlig var denne "generalen" stor 
under Russlands-felttoget i 1812. Medvirket både til 
krigslykke, og til det motsatte. 

Tyfus spres av lus, dårlig hygiene, skitne klær etc. For-
holdene lå godt til rette i de store troppene som var 
samlet bak Napoleon De startet med 360.000 infante-
rister, 80. 000 kavalerister, 100.000 reservemannska-
per, og de fraktet med seg 1100 kanoner.  

I løpet av den første måneden døde 80.000 soldater av 
tyfus. Napoleon kom til Moskva med en sterkt redu-
sert styrke. Men russerne ga ikke opp, brukte den 
brente jords taktikk, - og Napoleon forsto han måtte 
trekke seg tilbake. Men han ventet for lenge. Den 
strenge russiske vinteren kom, og soldatene døde av 
kulde, utmattelse, sykdom, sult og stadige bakholds-
angrep. Da Napoleon kom tilbake i Paris sommeren 
1813 var bare 1/3 av styrken hans i live. I 1799 sto han 
bak statskuppet som endte revolusjonen. 

Han steg i gradene, og ble i 1802 første-konsul på livs-
tid. Men det var ikke nok. Så i 1804 kronet han seg selv 
til keiser med laurbærkrans i sølv, mens Josephine fikk 
krone. 

 I perioden 1800 - 1807 ledet Napoleon en rekke vel-
lykkede felttog mot nabostatene, og han var den fryk-

tede lederen av den sterkeste staten på kontinentet, 
mens Storbritannia var den ledende makten til sjøs. I 
1799 sto han bak statskuppet som endte revolusjonen. 
Han steg i gradene, og ble i 1802 første-konsul på livs-
tid. Men det var ikke nok. Så i 1804 kronet han seg selv 
til keiser med laurbærkrans i sølv, mens Josephine fikk 
krone. 
 I perioden 1800 - 1807 ledet Napoleon en rekke vel-
lykkede felttog mot nabostatene, og han var den fryk-
tede lederen av den sterkeste staten på kontinentet, 
mens Storbritannia var den ledende makten til sjøs. 
Historien viser nå at hans helse ikke var den beste. Han 
spiste ukritisk og slukte maten, sov lite, men var i først-
ningen i god fysisk form. Rundt 1805 begynte forfallet. 
Han fikk anfall etter fysiske anstrengelser, han hadde 
migrene, skabb, kronisk forstoppelse, hemoroider, ma-
gesår. - Og kanskje er det derfor han i all ettertid ses 
med hånda på magen?.. Han la på seg, og tempera-
mentet endret seg. Han greide ikke holde sinnet under 
kontroll. Fornuften forsvant, og den raskheten han var 
kjent for endret seg til å bli nølende usikkerhet. 
 Han skilte seg fra Josephine, og giftet seg med den 

østerrikske keiserdatteren Marie Louise i 1810. Året 

etter kom deres sønn, Napoleon 2, til verden. 

 Etter Russlands-felttoget snudde krigslykken seg. I 
Dresden høsten 1813 ble han syk, overlot ledelsen til 
andre, og tapte slaget. Det samme i Leipzig. I mars 
1814 abdiserte han, og dro til Elba, der han hadde sitt 
eget keiserdømme. 
Men rykter fortalte at det var misnøye i Frankrike med 
det nye regimet, så Napoleon samlet 1500 menn, og 
gikk en mars-dag i 1815 i land i sør-Frankrike.  
Også her skulle også helsen spille inn. Allerede i Grasse 
led han fryktelig pga hemoroidene. Men han kom til 
Paris uten motstand, og sto nå overfor en koalisjon av 
alle Europas andre stormakter. 
 I juni, med en ny hær på 125 000 mann, rykket Napo-
leon inn i Belgia. Den 18. juni, på de åpne slettene ved 
Waterloo kom det til et voldsomt slag mellom Napo-
leon og hans hær på ene siden, og på andre siden koa-
lisjonen med britene under Wellington, og prøysserne 
under Gebhard von Blucher. Nederlaget for fransk-
mennene var totalt. 
Det hevdes at hvis Napoleon hadde stått opp tidligere 
fra sitt søvnløse og smertefulle leie denne dagen, kun-
ne han ha overrasket sine fiender. Da ville historien 
vært annerledes.  
 I stedet abdiserte Napoleon etter " de hundrede dage-
ne", 46 år gammel. Den 19. juli 1815 gikk han ombord i 
en engelsk krysser som tok han til St. Helena, ei lita 
fjelløy i Atlanterhavet. Her levde han under britisk 
overvåkning til sin død. En akutt leversykdom ble ku-
rert, men han hadde kronisk sår på magesekken, og en 
antar at dødsårsaken var magekreft. Arsenikk-teorien 
er mer usikker.  
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 Napoleon har satt varige spor etter seg, særlig gjen-
nom Code Civil ( Code Napoleon), som blant annet be-
stemte at alle skulle være like for loven. Han ga bønde-
ne jord, skapte nettverk av veger og kanaler, systemati-
serte skolevesenet mm. 
Det er mange sitater etter den franske keiseren. Han 
var seg selv nok...og hadde en voldsom jeg-styrke. Som 
han sa:  

 

Mitt store talent består i 
at jeg ser klart i alt.  

 

(I 1840 ble Napoleons lev-
ninger stedt til hvile i en 
enorm sarkofag i Invalide-
domen i Paris.) 
(Takk til Guri Bjørlo for refe-
rat og bilde) 

  

 
 

Kommentarer vedr. nytt regnskapssystem og           
problemer med tilsendte innbetalingsblanketter /              

medfølgende informasjon via e-post. 

Det har kommet inn «bekymringsmeldinger» fra noen 
medlemmer, som finner at overgangen til nytt regns-
kapssystem og derav følgende nye rutiner for utsending 
av giro ikke fungerer slik som før. 

Dette er av regnskapsfører blitt forsøkt forklart i flere 
informasjonsskriv, sendt pr. e-post og tatt inn i med-
lemsbladet og presentert på hjemmesidene våre. Nå i 
begynnelsen av januar ble det også sendt ut informa-
sjon og en spørreundersøkelse—i brevs form– til de 
medlemmene som ennå ikke har fått betalt for 2017. 

I årsberetningen, trykt i dette bladet, er denne saken 
også blitt forsøkt forklart, der står bl.a. dette å lese: 

.. Vi har tidligere benyttet regnskapsprogrammet 
Mamut og ført regnskapet etter kontantprinsippet. 
Dette programmet ble erstattet av Visma eAccounting, 
som er integrert med AutoInvoice i samarbeid med 
DNB. Visma eAccounting er et digitalisert system med 
nye rutiner og automatisk behandling som vil gjøre ar-
beidet lettere når alt er innarbeidet. Skylagring er effek-
tivt for oss. 

Oppretting av bedriftskonto i DNB var et puslespill med 
mange brikker som ikke var synlige underveis, og det 
var atskillige godkjennelser som skulle behandles av 
forskjellige instanser, i rett rekkefølge.  

Det tredje nye er innføring av AutoInvoice, som gjør det 
mulig å føre hvert medlems konto automatisk når man 
bruker det personlige KID-nummeret. Dette krever sam-
arbeid mellom DNB og Visma. Det var ikke helt enkelt å 
finne den part som måtte ordne ting som ikke fungerte, 
når man merket at noe var galt. Visma regnskapspro-
gram er ypperlig i utgangspunktet, men vi erfarer at vi 

ikke rekker alle medlemmene med kontingentfaktura via 
epost. Arbeidet med dette fortsetter i 2018. Styret ber 
om forståelse og tålmodighet i denne saken ..  

For å sammenfatte: Om vi vil eller ikke—verden endrer 
seg—og vi måtte skifte regnskapsprogrammet over fra 
Mamut til Visma eAccounting. Dette nødvendige skiftet 
ble sett på som positivt, da det ville kunne spare oss for 
kostnader ved å «automatisere» utsending og behand-
ling av krav om medlemskontingent.  

Dessverre har vi i startfasen opplevd noen uventede 
problemer, som regnskapsfører, styret og banken har 
forsøkt å finne ut av og å eliminere. Problemet synes 
hovedsakelig å ligge på «distribusjonen» av e-post, der 
et etter hvert mindre antall medlemmer ser ut til å ikke 
motta e-posten i sine inn-bokser. Vi håper at spørre-
undersøkelsen som ble sendt ut til de berørte vil kunne 
rydde opp i dette, og vi er sikre på at systemet i fortset-
ningen vil fungere etter hensikten. 

Regnskapsfører og styret takker for all hjelp og velvilje. 
Skulle noen ha behov for info og tips, ta gjerne kontakt!  

 
 

Innkalling til årsmøte                            
i Pensjonistuniversitetet i Ålesund         

22. februar 2018, kl. 18:00 
Sted: NTNU, lokalet «Naftadjupet» 

 

Dagsorden  

1. Årsmøtet settes  

2. Innkalling  

3. Valg av møteleder  

4. Valg av referent og vitner  

5. Årsberetningen  

6. Regnskap og revisors beretning  

7. Styrets forslag til budsjett  

8. Forslag fra medlemmene (Må være levert til         
  styret, ved leder, innen 25. januar)  

9. Valg av styre:  

10.  Styrets leder for ett år  

11.  Styremedlemmer på valg  

12.  Varamedlemmer  

13.  Valg av valgkomite  

14.  Møteleder meddeler ansvarsfrihet  

Årsmøtet avsluttes  

Alle dokumenter vil bli trykket i medlemsbladet for    
januar 2018 og legges ut på nettsidene www.puia.no. 

HUSK Å TA MED DENNE UTGAVEN AV PU-BLADET 
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REVISJONSBERETNING FOR 2017 

PENSJONISTUNIVERSITETET I ÅLESUND 
Årsregnskapet er avlagt av styret og regnskaps-
fører, og består av resultatrapport og balanse. 

Den løpende bokføringen stemmer med under-
laget, og er dokumentert med bilag. 

Min kontroll avdekket ingen feil eller mangler, 
og jeg mener at årsregnskapet og balansen gir 
et riktig uttrykk for driften av Pensjonistuniversi-
tetet og den økonomiske stillingen pr. 31. de-
sember 2017. 

Ålesund, 7. januar 2018 

Kari Westre 

Innstilling til nytt styre i Pensjonist-
universitetet i Ålesund 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) 

Valgkomité:   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 

NAVNEENDRING 

Det vises til resultatet av avstemmingen, foretatt i 
oktober 2017 blant medlemmene, om mulig nav-
neendring og til informasjon tatt inn i årsberet-
ningen: 

  .. Det kom inn 75 svar, som fordelte seg slik: 
Ålesund senioruniversitet 26 stemmer (35%) 
Ålesund Seniorakademi 25 (33%) 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund 24 (32%).  
Det er 50 stemmer (67%) som ønsker «universitet» 
som en del av navnet. 

I forslaget fra siste årsmøte kom det ønske om å 
bruke «senior» fremfor «pensjonist» .. 

På denne bakgrunn vil styret til førstkommende 
årsmøte foreslå at foreningen skifter navn til   

Ålesund Senioruniversitet. 
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Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund for kalenderåret 2017 
 
Årsmøtet for 2016 ble avholdt 25. februar 2017. Det møtte 11 stemmeberettigede. 

Følgende styre ble valgt for 2017: 

 

Leder:    Åshild Nordhus  (for 1 år) 

Styremedlemmer:  Helene Birkeland  (for 2 år)   

    Guri Bjørlo                           (for 2 år) 

                  Sjur Brande                          (ikke på valg) 

    Noralv Breivik  (for 2 år) 

   

Varamedlemmer for 1 år:   1. varamedlem:  Mari Johansen Huse,   2. varamedlem:    Liv Welle  

 

Valgkomite:   Reidun Haavik  (for 1 år) ikke på valg 

    Terje Hansen   (for 1 år) ikke på valg 

    Sissel Blomvik  (for 2 år) 

Varamedlem for 1 år:  Solfrid Selbervik 

 

Revisor:    Kari Westre                       (for 2 år) 

 

Styrets arbeid: 

Styret konstituerte seg slik: 

Helene Birkeland (nestleder), Guri Bjørlo (sekretær), Noralv Breivik (studiekoordinator), Sjur Brande (kasserer). 

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 

Redaksjonskomiteen for medlemsbladet og ansvar for hjemmesida på internett har vært Herbert Gartz, Sjur Brande og Åshild 
Nordhus, med Herbert Gartz som hovedansvarlig. 

Styret har hatt møter 10. januar, 21. februar, 28. mars, 18. april, 9. mai, 30.mai, 29. august, 19.september, 17. oktober, 14. novem-
ber, 28. november. 

Møtet mellom lederne av studiegruppene og styret ble holdt 11. mai. Referat fra dette møtet er tatt inn i PU-bladet for august. 

Av aktuelle saker som har 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 

  Navneendring 

  Oppretting av nye studiegrupper 

 

Støtte: Styret har bevilget kr 2.000 til støtte for Ålesund seniorfestival og til Ålesund bibliotek, avd. Spjelkavik, «Skrivekurs for pen-
sjonister» kr. 1.000. 

 

Medlemstall 

Ved utgangen av 2017 har pensjonistuniversitetet 340 medlemmer. Av disse er ca. 60% kvinner og 40% menn. Gjennomsnittsalde-
ren er ca. 76 år. Styret har vedtatt reduksjon i medlemskontingenten 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 bruker medlemsbladene aktivt til dette. Den viktigste 
rekrutteringen er det likevel medlemmene som står for gjennom kontakt med venner og kjente som blir pensjonister.  

 

 

Temamøter 

Det har vært holdt 8 temamøter på NTNU Ålesund: 

  26. januar:  Sjur Brande  Overgang til DAB+ radio 
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  30. mars:  Helge Simonnes  En Gud for de mange 

  19. april:   Einar Lunde  Kina i Afrika 

  31. august:                   Bjørn Jørgensen          Om sine reiser i Nepal 

  28. september:  Alzheimer dag 

  26. oktober:  Ruth-Wenche Hebnes-Vinje Om herr og fru Luther 

  23. november:  Jan Standal                Napoleon fra et medisinsk skråblikk 

   7. desember:      Julegrøt med kåseri av Aud Farstad 

Møtene er åpne for alle. Inngangspenger er kr. 50, som innbefatter lettere servering etter møtet. 

Fremmøtet har vært ca. 50 personer i snitt. Referat fra foredragene er tatt inn i de påfølgende medlemsbladene. 

Møtene blir annonsert i Sunnmørsposten. Alle som har e-postadresse får en påminning om møtene dagen før. De som ikke har 
e-post får en påminnelse med SMS. 

Styret har også vedtatt å markedsføre møtene mot aktuelle målgrupper utenfor pensjonistuniversitetet. 

 

Studiegruppene 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen av 2017 er følgende studiegrup-
per i arbeid: 

Studiegruppe     Gruppeleder 

Bridge                                                           Kirsten Berild 

Byen vår                                                         Inge-Arne Olsbø              

Data A      Herbert Gartz 

Data B      Åshild Fallgren 

Data C      Ole Andreas Devold 

Data D      Per-Arne Vidnes 

Digitalt foto     Reidun Haavik                                           

Engelsk litteratur                                             Henry Norton  

Kino. Moa                                                       Hilde Bjørlo 

Kunst                                                               Mari Johansen Huse 

Kunstmaling     Asbjørn Lade 

Litteratur 1                                                       Liv Holte 

Litteratur 2                                                      Gunnhild Humblen 

Litteratur 3                                                      Liv Ingebrigtsen 

QuoVadis     Sigurd Dypvik 

Samfunnsgruppa     Karl-Johan Skårbrevik 

Spansk 1      Anne Løvold 

Spansk 2                                                           Liv Nakken 

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.  

En ny gruppe er etablert, Kino Moa. Dette er vært svært vellykket, mange av våre medlemmer har møtt opp og sett gode filmer 
onsdag formiddager på Moa.  

 

Undersøkelse om nytt navn: 

Det ble i årsmøtet for 2016 behandlet forslag om å endre navn på foreningen. Det var ikke et representativt antall møtende for 
å beslutte endring, og det ble vedtatt å undersøke forskjellige aktuelle alternativ. Det ble i oktober forelagt samtlige medlem-
mer tre alternativer. Det kom inn 75 svar, som fordelte seg slik: 

Ålesund senioruniversitet 26 stemmer (35%); Ålesund Seniorakademi 25 (33%); Pensjonistuniversitetet i Ålesund 24 (32%).  

Det er 50 stemmer (67%) som ønsker «universitet» som en del av navnet. I forslaget fra siste årsmøte kom det ønske om å bru-
ke «senior» fremfor «pensjonist». På denne bakgrunn vil styret til førstkommende årsmøte foreslå at foreningen skifter navn til 
Ålesund Senioruniversitet. 

 

Seniorboligklubben hadde sitt utspring i samfunnsgruppa. Styret i PU har vedtatt at seniorboligklubben kan benytte PU’s med-
lemsblad og hjemmesider til all kommunikasjon. 

 

Støtte til veiledere: Styret vedtok i 2013 å gi en veilederstøtte på kr. 500 pr semester til datagruppene og Digital foto, og kr. 
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1000 pr semester til studiegruppene 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 23.mai tur til Brandal og Kvitneset. Dyktige lokale guider på Ishavsmuseet og Kvitneset bidro til at turen ble 
svært spennende og interessant. Referat ble tatt inn i det påfølgende medlemsbladet. 

Styret arrangerte også tur til Nordfjord-operaen og forestillingen Sildagapet 8.oktober. Et fyldig referat fra turen ble tatt inn i 
medlemsblad nr. 60. 
 

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 holder nettsiden (www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på disse sidene. Mange har i økende 
grad gitt uttrykk for at de vil ha bladet bare som epost. Dette sparer oss for utgifter til porto og trykking, og styret ser gjerne at 
mange flere benytter seg av denne muligheten. Men medlemsbladet vil fortsatt bli sendt i posten til alle som ønsker det.  

Det nye er at Pensjonistuniversitetet nå også har sin egen Facebookside. 
 

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 med NTNU Åle-
sund, Spjelkavik omsorgssenter, Aspøy seniorsenter, Frivilligsentralen og Ålesund bibliotek. Dette er vi svært takknemlig for. 

 

Medlemmenes innsats 

Den viktigste innsatsen for pensjonistuniversitetet er det medlemmene som står for gjennom sitt arbeid i studiegruppene og 
gjennom aktivt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Særlig gjelder dette for lederne og veilederne i studiegruppene, og 
styret vil benytte anledningen til å takke dem for denne innsatsen. Uten dette frivillige engasjementet ville ikke pensjonistuni-
versitetet ha kunnet fungere på den gode måten det gjør i dag. 

 

Økonomi 

Den viktigste inntektskilden for pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten. Vi takker også for god støtte fra Bilforhandler 
Brage og Sparebanken Møre, og for bidrag fra Folkeuniversitetet Midt-Norge. 

Vi har tidligere benyttet regnskapsprogrammet Mamut og ført regnskapet etter kontantprinsippet. Dette programmet ble er-
stattet av Visma eAccounting, som er integrert med AutoInvoice i samarbeid med DNB. Visma eAccounting er et digitalisert 
system med nye rutiner og automatisk behandling som vil gjøre arbeidet lettere når alt er innarbeidet. Skylagring er effektivt 
for oss. 

Oppretting av bedriftskonto i DNB var et puslespill med mange brikker som ikke var synlige underveis, og det var atskillige god-
kjennelser som skulle behandles av forskjellige instanser, i rett rekkefølge.  

et tredje nye er innføring av AutoInvoice, som gjør det mulig å føre hvert medlems konto automatisk når man bruker det per-
sonlige KID-nummeret. Dette krever samarbeid mellom DNB og Visma. Det var ikke helt enkelt å finne den part som måtte ord-
ne ting som ikke fungerte, når man merket at noe var galt. Visma regnskapsprogram er ypperlig i utgangspunktet, men vi erfa-
rer at vi ikke rekker alle medlemmene med kontingentfaktura via epost. Arbeidet med dette fortsetter i 2018. Styret ber om 
forståelse og tålmodighet i denne saken.  

Styret så seg tjent med å inngå en avtale med KE Regnskap (KE) om føringen av regnskapet. Arbeidet blir da delt mellom KE og 
PU på den måten at KE tar seg av inngående fakturaer, mens PU tar det som har med medlemmer å gjøre. Det er 50-60 bilag 
som da behandles av KE. Bilagene ført av KE kontrolleres av vår egen revisor og av styreleder. Alt annet går automatisk med 
elektroniske bilag, ikke i papir. Prosedyrene både i DNB og Vismasystemet sørger for kontroll av dette.  

Regnskapet for 2017 viser et driftsunderskudd på kr. 5012. Dette skyldes de uventede kostnadene ved innføringen av Visma 
eAccounting, samt at et beløp er ført i 2017 som tradisjonelt har vært ført på neste år.  For 2018 blir antatte nye regnskapskost-
nader kr. 12.000. Budsjettet er ført i balanse, men en ser ikke bort fra at kontingenten bør heves noe for 2019. 

Pensjonistuniversitetet har god likviditet, og det kan satses videre på eksterne foredragsholdere og drift etter samme retnings-
linjer som hittil. 
     

Ålesund, 10.jan. 2018 

     

Åshild Nordhus  Helene Birkeland Guri Bjørlo Noralv Breivik  Sjur Brande 
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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: 
Vi har nå fått på 

plass filmene frem til 

påske.  

 Onsdager kl. 12:00—

på MOA—som vanlig. 

17.01.  The Greatest 

Showman (amerikansk) 

 31.01.  Happy End 

(fransk) 

 14.02.  Rett vest 

(norsk) 

 28.02.  Darkest Hour 

(engelsk) 

 14.03.  Molly's Game 

(amerikansk) 

FENDERE 

BLÅSER 

BØYER 

Når kun det beste er godt nok — Fendere fra POLYFORM    

Produsert i Ålesund siden 1955 

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: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Herbert Gartz 

Larsgårdsalleen 48 

6009 Ålesund 

Tillitsvalgte 2017:  
  Leder  Åshild Nordhus, Store-Nørve 13 d, 6009 Ålesund, tlf 971 77 510, aanordhu@online.no 
  Styremedlem (nestleder) Helene Birkeland, Klokkersundvn. 11, 6015 Ålesund, tlf. 909 21 130, helbirke@online.no 
  Styremedlem Guri Bjørlo (sekretær), Høgvollvegen 24, 6018 Ålesund, tlf. 482 77 328, g-margr@online.no   
  Styremedlem (studiekoordinator) Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017 Ålesund, tlf 414 40 438, noralv.breivik@mimer.no  
  Styremedlem (kasserer) Sjur Brande, PB 4019 Moa, 6048 Ålesund, tlf  922 03 697, sjur.brande@live.no 
     

  Varamedlem  Liv A. Welle,  Johanmarka 2, 6017 Ålesund, tlf. 997 11 254, liv.welle@hotmail.com 
  Varamedlem  Mari J. Huse, Ringgt. 23, 6005 Ålesund, tlf. 959 32 626, mjhuse@online.no 
 

Redaksjonskomiteen består av:  

  Herbert Gartz, tlf.900 48 885, herbert@gartz.no; Sjur Brande, tlf 922 036 97, sjur.brande@live.no;  

  Åshild Nordhus, tlf 971 77 510, 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 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! 

mailto:sjur.brande@adsl.no

