
På en bitte liten klode 
 
På en bitte liten klode, 
mellom veldige planeter, 
På en bitte liten jord, 
har vi et bitte lite land. 
Ja, visst ligner det en steinur 
for den fremmede som kommer, 
Der det ligg med lyse revner 
mellom fjell og tarestrand 
 
I det bitte lille landet 
på den bitte lille kloden, 
På ei tue i ei fjellkløft, 
står en liten klokkeblomst. 
Kimer ømhet inn i tanken, 
kimer høytid inn i sinnet. 
Duften stig som hellig virak 
når det lir mot sankte Hans. 
 
I det bitte lille landet 
på den bitte lille kloden, 
Bor et folk som bittert  lærte seg 
hva fred og frihet er. 
Og ved lov er landet bygget, 
og ved rettferd er det trygget, 
Norge speiles i hvert hjerte 
gjennom dikt og folkesang. 
 
I det bitte lille landet 
under mektig vinterhimmel 
Ligg vår grunnlovsdag og lyser 
som en revne i et fjell. 
 
Grana tenner sine festbluss 
i de tusen bleke knopper, 
Tallen løfter sine brudebluss 
så blåligslørt mot kveld. 
 
Og langs  grøftekant og bekkefar 
drar hvitveis stjerneslepet, 
Og det blåner inn i holtet 
som om himlen var falt ned. 
I det bitte lille landet, 
på den bitte lille kloden 
Mellom veldige planeter hvor vi bor, 
på vår bitte lille deilige jord! 
 
Ja, i dette underlandet 
Under stjerneblink og nordlys 
Ligg vår  grunnlovsdag og lyser 
Som en revne i et fjell 
 
 
 

Som isløsning  bryter gleden, 
barn og fugl syng og jubler 
By og landsbygd står og blusser, 
kledd i flagg fra gry til kveld. 
I det bitte lille landet, 
på den bitte lille kloden, 
Mellom veldige planeter hvor vi bor 
på vår lille bitte deilige jord! 

Ingeborg Refling Hagen 

OBS!  Viktig informasjon om operaturen!! 

Temaforedragene fremover 
Høgskolens auditorium, Naftadjupet, kl. 1800. 

28.mai 2009: v/ Johs. Havnevik:  

Knut Hamsun: Svermeren og erobreren. 

 

27.august: v/ Byen vår 

Høstmyldring med ÅFK 
 

Programmet  er ikke endelig  fastsatt for : 

24.sept / 29.okt / 26.nov. 

Det blir også flere temakvelder utenom disse faste datoene 
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Foredrag av  Thomas Chr. Wyller 10.mars 2009: 

Motstandskampen på Grini 
 
Det var fullsatt sal med 97 tilhørere som lyttet nøye til en meget kunnskapsrik, veltalende og engasjert 
foredragsholder. En kommentar etterpå var at hans setninger var så godt formulert, som om han skrev 
dem mens han snakket. Hans bok W/X25 kommer i nytt opplag om kort tid, og svært mange benyttet 
anledningen til å bestille boken. Vi har ordnet med felles frakt fra Oslo og hit.  
Han fortalte først om kommandostrukturene, på tysk side og på norsk side, med utstrakt selvstyre. 
Trusselen var at for hver fange som flyktet ville 20 andre bli henrettet.  
Han konsentrerte seg om den illegale virksomheten som foregikk, uten å gå inn på de negative forholdene 
på Grini. Han la mer vekt på de positive effektene, som samhold, mot og oppfinnsomhet. Koden W 
betegnet eksern virksomhet, X25 den interne, derav W/X25. 
 
Aktivitetsområdene var delt i fire: Nyheter, etterretning, kontraspionasje, forsyningstjeneste. 
Nyhetene kom inn i leiren på forskjellig vis, men kom også fra innsiden. En person hadde anledning til å 
lytte på et tysk radioapparat hos en tysk offiser. Han hadde en utrolig god hukommelse, og gjenga 
informasjonen til en norsk redaksjonskomite. Herfra gikk informasjonen kontrollert til tillitsmennene, og 
gjennom fingerspråket til fanger som satt på celler. Dyktige personer kunne formidle 140 tegn/minutt. 
Etterretning  var livreddende. Informasjon som kom frem under tvang i fangeforhør måtte formidles 
videre til andre som da kom i faresonen ute i samfunnet. Disse fikk da en anledning til å komme seg i 
dekning før tyskerne rakk å komme frem til dem. 
Kontraspionasjen var viktig. Det var f.eks lagt et minefelt rundt leiren, og kart over dette måtte 
fremskaffes. Likeledes satte tyskerne inn provokatører og angivere. Deres identitet måtte gjøres kjent. En 
angiver som gjorde mye skade ble henrettet på åpen gate i Oslo i mars ’45. De viktigste på Grini ble 
arrestert allerede 7.mai 1945, og landets første rettssak ble så holdt på Grini. 
Forsyningstjenesten var utspekulert. Hulrom i fiskekasser og potetkasser ble benyttet med hell. Hemmelig 
skrift, og liten skrift, ble benyttet. 
Thomas Chr. Wyller ga uttrykk for at det gav en god følelse å kunne bidra i motstandskampen sammen 
med mange meget dyktige personer.  
 

Tid for informasjon? 
Nå har jeg også gjort det: Sagt opp papiravisen. Det ble for mye unødig informasjon, for mye papir, og den 
ble levert for ofte for sent. Og du verden så mye lettere søppelposen er blitt. Godt for miljøet, også? 
Men jeg leser papiravisen på nettet. Ikke nettavisen; den er alt for overfladisk blitt. Så nå kan jeg velge 
meg ut akkurat det som interesser, i fra min egen papiravis på nett; eller la vær. 
Det er mengder av informasjon overalt, og det vokser enormt. Men avislesende voksne har sunket til 68%, 
og nettlesende voksne har økt raskt til 71%. Hvis du vil vite mer enn de korte klippene media frister deg 
med, så kan du bare slå opp på www.etellerannet.no. Hver gang det sies, freser min kone i nabostolen. 
Du kan lese det du vil, se når du vil, lytte når du vil, gjøre alt mulig når du vil. 
Under forutsetning av at du har datamaskin, da. 
Og tid. 
Mengden av informasjon er umålelig stor, men innholdet blir grunnere for hver dag som går. Alle media 
klipper fra hverandre, og hva som egentlig er korrekt inne i all opphaussingen av Dagens tema, er stadig 
mer uklart. 
Så, er vi på vei til å bli dummere, mindre helhetlig informert, fordi vi ikke rekker å få med oss alt det som 
presenteres som viktig? Eller blir vi klokere på et snevert lite felt som interesser bare ”meg”? Hvem er det 
som skal styre verden da, da? 
Det eneste jeg savner er papiravisen til å legge over hodet når jeg bare gir opp, og legger meg på sofaen et 
øyeblikk. Jeg får heller beholde ett eksemplar før den siste papiravisen forsvinner for godt. 
 
Sjur 
P.S. Vår eldste sønn har en egen, utviklet form for humor. Her eine dag sendte han meg en e-post med en 
referanse til Den aller siste siden på internett. 



Side 3 

Bestilt bok kan hentes 
 

Det var mange som bestilte boken W/X25 Motstandskampen på Grini  
av Thomas Chr. Wyller da han holdt foredrag for oss. 
Nå er boken kommet vel frem til Ålesund, og den kan hentes på to måter: 
 
På Hamsun-foredraget i Naftadjupet 28.mai, eller  
hos Sjur Brande, Nybøbakken 8, leil. 9, 6011 Ålesund. tf 7013 7622 eller 
9220 3697, og e-post: sjur.brande@adsl.no  
(slik at du kan kontrollere at vi er tilstede). 
 

Gruppe for  HELSE OG VELVÆRE 
Referat fra gruppemøte nr 05/09, torsdag 16 april 2009  

 
Deltakergruppe A: Liv Eidslott, Norma Kjerstad, Hans Remøy, Eldrid og Per Øfsdahl, Anne Marie og Per Gunnar 
Stoknes. Deltakergruppe B: Astrid Tørlen, Erna Marø og Astrid Hanken 
 
Frammøte ved gamle Vågan-terminal, Vegsund.  Det ble her enighet om å dele gruppen i to: gruppe A som ønsket å 
dra til Runde og gruppe B som dro til Mauseidvågvatnet og gikk den nye turvegen rundt vatnet. 
Gruppe A kjørte i to biler til Goksøyr, Runde. Herfra gikk turen på godt bearbeidet sti til Lunde-ura. Her ble det 
kaffepause bak en bergnabb som beskyttet oss mot den friske brisen. Etter pausen gikk turen mot Rundebrannen og 
videre over Raude-nipa tilbake til Goksøyr. Retur samme veg. Tilbake til Vågan-terminalen kl 15:45  
 
Vanskelighetsgrad gruppe A: Terningkast 3; Værforhold gruppe A: Pent vær og frisk bris: Terningkast: 5 

Humla, 16, april 2009/ Per Gunnar Stoknes 



Studiegruppenes funksjon 
 
Det ble nylig arrangert fellesmøte mellom alle ledere i studiegruppene og styret, slik vi har hatt flere 
ganger tidligere. Den vellykkede måten våre studiegrupper fungerer på kan være et forbilde for mange 
organisasjoner.  Hensikten med fellesmøtet var å formidle erfaringer som alle kan trekke fordeler av.  
Innholdet kan deles i tre hovedpunkt: 1) Målsetting og vedtekter; 2) medlemsfordeler; 3) hensynet til 
andre. 
 
Pensjonistuniversitetet (PU) hører inn under den paraplyen Folkeuniversitetet (FU) organisatorisk danner i 
Norge. Det gjør at vi også kan følge voksenopplæringsloven. Denne gir oss bl.a adgang til å benytte 
offentlige lokaler etter avtale, og uten å betale leie. Denne organiseringen gjør mange ting lettere for oss. 
PU har sine egne vedtekter, men må også følge de overordnede vedtekter som FU har. Likeledes er vi 
frivillig knyttet til tankegangen som ligger bak den internasjonale bevegelsen Universitetet for den 3.alder. 
Alt dette gjør at vi har en felles formulert målsetting for arbeidet i studiegruppene våre. Dette trykker vi i 
våre publikasjoner regelmessig slik at alle kan ha dette i minnet.  Likevel har gruppene frihet under ansvar 
til å velge sin egen arbeidsmåte. Dette er viktig. 
Studiegruppeaktivitetene rapporterer vi til FU gjennom semesterrapporter og fremmøteskjema. Tidligere 
var dette grunnlaget for støtten staten ga alle studiegrupper. Etterhvert er støtten redusert, og arbeidet 
med å frembringe underlaget for støttekrav ble på et tidspunkt så kostbart at det ikke lønte seg for oss å 
søke støtte. Derfor er PU etterhvert blitt selvstendig finansielt sett. Nå har vi tatt inn en post i vårt eget 
budsjett som gjør det mulig å bidra til gruppenes utgifter til spesielle behov. 
Antall studiegrupper har økt kraftig. Dette gjør at det er nødvendig med en egen studiekoordinator i 
styret. Denne har ansvaret for å sette opp en en møteplan for gruppene, hjelpe gruppene med felles 
oppgaver, og være en av kontaktene for å føre medlemmer i foreningens database. De andre to 
kontaktene for føring i databasen er kasserer og styreleder. Alle tre holder hverandre oppdatert, og har 
litt forskjellige måter å bruke databasen på.  
 
Som hovedpunkt to har vi fordelene som medlemmene har gjennom sin deltagelse i studiegrupper. Dette 
er i tillegg til deltagelse på temaforedragene som vi har regelmessig en gang i måneden for alle 
medlemmer.  
Gruppemedlemmene har frihet til å bidra med sin erfaring, kompetanse, og interesse. En av gruppene har 
formulert det slik at vi har frihet til å dissekere, diskutere, men ikke konkludere. Vi sier hva vi mener, men 
lar ikke vårt eget samfunnssyn dømme andres synspunkter. Respekt for andre er et sentralt punkt. På den 
måten får vi frem det beste i alle, og skaper nye tanker. 
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 er 
dannet. I den 3.alder mister man etterhvert tilhørigheten til arbeidsplassen gjennom et langt liv, og 
kanskje også sin livsledsager. Derfor er deltagelse i studiegrupper en anledning til å komme inn i et nytt 
nettverk. 
 
Som hovedpunkt tre er foreningens ansikt utad. Flere av studiegruppene er sammensatt av personer med 
lang erfaring og interesse for samfunnsspørsmål. Når man da arbeider sammen i et konstruktivt miljø, og 
har anledning til å diskutere avslappet og uten de bindinger som man har i arbeidslivet, kommer det 
gjerne frem positive ideer som bør formidles til samfunnet rundt oss. Det kan jo hende at noen av ideene 
kan bidra til bedre løsninger på sentrale oppgaver? 
Det er når en gruppes synspunkter gjøres eksterne at alle spilleregler må følges. Vår formålsparagraf og 
vårt konsept må iakttas tilbørlig. Derfor har vi notert oss noen synspunkter som kan hjelpe oss, og gått 
gjennom disse med gruppelederne i fellesmøtet. 
 
Men for å si det enkelt: Temamøtene hver siste torsdag hver måned er sikkert givende, men egenaktivitet 
er en meget god måte for å holde seg mentalt aktiv hele tiden. Har du lyst til å gjøre noe, og tror andre har 
samme interesse, så er det bare å si fra.  
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Operatur til Nordfjordeid og operaen ”CARMEN” 
15 – 16 Oktober 2009. 

Årets Operatur starter fra  
Rutebilstasjonen  Torsdag den 
15. Oktober kl. 9.oo og vi følger 
da den vanlige bybussruta via 
Hatlane til Moa.  Eventuelt 
svinger vi nedom Shellstasjoen i 
Blindheimsbreivika dersom noen 
ønsker å bli plukket opp der. 
Videre via Solevågen – Festøy og vi 
stopper for en enkel lunch på Ivar 
Aasen-tunet.  Mange har vært der 
før, men vi har bedt om et foredrag 
om tunets arkitekt, Sverre Fehn,  
som var en meget anerkjent 
arkitekt, ikke bare i Norge, hvor han 
bl.a. også tegnet  Bremuseet i 
Jølster, men også i utlandet. Det vil 
bli anledning til å rusle rundt i 
bygningen, og det vil også bli vist en 

film om Ivar Aasen. 
Herfra videre og med fergen Volda – Folkestad, med ankomst Nordfjordeid ca. kl. 14.3o. 
 
Så møtes vi i ”Malakoff Bar” kl. 17.oo Her vil vi som tidligere få en orientering om kveldens forestilling, under avnytelse 
av hvitvin og kanapeer. 
Deretter buss til det nye Operahuset med retur til Operamiddag og et hyggelig samvær på hotellet. 
Returen fra Nordfjord Hotell blir Fredag 16. Oktober kl. 09.3o. For å få litt variasjon i reiseruta legger vi denne via 
Gurskebotn og Moltustranda, et naturskjønt område av vårt fylke. 
Ca. kl. 12.oo  stopper vi på Ulstein Hotell for et foccaciasmørbrød med varmrøkt ørret.  
Avreise ca. kl. 13.oo og med ferge fra Hareide til Sulesund, og vi beregner å være hjemme i Ålesund ca. kl. 15.oo 
 
Dette koster kr. 2.500,- pr. person i enkeltrom, og kr. 2.250,- pr. person i dobbeltrom.  Da er alt inkludert, også drikke 
til middagsmåltidet. Dersom 2 (venninner) deler et dobbeltrom må vi få vite navnene på begge 
Følgende frister gjelder:  Påmelding senest 15. Juli.  Helst skriftlig pr. e-post eller SMS.  
Til   
   Carl Erik Eriksen 
   e-post: ceerik@adsl.no   -  mobil: 9006 9516 --hjemmetelefon:  7013 3416 
   Betaling senest 15. August til konto nr. 3910 26 58454 
   Avbestilling etter 15. September kan medføre et gebyr på kr. 500,-    
   dersom vi ikke  klarer å omplassere bestillingen. 
 
PASS ENDELIG PÅ AT BETALERENS NAVN mm. KOMMER MED PÅ BANKGIROEN. Ellers er det nesten umulig for oss å 
vite hvem som har sendt betalingen. 
 
På hjemveien fra Nordfjordeid ble det tatt opp liste over de som kunne tenke seg å være med i år også  Det ble da 
gjort oppmerksom på at dette var en foreløpig og ikke bindende påtegning, men som allikevel gir preferanse. 

 
Vi gleder oss til operaturen, 
Med vennlig hilsen, Carl Erik 

ALLE MÅ DERFOR TEGNE SEG PÅ PÅ NYTT 
  Det samme gjelder for dem som senere har tegnet seg på venteliste. 



Side 6 

 
Referat fra 

årsmøte for Pensjonistuniversitetet i Ålesund, driftsåret 2008, 
 Høgskolen i Ålesund, 26.februar 2009, kl 1800 

 
 
Formannen ønsket velkommen, og årsmøtet ble satt. 
Tilstede var 39 medlemmer med stemmerett. 
Som møteleder ble valgt formann Sjur Brande.   
Som referent Inger Stette, og vitner Per G. Stoknes og Liv Holte. 
 
Årsberetningen ble gjennomgått detaljert. Den var også forskriftsmessig sendt til medlemmene i medlemsbladet. 
Årsberetningen ble godkjent etter retting av et par datoer, og presisering av at antall medlemmer ikke kan være 
"ca". Disse ble rettet. 
Revisors beretning referert og godkjent. 
Årsregnskapet ble presentert av form. Sjur Brande.  Regnskapsfører har vært Asbjørn H. Johansen.  

Noen kommentarer:  posten "aktiva" ble etterlyst.  Dvs. verdier over en viss verdi skal fremgå av 
regnskapet. 
 "Overskudd operatur": Carl E. Eriksen redegjør for beløpet, og det blir presisert at dette ikke er foreningens 
penger, men øremerket til operaturer i fremtiden. 

Årsregnskapet godkjent. 
Styrets forslag til budsjett ble fremlagt. 

Ang. nytt format på medlemsbladet  ble det en del diskusjon under posten budsjett. Her ble Litteraturgr.2 v/
Erna Marø sitt forslag om å få tilbake "Midt i Blinken" i det gamle formatet, og bare i papirutgave, fremsatt. 
Mange hadde kommentarer. Forslaget fikk ikke flertall.  
Konklusjon: FOR papiravis fortsatt;  elektronisk utgave som ekstratjeneste, gratis.  Den som ikke vil ha papir 
eller elektronisk utgave kan si ifra. 

Budsjettet ble godkjent som fremlagt. 
Forslag til behandling: Asbjørn H. Johansens fremsatte forslag om endring av vedtektene ble ikke vedtatt. Det pekes 
på at noen av endringene kan være interessante, og bør overveies. 
Valg:  
Forslag om skriftlig valg fremsettes, men blir ikke vedtatt.  Valgkomiteens forslag følges. 

Følgende ble valgt:  
Leder: Sjur Brande 
Styremedlemmer: Erling Paulsen, Målfrid Mogstad, Per Øfsdahl,  Gunnlaug Lade (var ikke på valg) 
Varamedlemmer: Norma Kjerstad, Einar Røssaak 

Revisor Kjell Saure ønsker ikke å fortsette - det er ingen andre forslag - og årsmøtet gir det nye styret i oppdrag å 
finne ny revisor. 
Valgkomite: Sigurd Dybvik, Carl Erik Eriksen, Unni Førde ble valgt. 
 
Møteleder meddeler styret ansvarsfrihet innen norsk lov. 
 
Møteleder takker medlemmer som har utvist særlig engasjement for foreningen:  Asbjørn H. Johansen. Åse 
Fagerslett, Marit Skuseth Wiig, Henning West, Carl Erik Eriksen, Sigurd Dybvik, Unni Førde, Per-Gunnar og Anne 
Marie Stoknes. 
Videre takkes nye tillitsmenn, studiegruppeledere, redaksjonskomiteen, valgkomiteen og revisor, Høgskolen, 
Bibliotekene, Ålesund Kommune, Spjelkavik seniorsenter, Klipra seniorsenter, alle medlemmene for konstruktive 
forslag, bidrag og synspunkter. 
 
Årsmøtet avsluttes.  
 

Inger Stette 
 

Per G. Stoknes    Liv Holte 
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LYKKE 
 
Å sitje på ein gråstein ned i fjøra 
når båra leikar sisten, græt og ler. 
Å kvile ifrå alt og berre leva, 
og opne seg for alt ikring som er 
 
Å kjenne vinden ruske deg i håret 
og svale tankar, sinn og hjartebrann 
Og vera  eitt med jord , med skog og himmel, 
mot solvarm hud å kjenne fuktig sand. 
 
Å kvile auga mot ein drivkvit måse 
Som voggar i ei seng av sol og sjø. 
Å ande inn ein brål av tang og tare, 
å sjå på restar av ei gamal stø. – 
 
Å gløyme at der står ein dag og ventar 
Med tusen plikter, arbeid, slit og strev. 
Å stupe seg i salte, friske båra, 
Og ta med takk det augneblinken gjev. 
 

Annan Skeide, Dikt i utval 1980 

Hjelp oss med korrekt adresse! 
Vi er veldig takknemlig om du husker på å gi oss 

melding om du flytter til ny adresse, eller får nytt 

telefonnummer, eller om du får eller endrer e-

postadresse. 

Det er alltid noen som vi ikke rekker med verken 

medlemsblad og annen informasjon hver gang vi 

sender ut medlemsbladet. 

Har du oppgitt din e-postadresse til oss? 
Denne utgaven av medlemsbladet blir sendt ut i 

elektronisk form (pdf-fil) som en prøve til alle som 

har oppgitt e-postadresse. I tillegg blir bladet også 

sendt ut som vanlig i papirform.  

Hvis du derfor mottar bare papirutgaven, og du har e-

post, da har vi ikke fått med oss denne. Kan du da 

være snill å sende den til    erl.paul@online.no  

 

KUPPULSTEN 
 
E fann en sten i bekken 
en liten alminnelig en, 
e grov han fram tu grusen 
og tok og vaska han ren, 
der lå`n og skjen i handa mi 
i farger, brunt og blått 
med flekker og med striper 
som lyste i grønt og blått. 
 
Et menneskje som du møte 
kan ligne på ste`n e fann 
hvis du har tid te å lytte 
og høre og sjå littegrann, 
så mye godt og vakkert 
e gjømt bak grus og slam, 
men vi må skjøl vekk dynnet 
og få det i lyset fram.  
 

Arne Lyngås, Song i mjuke strenger  
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Narrenes klode. 
 

Bellona vil gjøre Norge til klimaduks. Dette skal skje gjennom 54 ulike 
virkemidler som skal gjøre Norge karbon-negativt innen 2050 !! (Eller er det atmosfæren over Norge?) 
Ifølge Bellona må verdens klimagassutslipp kuttes med 85% innen 2050 for å unngå dramatiske klimaendringer. 
Videre hevdes det at Norge har et spesielt ansvar til å bidra i klimakampen, fordi vi har 
tuftet vår rikdom bl.annet ved eksport av forurensende olje og gass. 
(At Arabiske emirater har levert olje i et par hundre år, nevnes ikke.) 
Så langt er det her nedskrevne en bekreftelse på overskriften! 
 
Egentlig kan dette utopiske tøvet bare stå for egen regning. Det er tydeligvis helt bortkastet 
å slå fast vitenskapelige fakta som sier det stikk motsatte. 
Det gjorde Bellona også i syttiåra. Da het det at atmosfæren inneholdt formye CO2, slik at vi gikk mot en ny istid.. 
Nå er det altså motsatt. Nå blir det for varmt.. 
I millioner av år har kloden gjennomgått klimaendringer helt uten menneskers hjelp. 
Men nå er vi alle opphøyet til Guder som skal kunne endre klimaet slik det passer oss! 
Det sørgelige er at Storting og regjeringer er helt hjernevasket på dette. Og er villige til å bruke milliarder fullstendig 
til ingen nytte.. 
 
Det vil si vi skal visstnok tjene på det også. Ved å selge teknikken med CO2 fangst til hele verden 
Og her er hele kjerneproblemet. Det har med penger å gjøre. 
Selve temaet er altså en gedigen bløff. For hva skal bl.annet Bellona ”leve” av hvis de ikke greier å skremme vannet 
av politikerne? Ingen kan vel på ramme alvor tro at menneskekrypene kan styre klimaet? 
 
Vi har bare en ting å gjøre. Nemlig tilpasse oss klimaet.  
Selvsagt også etter beste evne fjerne sot, svovel og sur nedbør slike ting.  
Da er det gunstig å drive med fornybar energi. Det blir bedre å leve. Lettere å puste. 
Men klimaendringene vil likevel gå sin gang uansett. 
I en karbonnegativ atmosfære vil alt dø ut på jorden. 
Snipp snapp snute eventyret ute. 

 
Egil Mjelva 
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Vil du skrive historie? 
 
Prof.Stein Ugelvik Larsen (ektefødt Ålesunder) ved Institutt for Sammenlignende Politikk i Bergen har henvendt seg 
til Pensjonistuniversitetet i Ålesund med en forespørsel. Han leder en prosjektgruppe som arbeider med 
Sunnmørshistorien fra 1600-tallet og frem til våre dager. Dette er et arbeid som strekker seg over mange år 
fremover. 
 
Han sier at poenget med hele prosjektet - som en del av Sunnmørshistoria - er at vi skal gjøre mange og ulike kilder 
tilgjengelige for flest mulige. Samtidig med at vi vil lage analyser og skrive om dem. I dag er det stor interesse for 
slektsforsknings og "praktisk" historielesning, dvs. at folk gjerne vil finne frem sjøl. Mange eldre og yngre har lært seg 
å bruke nettet og dette øker i omfang dag for dag. 
Det prosjektgruppa bak Sunnmørshistoria trenger hjelp til er derfor frivilig dugnad for å gjøre kilder fra Sunnmøres  
historie tilgjengelig for lesning og analyse. Vi har mange og ulike typer kilder vi ønsker på denne måten å gjøre 
tilgjengelige for dagens lesere og trenger mange personer sopm kan gjøre en jobb for oss. Det finnes f.eks en stor 
samling oversikter over alle organisasjonene på Sunnmøre omkring 1941-42 som vi vil få tatt kopier av fra Riksarkivet 
og gjøre klar for tasting til digitalisert versjon. Videre er det en serie håndskrevene protokoller fra f.eks Fogden i 
Nordre og Søre Sunnmøre om dommer gjennom tidene. Dette går tilbake til 1600-tallet og fremover og håndskriften 
veksler gjennom tre århundrer. Der finnes mange private skrifter fra samme tidsrum og fremover som tildels er 
vanskelige å lese, men der vi kan trene opp frivillige til å digitalisere dem. Det samme gjelder kirkebøker og 
firmaregistre mv. 
Adresselistene er trykket og derfor scan-bare for fritekst søk eller for vanlig side-scanning i pdf. 
 
Det er ikke snakke om at dette skal gjøres over natten, men dersom vi kan knytte til oss personer som er interessert i 
historie og kan mestre PC’er ville dette være en skikkelig utfordring. Her i Bergen sitter f.eks en person ute i Åsane og 
har digitalisert mange tusen sider fra Fogdens tingprotokoller, fra kopier sendt fra Statsarkivet i Bergen, til umåtelig 
stor hjelp for lokalforskning og skribenter i Hordland og resten av landet. man kan også velge ut kilder etter hvilke 
personer vi får og oss og deres interessefelt. Det kan til og med hende at vi etterhvert får økonomi slik at vi kan yte 
noe for jobben.  
Det er også rimelig at dette arbeide kan munne ut i noe som kan være til stor nytte i et fremtidig "Vitensenter" i 
Ålesund. 
 
Er du interessert så kontakt  stein.larsen@isp.uib.no, tlf 5516 3021 i Bergen eller sjur.brande@adsl.no her i Ålesund. 
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Katt 
 
 
Tenk deg en varm sommerdag 
Det ligger en katt 
På en solvarm steintrapp 
Og maler 
Den bruker ikke pensel 
Maling vet den ikke hva er 
Staffeli har den aldri hørt om 
Likevel maler den 
Om igjen 
Og om igjen 
Sine egne innvendige akvareller 
Som aldri noen får se 
Men husk nå på 
At det finnes akvareller 
Som du kan høre 
Hvis du lukker øynene 
-Og lytter 
 
 
Knut Knutsen: Fra  sans til forsamling, 2005 

Vårens første blåveis 
 
Jeg kranglet med kona mi idag 
Og det var da at hun sa 
Det var underlig at jeg 
Skulle ende opp med deg 
 
Jeg som alltid kunne få 
Akkurat den jeg pekte på 
Ja det var harde ord som falt 
Ganske enkelt kort fortalt 
 
Men jeg ville ha det siste ord 
I dette kranglekor 
Så jeg var villig til å slåss 
Og jeg sa jeg vet hvorfor det ble oss 
 
Så jeg svarte omtrent som så 
At jeg måtte ta det jeg kunne få 
Det var da det smalt og alt gikk skeis 
Og jeg stod igjen med vårens første blåveis. 
 
Knut Knutsen: Fra  sans til forsamling, 2005 

 

Og med dette stupet fra 45 meteren  

ønskes alle en riktig god sommer.  



Kontakt til studiegruppeledere: 

Andreassen, Ragnhild; 70131235, ragnhila@online.no 

Ratvik, Trygve, 70147602, trygratv@online.no 

Dahl, Olav; 70215102 

Dybvik, Sigurd; 91177120, sidy@adsl.no 

Flatmark, Gerd; 70120636 

Hansen, Terje; 70141793, terje.b.h@adsl.no 

Hatlø, Astrid; 70143085, astrid.hatlo@adsl.no 

Haugsbø, Aud, 70155648 

Hole, Johan; 70147016, arnk-ho@online.no 

Holte, Liv; 70143132, liv.holte@hotmail.com 

Lade, Gunnlaug; 70155004, gunnlade@frisurf.no 

Marø, Erna; 70155781, ernamaro@online.no 

Mjelva, Egil, 70126976, emjelv@frisurf.no 

Stoknes, Per Gunnar; 70143620, pgs@adsl.no 

Vidnes, Per-Arne; 90722492, pavidnes@frisurf.no 

Øfsdahl, Per; 97177473, per.ofsdahl@adsl.no 
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Småplukk: 
 
Jeg eldes ikke, jeg 
marineres. 
  
Du kan ikke skru klokken 
tilbake 
men du kan jo trekke den 
opp. 
  
Man skal vite mye  
for å vite 
hvor mye man bør vite 
for å vite  
hvor lite man vet. 
  
Verre enn å være 
etterpåklok, 
er det å være 
forhåndssur. 
  
Hvile på sofaen  
med åpent vindu  
kan også være friluftsliv. 
 
Det første som forsvinner 
i hjernen er visstnok 
hukommelsen, men jeg 
husker ikke hva mer. 
 
Alle du møter har 
kunnskaper du ikke har – 
lær fra dem 
 
Abstrakte meninger 
møtes best med konkrete 
argumenter 
 
 

Redaksjonskomiteen består av: 
 
Kjersti Torben, tlf. 7013 0330, kjersti.torben@online.no 
Bjørg Bang, tlf. 7014 2924, bjorg.bang@gmail.com 
Bjørn Lamborg, tlf. 7013 8265, bjorn@lamborg.no 
Fra styret:  
Sjur Brande, 9220 3697, sjur.brande@adsl.no 

Evig eies kun det tapte 
Jeg eide en båt som var liten og lekk 
Jeg glemte å øse, og nå er den vekk 
Nå ligger den stille på havets bunn 
-Evig eies det tapte kun 

 
Knut Knutsen: Fra  sans til forsamling, 2005 
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Tillitsmenn 2009 

U3A-konseptet kom til Norge i 1982 gjennom Folkeuniversitetet, og har spredd 

seg over hele landet. Langsomt begynte andre å ta opp ideen, og noen valgte å 

arbeide mer selvstendig, eller med kommuner, bibliotek, undervisnings-

organisasjoner. Selv om visjonen fra U3A er den samme for alle, er arbeidsmåten 

forskjellig. Dette skyldes personers engasjement, og miljøet på stedet.  

All U3A-aktivitet er i utgangspunktet en selvstendig virksomhet, men med en 

felles visjon. Hos oss uttrykker vi vår visjon med denne ordlyden: 

 

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  

3. ikke minst det å være med i et sosialt nettverk. 

Studiegruppenes møteplan for andre halvår 2009 (pr. 110509) 

www.puiaa.no 

Adresselapper settes her. Returadresse ved feil adresse: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksj 9 

6011 Ålesund 

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år.  

Medlemsskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bakgrunn. 
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Leder Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund 

Tlf  7013 7622  og  9220 3697 

sjur.brande@adsl.no 

Nestleder og kasserer Erling  Paulsen 

Gamleveien 36, 6015 Ålesund 

Tlf 7015 5290 og 9056 0355 

erl.paul@online.no 

Studiekoordinator  Per Øfsdahl 

Brenneveien 13, 6013 Ålesund 

Tlf. 97177473 

per.ofsdahl@adsl.no 

Sekretær Gunnlaug Lade 

Lerstadtoppen 38, 6014 Ålesund 

Tlf 7015 5004 og 9512 7434 

gunnlade@frisurf.no 

Styremedlem Målfrid Mogstad 

Nedre Strandgt. 37, 6004 Ålesund 

Tlf. 99240464 

mmogstad@hotmail.com 

Varamann Norma Strand Kjerstad 

Åsehagen 15, 6017 Ålesund 

Tlf 7014 1071 og 9548 8507 

norma.kjerstad@gmail.com 

Varamann Einar Røssaak 

Kr. Randersvei 5, 6007 Ålesund 

Tlf. 70121229 

einar.rossaak@adsl.no 
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