
Pensjonisuniversitetet i Skedsmo 10 år 

Litt historikk – Pensjonistuniversitetet i Skedsmo er en del av en internasjonal 

bevegelse med navnet «Universitet for den tredje alder (U3A)». Den tredje alder har 

blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av 

arbeidslivet, men fremdeles kan og vil delta aktivt i samfunnet. To hovedmodeller har 

blitt fremtredende for U3A. Den franske (Toulouse-modellen) og den engelske 

(Cambridge-modellen). I den franske modellen har man en ganske nær tilknytning til 

et universitet med lærere derfra, mens i den engelske modellen er hver forening 

selvstendig og medlemmene velger selv program og foredragsholdere. Selv om ordet 

universitet brukes, trenger en på ingen måte noen akademisk bakgrunn for å delta. 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo følger Cambridge-modellen. 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo – PUSK.              
Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR, i dag SUL) ble etablert i 1993. Etter 
en del år måtte PUNR innføre inntaksstopp for nye medlemmer. I denne situasjonen 
tok Kjell Solberg primo 2008 initiativet til å etablere et pensjonistuniversitet på 
Skedsmokorset. Det ble holdt et konstituerende møte i Skedsmo samfunnshus 6. mai 
2008. Referat konstituerende møte mai 2008 

Frammøtet var stort og et interimstyre bestående av Kjell Solberg, Olav Blichner, 
Kristen Folkestad, Sigrid Monrad-Krohn og Oddbjørn Haug ble etablert. Navnet ble 
Pensjonistuniversitetet i Skedsmo – PUSK med stiftelsesdato 6. mai 2008.  
 

Høsten 2008 ble det arrangert 4 ordinære medlemsmøter. Antall medlemmer det 

første halvåret kom opp i solide 373, og det ble etablert hele 9 aktivitetsgrupper. 

Styrelederne i PUSK har vært: 
Olav Blichner   2008 

Kjell Solberg    2009-2011 

Bjarne Sigurd Haugstad  2012-2014 

Marit Stabell    2015-2016 

Karl Adolf Lindbäck   2017- 
 
Styret i jubileumsåret har bestått av:  

Karl Adolf Lindbäck, leder 
Jon Egil Foss,   nestleder 
Håvard Jernskau,  kasserer 
Arne Besseberg,  sekretær 
Anne M. Laumann,  aktivitetsleder 
Sissel Strand,  varamedlem 
Lillian Harvang,  varamedlem 
 

PUSK har en rekke aktivitetsgrupper som tar opp temaer som litteratur, maling og 
tegning, språk, foto, bridge, diskusjoner og slektsgransking. Det er tilbud om 
vandreturer hver torsdag. 
PUSK tilbyr også billetter til teater og konserter samt dagsturer og utenlandsreiser. 
 
Bærebjelken i PUSKs virksomhet er imidlertid de månedlige medlemsmøtene på 
samfunnshuset. Disse møtene samler 130-200 deltakere til foredrag om aktuelle 

http://u3a.no/images/pusk/Historikk/2008Konstituerendemote.pdf


temaer presentert av fremtredende personer. Målet er å gi medlemmene et bredest 
mulig tilbud som gir kunnskap på nye og spennende områder.  
 

I tillegg er det de siste årene introdusert en foredragsserie i høstsemesteret på 4 

foredrag over samme tema. 

PUSKs formål:  

Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, 
oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt 

fellesskap. 
 

Planleggingen av jubileumsmøtet 8. mai 2018 begynte ultimo 2017 med Sissel 

Strand og Håvard Jernskau som festkomité. Tidligere på høsten bestemte styret også 

at vi skulle utarbeide en ny grafisk profil som kommuniserte ting vi som 

skedsmosokninger er stolte av. Arne Besseberg fikk i oppdrag å lede dette arbeidet. 

PUSKs fotogruppe fikk i oppdrag å komme med forslag til bilder som kunne brukes til 

dette formålet. Programmet for dagen ble seende slik ut: 

 

PUSKs 10-årsjubileum 

feires tirsdag 8. mai 2018 
i Skedsmo samfunnshus 

Møteprogram: 
Kl. 11:00  Sosialt samvær med underholdning 
       Gratis servering av jubileumsbløtkake og kaffe 
Kl. 12:00 Velkommen og åpning av møtet 
  Prolog / dikt 
  Hilsen fra ordfører Ole Jacob Flæten  
  Presentasjon av ny grafisk profil for PUSK 

  Hedersbevisning 

  Sang til jubilanten 
Kl. 13:00 Foredrag ved Sverre Gunnar Haga: 

 

«Død og fordervelse i tre akter – operahistorien  

i kortversjon. Et «kræsjkurs» for deg som ikke  

      visste at du elsket opera.» 

 

 



Kakeutvalget ble levert av Meny til hyggelige priser og medlemmene var tidlig ute og 

visste å kose seg med svært gode kaker. 

 

 

 

Håkon Bjerke og Jonas Jansen fra vokalgruppen Neon Vokal i Skedsmo Voices 

underholdt forsamlingen i 15-20 min. Flinke gutter! 



 

 

Karl åpnet med å ønske velkommen til 

festmøtet og å lese sin prolog: 

 
 
PUSK  10 år 
 
Hei, hva er dette for rabalder? 
Det er fra oss i den tredje alder 
Ti år er mer enn nok  -  etter vår målestokk 
til å feire oss selv i dus og sus,  
her, på vårt Samfunnshus. 
 
Det var u3a – det var de som sa; 
Vi som er litt oppe i årene,   
og kanskje litt falmet i hårene, 
Vi skal fortsatt føre et aktivt liv - 
og læring det kan vel kalles et aktivt 
tidsfordriv, 
dessuten, når vi strever med å lære,   
skjer det i en sosial atmosfære. 
 
Omtrent ti år tilbake fra nå, 
historien om PUSK den startet som så: 
PUNR på Lillestrøm ble så populært, og 
det ble så alt for svært. 
Ja, i PUNR ble det for trangt  -   
ut måtte de,  men de reiste ikke langt. 
Kjell Solberg viste  initiativ, 
og på Korset startet PUSK sitt 
pensjonistuniversitetsliv. 
Det første møtet det var om pyramider –  
slike fra riktig utgamle tider. 
Siden kom mange kjente navn, som 
Stålseth , Hurum og Hegge. 
Vi hadde både Willoch og Syse  
– vi husker dem begge. 
Emnevalg har vært vidt, fra globale tanker 
og storpolitikk 
 - til Skedsmokorsets lokaltrafikk. 
Der har vært foredrag om Afrika, Islam - og 
om Lillestøm kino 
 Etter foredragene kan det være enkelte 
som vil si no` 
men diskusjoner og innlegg blir korte , stort 
sett -  
for  folk vil hjem sånn litt over ett. 
 
 
 

 
 
 
 
PUSK har noe som ikke alle har  
 - noe vi kaller et høstseminar 
Her har vi studert de fleste kontinenter 
i år er det de store handelsveier som 
venter. 
Av professorer blir det meget og solid 
berettet, 
 vi blir med viten og kunnskap så grundig 
mettet. 
 
Men snart kom det fra medlemsmassen:   
Ikke bare lære og høre 
Vi må ha noe mer aktivt å gjøre ! 
Så PUSK fikk grupper og en reisekomite , -
- for å reise og se 
 på Romerike og til andre deler av verden, 
ofte blir det et  overtall av damer  med på 
ferden. 
Grupper ble dannet for data, maling og 
vandring 
et mangfold, som i årenes løp har vært i 
forandring. 
Per nå er gruppetallet ti  -    
men flere kan det bli. 
 
Dere fikk – her et tilbakeblikk 
Og - ajourført til det siste 
en fyldig aktivitetsliste - 
 
Så til dagen 
Fra starten i 2008, på mai den sjette 
har PUSK vokset og blitt til dette 
Og PUSK stanser ikke opp 
Det er flust av unge sinn –  
i en velbrukt kropp. 
PUSK har ressurser til mere. 
Vi vil gjerne engasjere flere   

 
 
Gratulerer med dagen ! 
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Ordføreren måtte dessverre melde forfall og i hans sted hilste kommunen ved 

sin viseordfører Boye Bjerkholt.  

 

Arne gikk igjennom vår nye grafiske profil og bakgrunnen for symbolene/bildene 

som vi hadde valgt til å symbolisere noe av det vi som skedsmosokninger er stolte 

av. Dette kan du lese mer om her. 

 

                                         

 

 

Kjell Solberg som var 

initiativtaker til PUSK og 

en viktig ildsjel i flere år ble 

hedret med diplom og 

æredsmedlemskap i 

PUSK. Kjell er en ivrig 

skiløper og vi fant det riktig 

å utstyre diplomet med et 

bilde fra Høgstmåsan som 

har vært del av hans 

skiutfart i alle år. 

Æredsmedlemskapet i 

PUSK innebærer gratis 

medlemskap så lenge han 

ønsker. 

(Bilde fra Høgstmåsan er tatt av Anne.) 

 

 

 

 

 

 

http://u3a.no/images/pusk/Historikk/2018NyGrafiskprofil.pdf


Bursdagssang 
 

VI HAR DEN ÆRE 

Vi har den ære å gratulere 

vår jubilant som fyller ti-o år! 
Og neste år blir du enda mere, 

Ja det er svært så fort som tiden går. 
Du gjør oss gla`, det vet vi alle sammen, 
Og mye kunnskap får vi også jammen! 

Vi har den ære å gratulere 

Gid du må leve minst i hundre år! 
                                                 (fritt etter Thorbjørn Egner) 

 

 

 

Forsamlingen på ca. 130 medlemmer fikk en lærerik innføring i et krevende emne fra 

en kunnskapsrik og underholdende foredragsholder - supplert med videoklipp av så 

vel "perler" som av mer kuriøse glimt fra operaens verden 

 

 

 

Skedsmokorset 11.05.2018 

Styret i PUSK 


