
VESTNES SENIORAKADEMI ER ÅPNET 

Det var med en viss spenning vi så fram mot dette første møtet som ble holdt på Myra 

kulturhus i dag, 7. oktober. Først og fremst lurte vi vel på om noen ville komme. Var det 

interesse for dette? Bord og stoler ble satt ut, og kaker og kaffe ble skaffet til veie. Så skjedde 

det vi i interimstyret hadde håpet: folk begynte å fylle lokalet. Praten gikk, og nye kontakter 

ble knyttet rundt bordene. Bortimot 50 personer var samlet da selve programmet tok til kl. 13. 

Ordfører Geir Inge Lien åpnet akademiet ved å snakke om «Hvorfor trenger kommunene 

samfunnsengasjerte eldre?»  

Han reflekterte over verdien av det frivillige arbeidet rundt om i kommunen som følger oss fra 

vi er barn til vi er godt oppe blant seniorene. Han så på Seniorakademiet som et verdifullt 

tilskudd til dette, særlig med tanke på at det blir stadig flere eldre i kommunen. 

Fra Nordmøre Senioruniversitet i Kristiansund, grunnlagt i 2010, fikk vi besøk av lederen, Per 

Staff, som orienterte om hvordan arbeidet ble drevet der. Det var mange gode tips å hente fra 

deres erfaringer gjennom fem år. 

Roald Fiksdal fra Vestnes Næringsforum snakket til slutt over temaet «Vestnes –Midt i 

blinken, hvor lenge?» Han holdt et engasjert og optimistisk foredrag selv om næringslivet 

ikke har noen lett situasjon i dag. Han konkluderte med at Vestnes ville være «midt i blinken» 

lenge! 

Tove Eikrem, lederen for interimstyret, bandt det hele sammen. Hun fortalte litt om 

bakgrunnen for oppstarten, nevnte at dette med seniorakademi eller -universitet er en 

internasjonal bevegelse. Hun kom også inn på formålsparagrafen for akademiet vårt.  

Mange frammøtte uttrykte tilfredshet med at vi har startet opp et seniorakademi, mente det var 

noe vi hadde manglet. Flere meldte seg inn som medlemmer på møtet. Dette lover godt for 

møtene framover der vi vil få fagpersoner til å holde foredrag om ulike emner. 

(Audbjørg Gjerde Lippert) 

 


