
                      

HISTORIEN  
til  

NORDMØRE SENIORUNIVERSITET  
Steinar Berge, pensjonert overlege ved Kristiansund sykehus, hadde lenge gått 
med et ønske om å få etablert et U3a (Université trois année) senioruniversitet i 
Kristiansund, og vinteren 2010 lyktes han i å få med seg et knippe interesserte 
personer.  

Et interimsstyre ble satt 17. mars 2010, med Steinar Berge, Stein Stokstad, Rolf 
Sverre Fostervold, Per Staff, Bernt Gulla og Liv Oddstøl som medlemmer.  

Interimsstyret konstituerte seg med Steinar Berge, formann og Per Staff, 
sekretær. Vedtekter ble utarbeidet, Nordmøre Senioruniversitet stiftet, og 
Stiftelses-dokument sendt til Brønnøysundregistrene.   

Det ble vedtatt at foredragene må holdes på et høyt nivå, med fremstående 
forelesere. Det skal være anledning til en times sosialt samvær med kaffe og kaker 
i forkant av foredraget.   

Selskapet fikk i august SpareBank 1 Nordvest som hovedsponsor og i september 
en avtale med Kristiansund Forum om leie av Caroline kino til foredragene.  

29. september 2010 ble det avholdt årsmøte. Vedtektene ble godkjent og valg av 
nytt styre ble gjennomført. Til styret ble valgt medlemmer i interimsstyret, samt 
Aage Dyrseth. Marie Louise Dybvik ble valgt som varamedlem. Per Staff valgt til 
styreformann. Bernt Gulla ønsket å tre ut.  

I løpet av våren 2011 presenterte Nordmøre Senioruniversitet sin egen 
hjemmeside og etablerte en kursgruppe som tilbyr medlemmene kurs av forskjellig 
slag, samt en reisegruppe som legger opp turer i inn – og utland.   

Logo: Samme vår fikk selskapet egen logo som symboliserer Nordmørsfurua. 
Den har langsom og tett vekst, og derfor en sterk kjerneved som tåler en støyt.  

  
Filmgruppen: ble etablert i 2015. Den viser seks gamle, klassiske filmer i året, 
tre om høsten og tre i vintermånedene. Selskapet har lisensavtale med Norwegian 
Film AS for fremvisning av filmer for medlemmer. Interessen for å se filmene har 
hatt så god utvikling, at fra september 2018 leies Helan, selve kinosalen.  

Reisegruppen: Reisegruppen arrangerer høst og vår en dagstur i nærområdet. 
Hver vår er det en utenlandstur over 5 dager. Fra 2015 har det vært tur til 
Svalbard, Island, Irland, og Normandie i Frankrike.  

Kursvirksomhet: Selskapet har hatt aktiv kursvirksomhet med flere temaer, bl.a. 
om Kristiansunds historie, datakurs, fotokurs m.m. Etter 2019 er det ikke 
igangsatt noen kurs.  

  

  
  



Hjemmeside: I løpet av 2017 – 2018 utarbeidet styret et manus til en ny 
hjemmeside, som så ble utarbeidet i et samarbeide med NettStudio AS i 
Kristiansund. Den nye hjemmesiden har adresse nsru.no. På første side viser 
hjemmesiden alle selskapets tilbud i kronologisk rekkefølge, med utfyllende 
biografier av foredragsholdere, filmer, kursledere og reiser m. m. Med et «klikk» 
vises våre vedtekter, organisasjonskart, vår historie og arkiv over alle programmer 
fra høst 2010 – vår 2011.   

Medlemstallet er stadig økende og nærmer seg 500 medlemmer. Fremmøte på 
foredragene er fra 250 - 350 besøkende. Det er opparbeidet en solid økonomi. 
Selskapet er godt mottatt og vel etablert i lokalsamfunnet.  

Vårt medlemsregister består bare av de som har betalt årets kontingent. Med 500 
medlemmer ble det administrativt vanskelig å få delt ut medlemskortene. For å få 
løst dette problemet ble det i 2019 laget et eget datasystem, som når betalingen 
er på vår konto sender medlemskortet på e-mail til medlemmet.  

----------  

Da Coronaviruset kom til Norge og landet ble «stengt ned» 12. mars 2020, stanset 
all virksomhet i selskapet frem til høstsemesteret 2021.  

  

Utmerkelser:  
  
Steinar Berge ble utnevnt til æresmedlem 28.09.16.2016, for å ha vært 
initiativtaker til opprettelsen av Nordmøre Senioruniversitet, formann i 
interimsstyret, og styremedlem i 6 år.  
  

  
Per Staff ble utnevnt til æresmedlem 08.06.2020 for sitt 10-årige sterke 
engasjement. Først som sekretær i interimsstyret, deretter styreleder til 
han gikk av i 2019. Hans fokus på selskapets ansikt innad og utad, med 
kvalitet i alle ledd, har gitt Nordmøre Senioruniversitet ord på seg for å 
være et av landets mest seriøse.  

  
  
Oppdatert oktober 2021.  

  

  

  

  

  

  

  

  


