
Forsvarets Seniorforbund Bergen
Referat fra medlemsmøte torsdag 10.mars 2016

Tid (dato, fra kl til kl): Torsdag 10.mars 2016

1130-1300

Sted: Kommandantboligen Gravdal

Ordstyrer: Nestleder Referent: Sekretær

Deltakere: 40 medlemmer

Sak Innhold

Innledning Nestleder innledet og ønsket medlemmene velkomne og introduserte dagens fore-
dragsholder marineprest og orlogskaptein Bernt-Inge Misje. Et par gode historier ble 
servert av ordstyrer til innledning.

Åpningssang Vi åpnet med ” De nære ting” – 2 første vers

Underholdning

og faste 
innslag

Dagens foredrag hadde tittel «Tro og overtro». Misje startet med en definisjon av 
overtro formulert av den danske teolog Erik Pontoppitan ved innføringen av 
konfirmasjon i Norge i 1730 som « Overtro er mer enn det som er nødvendig»
Folketroen tok hensyn til krefter både over og under jorden. Gudstroen var sterk men 
man måtte også stå på god fot med det underjordiske som tusser, nisser,draug osv.
Julenatt og St.Hans var viktige dager hvor man spesielt måtte gardere seg mot de 
underjordiske vesener .
Foredragsholderen nevnte flere eksempler fra våre dager på ting som egentlig stammer
fra gammel overtro av typen «bank i bordet» . 
Et interessant og populært foredrag, og han mottok en «rød» takk for sitt bidrag.

Etter gode rundstykker og kaffe var det tid for vinlotteriet. Dette er et fast innslag med
trekking av 6 halvflasker på inngangsbilletten kr 100.-

Vår nestleder Karstein Stene er en uutømmelig kilde til gode historier og serverte flere
gjennom møtet til en god latter blant medlemmene.

Avslutning/
appell

Etter 2 siste vers av «De nære ting» takket nestleder  for fremmøtet , ønsket alle vel 
hjem og velkommen til neste møte. De som ikke har anledning å møte neste gang 
ønsket han «god tur». Møtet avsluttet ca kl 1300

Vår hjemmeside finner du under //http://www.forsvaretsseniorforbund.no/ avdelinger. 
Den er ikke oppdatert for tiden grunnet innføring av ny lay-out fra Forbundet sentralt 
og sletting av tidligere innhold. Styret jobber med å bringe siden «up to date»

Ikke glem å gi din ledige grasrotandel til avdelingen. Organisasjonsnr 
997349903-Forsvarets seniorforbund avdeling Bergen.

Neste møte Neste møte er  torsdag 12.april kl 1130 . Vel møtt !

Sted og dato: Fyllingsdalen   11.mars   2016 Signatur: Haldor Halvorsen
Sekr. 
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