
FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Velkommen til FSF- Øvre Romerike! 
Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle 
store endringer. Vår avdeling forsøker gjennom 
medlemsmøter og andre aktiviteter å bidra positivt 
til å gjøre den nye tilværelsen bedre. 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!  
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!       Du finner oss under avdelinger. 

Årsmøtet er flyttet til 19.februar 

Innkalling til årsmøte  
19. februar kl.17:00 
i befalsmessen på Sessvollmoen. 

Årets viktigste møte! 
Følgende faste saker behandles: Konstituering, 
årsberetning og regnskapet for 2015, innkomne 
forslag og handlingsplan 2016 m/budsjett, 
fastsettelse medlemskontingenten og valg. 

Saker som ønskes behandlet, må være 
styret i hende innen fredag 5. februar. 

Vi håper på stor oppslutning! 
PS! Det er fest etterpå! Styret 

Nye medlemmer 
Det er en glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss. 

• Anne Katrine og Thor Kristen Lange, Hurdal 
• Unni Stangeland, Vormsund,   
• Unni og Nils Helge Straumsnes, Jessheim,  
• Bjørg Irene og Jan Harald Simonsen, Jessheim,  
• Olav Martin Lund, Årnes og  
• Bjørn Arvid Melby, Jessheim. 

Vi håper dere vil trives sammen med oss, og får mye 
nytte av medlemskapet! 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 27. januar kl. 18:00 
 Sted: Bygning 29, rom C-115. 

o Velkomsthilsen 
o Politioverbetjent/NK Espen Sandvold fra 

Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor 
følger opp med mer info om narkotika 
etter Politiets hundepatruljes opptreden 
på forrige treff. 

o Info fra styret og komiteene 
o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg 
o Hjernetrim ”nøtteknekker´n” m/musikk 
o Utlodning 
o Avluttes ca. 21:00 

Velkommen! 

Vi gratulerer 
Randi Svartsund, Råholt og Torild 
Nilsen, Jessheim med 65 årsdagen 
hhv. 11. og 25. Januar. 
Ole Martin Lund, Årnes og Arve 
Haugerud, Råholt, med 70 årsdagen 
hhv. 19. og 24. Februar.  
Frøydis Rausand, Jessheim og 
Ragnhild (Tulli) Vik-Strandli med 80 
årsdagen hhv, 15. og 28.februar. 

Vi ber om unnskyldning om noen blir glemt, føler seg 
forbigått eller om det er andre feil. Vårt grunnlag er fra eget 
medlemsregister. 

V.4.2 

http://www.fsforb.no/


Styre og komiteer Leder 
Styret 

Leder      : Arne Bigseth                 
Nestleder: Harald Olav Blakseth 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Trond Haugseggen 
Medlem   : Inger M. Kristiansen 
Medlem   : Kai Hestnæs 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Vara  : Helge Boyesen 
Vara        : Tor Ulf Bygmester 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Kirsten Kjos 
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Jens Tande 
 

Reisekomiteen 
Leder      : Inger M. Kristiansen 
Medlem  : Borgny Kråbøl 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Kai Hestnæs 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Leif Beck 
 
Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Brynjulf Ivar Jensen 
 

Valgkomiteen. 
Leder       : Arne Erik Berg 
Medlem   : Marit Martinsen 
Medlem   : Hans P. Kopperud 

-------***------- 
Kontakttelefoner    

   & epost: 
Leder: Arne Bigseth     

Tlf: 957 68 643 
fsforbor@gmail.com  

oevreromerike@fsforb.no 
Nestleder: Harld Olav Blakseth 

Tlf: 416 99 745 
harolav@online.no 

Æresmedlemmer 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Karl Søvik 
Arve Normann Solberg 

 
Web: www.fsforb.no 

FSF- Øvre Romerike har i dag 253 medlemmer. 
Redaktør: Arne Bigseth  Tlf: 957 68 643  epost: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Postboks 140, 2071 Råholt 

Godt nytt år! 
Først og fremst vil jeg takke dere alle  for et 
utmerket samarbeid i 2015.  
Enda et år har jeg hatt gleden av å delta i ledelsen av en 
avdeling med engasjerte og aktive medlemmer. Og ikke minst 
et samarbeidsvillig styre og aktive komiteer.  
2015 har vært et meget bra år. Vi har slått den ene rekorden 
etter den andre. Aldri før har så mange deltatt på 

medlemstreffene og festene. Aldri tidligere har vi hatt så mange medlemmer. 
Rekord etter rekord. Vi var 248 medlemmer ved årsskiftet, men er nå allerede 251. 
52 nye medlemmer ble innmeldt i vår avdeling i 2015. Det er et bevis på at felles 
innsatsen bærer frukter. Dette skyldes en stor innsats av enkeltmedlemmer og 
rekrutteringskomiteen. Vi er utvilsomt blitt sett! En stor takk til dere alle. 
Ny giv i avdelingen!  
Med rekordstor rekruttering og en gjennomsnitts alder på 65 år for våre nye 
medlemmer, har vi all grunn til å være optimistisk. Det gir oss en stor muligheten til 
fornying og økt engasjement på alle hold. Det følger alltid nye ideer med nye 
medlemmer. Dette kan bli veldig bra.  
Etter årsmøtet blir det sannsynligvis noen utskiftninger i styret og komiteer. Det 
pleier også å skape nytenking og fornying. Det er på ingen måte kritikk av dagens 
styre og komiteer. De har gjort et meget godt arbeid, som utviklingen i avdelingen 
viser. Jeg er sikker på at styret og komiteene vil fortsette å yte stor innsats nå og i 
fremtiden. 
God kommunikasjon er alfa og omega for et velfungerende medlemskap. All 
aktivitet og informasjon i avdelingen og forbundet må kommuniseres på en effektiv 
måte. Vi prøver så godt vi kan både elektronisk og på papir, men ting kan alltid 
gjøres bedre. Noen er flinke til å varsle når noe mangler eller er feil, mens andre 
hører vi lite eller ingenting i fra. Det kan selvfølgelig være villet – noen ønsker et 
passivt medlemskap – mens andre ufrivillig av forskjellige årsaker ikke mottar 
informasjonen. Det beklager vi i så fall meget sterkt og ønsker å gjøre noe med 
det. Vi har derfor lagt ved et spørreskjema som vi ber deg svare på å sende oss 
om du ønsker forandring på måten du får informasjonen på.  
 
Aktivitetskalenderen for 1.halvår 2016 ble presentert i Nyhetsbrev 9/15, men kan 
selvfølgelig bli endret av det nye styret. Vi er åpen for innspill fra dere både når det 
gjelder datoer og arrangementer.  
Årsmøtet, avdelingens viktigste møte, er like om hjørnet.  
Styret og komiteene vil presentere resultatet av arbeidet i 2015, og handlingsplan 
og økonomi for 2016. Det skal velges nye medarbeidere i styret og komiteer. 
Akkurat det har valgkomiteen gjort enkelt for oss, siden de er godt i gang med å 
finne kandidater til vervene. 
Som avtroppende leder er jeg overbevist om at avdelingen går en lys tid i møte.  
Vel møtt på årsmøtet og festen den 19.februar. 
 
Hilsen Arne  

mailto:fsforbor@gmail.com
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“Julekaffen” på Dal Grendehus  

Bårebukett når medlemmer dør! 
Når medlemmer går bort, deltar vi med en bårebukett m/sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling. 

Derfor er det svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber om din hjelp. 
Ta kontakt med Harald på tlf. 416 99 745 eller Arne på tlf. 957 68 643 

 

En vellykket årsavslutning og utnevning av nytt æresmedlem.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Den 17. desember arrangerte avdelingen den tradisjonelle "Julekaffen" på Dal Grendehus.  
Noe redusert fremmøte, på grunn av ekstremt dårlige kjøreforhold, la ingen demper på stemningen. Og Ullensaker 
veterankorps spilte julesanger og satte oss alle i julestemning fra første stund. Tore Røstad sørget for at alle fikk en 
varm og frisk gløgg som start på samlingen. Etterhvert fant vi plass ved bordene sammen med kjent og ukjente 
medlemmer. Det var ekstra hyggelig å ønske svært mange nye medlemmer velkommen. Faktisk utgjorde de 20% av 
forsamlingen. Etter å ha sunget noen julesanger, akkompagnert av Trond Haugseggen, var vi alle straks i skikkelig 
julestemning.  

Under myndig og god ledelse av konferansier og nestleder Harald Blakseth 
kunne vi ta fatt på det fastsatte programmet. Som leder er det utrolig hyggelig å 
kunne overrekke gaver, gjerne i flytende form, til alle 70 års jubilantene i 
avdelingen og alle medhjelperne.  
Tradisjonen tro ble våre 70 årsjubilanter i 2015 viet litt ekstra oppmerksomhet, og  
mottok en gave hver fra avdelingen. Dessverre var kun 4 av 13 jubilanter til 
stede, men alle får.  

Verving av nye medlemmer har vært en 
prioritert oppgave for oss alle. Mange medlemmer har bidratt meget sterkt, og 

noen har lyktes bedre enn andre. Astrid Teigen 
og Inger Marie Kristiansen er de av 

enkeltmedlemmene som vervet flest i 
2015. Her mottar de en liten gave fra oss 

som takk for innsatsen. Og kan i tillegg 
velge en premie hver fra forbundet. 

 
Kveldens høydepunkt var da Arve Normann Solberg ble utnevnt til Æresmedlem 
av foreningen med følgende begrunnelse:  For usedvanlig stor innsats for 
foreningen gjennom sine mange verv, sitt  iherdige arbeid for å verve nye 
medlemmer og  sine mange bidrag til å skape glede og trivsel innad i 

foreningen. 
Vi gratulerer masse! 

Så underholdt korpset i ca. 30 minutter med gamle og kjære sanger. Deretter fulgte servering fra et bugnende 
kaffebord, loddsalg og mange hyggelige samtaler.  
Som avslutning leste leder Arne Bigseth "juleevangeliet" mens Trond Haugseggen spilte svakt i bakgrunnen. 
"Julekaffen" ble avsluttet stående med "Deilig er Jorden". 
Vi takket for en meget fin ettermiddag og ønsker alle en riktig God Jul og en kjempefint Nytt år. 

    

Tor Ulf, Margit, Kirsten og Maija-Lisa 

Inger Marie og Astrid flankert 
av Harald og Arne 

Arve Normann Solberg 
mottar plaketten og diplomet. 



 

Husk å bruke dine medlemsfordeler!  
Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden. 

 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

27.jan Medlemstreff  
08.feb Styremøte  
19.feb ÅRSMØTE 17:00-18:30  

 19.feb Årsfest      18:45-00:30 Ja 
29.feb Styremøte  

16.mar Medlemstreff  
   

 

Aktiviteter i 
1.kvartal 2016 

Invitasjon til årsfest  
19. februar 

i befalsmessen på Sessvollmoen  
kl 18:30  (umiddelbart etter årsmøtet) 

Påmelding til Kyrre på 474 54 919 eller 
Arne på 957 68 643 
Se vedlegg! 

Ønskekonserten. 
På julekaffen på Dal Grendehus pusset vi støvet av den 
gode gamle ønskekonserten. Et av våre medlemmer hadde 
nemlig bedt om å få høre en favorittmelodi, og det ønsket 
klarte vi å oppfylle.            
Vi håper nå på at DU er med på å bidra med fortsettelsen, 
som går på følgende vis: Du har sikkert en sang i minnet fra 
unge dager som du ikke har hørt på ei stund, eller noe 
ferskere saker. Viser, pop og hva det nå kan være, skal vi 
prøve å trylle fram i egen versjon. Teksten skal vi kanskje 
også klare å finne fram til. Sangen blir garantert ikke 
lydende som originalen, men blir vårt beskjedne forsøk på 
gjenskapning.  Vi framfører den gjerne på et medlemstreff ! 
Men PS ikke for vanskelige saker, våre musikalske 
ferdigheter er ikke all verden. Ring Helge 905 80 898 eller 
Trond 412 66 729, så skal vi gjøre et forsøk.  
Hilsen Trond 

Våre hverdagshelter! 
Vi ser dem 
nesten ikke, 
men de var her 
før du kom og 
ble ferdig etter 
at du har reist.                                        
 
 
 

Bak arrangementskomiteen skjuler det seg en trofast 
gjeng med aktive medlemmer, gjerne med ektefelle. Til 
julekaffen startet de kl.11 og var ferdig kl.21. Vi andre  
kan sette oss ved ferdig dekket bord, servert nydelige 
snitter, kaffe og kaker, og nyte kvelden. Vår takk og  
applaus går derfor til dere våre kollegaer  som sørger 
for nok en hyggelig kveld. Takk til dere som sa ja til 2 
års komitearbeid ! På bildet ser det jo ut som om dere 
har det hyggelig også !                     Hilsen Trond 

Jens, Kyrre, Kirsten, Marit, Ingun, Liv og Hans 

Jeg beklager  
at jeg i Nyhetsbrev 9/15 kom i skade for å skrive 

navnet til Astrid Teigen feil.  Sorry Astrid! 

Vinneren av FSFs Color Line tur kom 
denne gang fra vår avdeling. 
Vinner ble trukket på FSFs Landsstyremøte 6/2015.  

Som beskrevet i invitasjonen 
ble alle som tegnet seg som 
nytt medlem i Forsvarets 
senior-forbund (FSF) i 
perioden 1. oktober til og med 
15. november 2015 med i 
trekningen om et gavekort 
med verdi på 2000 kr. for reise 
med Color Line, tur-retur Oslo- 
Kiel.    
Det ble Jan Willy Aalborg, fra 
Eidsvoll som vant turen. Han 
ble vervet av Tor Ulf 

Bygmester og meldte seg inn den 8.oktober. Planen var at 
vi skulle overrekke gavekortet under ”julekaffen” på Dal 
Grendehus den17.desember. Men dessverre måtte Jan 
Willy melde avbud på grunn av sykdom i familien.  
Det var en noe forbauset, men strålende blid person jeg 
møtte i hans hjem dagen etter julekaffen. Han gledet seg 
stort over gavekortet, og så frem til Kil turen.  
Vi ser frem til å bli bedre kjent med Jan Willy etter hvert. 
Han ønsket å delta på våre møter og aktiviteter så snart 
han fikk anledning.   Hilsen Arne 
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