
    

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 

 Nyhetsbrev nr. 7/2018 
Okt. 2018 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Tom Rune Finbråten, Eidsvoll 
Charlie Gundersen, Jessheim 
 
 
Vi håper dere vil trives sammen med oss. 
 

Innbydelse til medlemstreff  
på Søndre Samfund, Råholt 
onsdag 31. oktober kl. 18:00 
o Velkomsthilsen 
o Foredragsholder ikke helt avklart i 

skrivende stund, styret arbeider med saken. 
o Kaffe og kaker– sosialt samvær – åresalg 

 

o Info fra styret og komiteene 
 

o Hjernetrim – Nøtteknekker´n m/musikk  
 

o Utlodning 
 

o Avluttes ca. 21:00 
 

Velkommen 

Velkommen til medlemstreff 
på Søndre Samfund, Råholt. 
 Onsdag 31. oktober kl. 18:00 

 

Velkommen til vårt tradisjonelle program med allsang, kulturelle innslag,  
          sosialt samvær med servering av snitter, kaker og kaffe åresalg og nøtteknekker`n, 

Foredragsholder denne kvelden ikke helt avklart, styret arbeider med saken 

     Trond Haugseggen spiller og leder allsangen og nøtteknekker`n. 

  

 

 Vi gratulerer 
Wenche Haga fyller 75 år - 
12. oktober. 
Knut Børre Jan Mikkelsen 
fyller 75 år - 16 oktober. 
 
 

 

 

 
 

Vigdis Lexberg Juliussen fyller 70 år - 
20. oktober. 
Turid Ringheim fyller 75 år - 24. oktober. 
Jan Birger Berntsen fyller 75 år - 27. oktober. 
Marit Jennie Ingebrigtsen Olsen fyller 65 år -  
31. oktober. 
Anne-Marie Johansen fyller 80 år - 
1. november. 
 
 Hentet fra vårt medlemsregister 

Medlemmer som er gått bort. 
Tor Skytterseter døde 15 august - 64 år 
gammel. 
Gerd Jorun Nygård Blomberg døde 15 august  -  
86 år gammel 
Arne Lien døde 04 september - 84 år gammel 
Tore Ingvar Myrdal døde 19 september - 
75 år gammel 

Vi lyser fred over deres minner 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!  Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»! 

Gratulasjoner og møtevirksomhet 

Styret 
Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Idar Solhaug 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Vara   : Tor Ulf Bygmester 
Vara        : Jan Granhaug 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Geir Sørensen 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Else Sundbakken 
Medlem  : Unni Sjøvik 
Medlem  : Vigdis Lexberg Juliussen  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Arve Haugerud 
Medlem   : Tore Molstad 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

Valgkomiteen. 
Leder       : Hans P. Kopperud 
Medlem   : Inger Marie Kristiansen 
Medlem   : Trond Haugseggen 
 

-------***------- 

Kontakttelefoner    
   & epost: 

Leder: Harald Olav Blakseth     
Tlf: 416 99 745 

priv: harolav@online.no  
oevreromerike@fsforb.no 

 

Nestleder: Harald Jan Espelund 
Tlf: 979 58 750 

melbygrd@online.no  
 

Æresmedlemmer 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Arve Normann Solberg 
Tor Ulf Bygmester 

 
 

Web: www.fsforb.no 

   
Dato Hva skjer                            Påmeld. 

31. okt. Medlemstreff – Søndre Samfund  

01. nov. Styremøte  

23. nov. Julebord – Dal Grendehus Ja 

06. des. Styremøte  

12. des. FKLs Kirkeparade Ja 

20. des. Julekaffe – Dal Grendehus Ja 

 Jule-/nyttårsfeiring 2018  

Jan. 
Velkommen til første medlemstreff i januar 

etter en fin jul- og nyttårsfeiring 
 

 

Aktiviteter i        
4. kvartal 2018 

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

 

OBS:   Merk endret dato. 

              Onsdag 12. desember  
           FKL`s kirkeparade  

            med julemiddag  

             og orientering. 
Se vedlegget til dette    
nyhetsbrevet nr. 7/18. 

           Påmelding 
 

 

Fredag 23. november 
Julebord – Dal Grendehus. 

Innbydelse til Julebordet er vedlagt dette 
Nyhetsbrevet. Husk bindende påmelding 

Påmeldingsliste vil også bli lagt ut på neste 
medlemstreff, onsdag 31. oktober.  

 
 
 

 
 

 

 

http://www.fsforb.no/
mailto:priv:
mailto:oevreromerike@fsforb.no
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Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

Torsdag 20. desember  
Julekaffe på Dal Grendehus 

 

Torsdag 20. desember 2018 blir det tradisjonell julekaffe på  
Dal Grendehus. 

Bindende påmelding. Se vedlegg til dette nyhetsbrevet 
Underholdere i år blir den syngende Frode Johansen fra Jessheim 

Først til mølla, vi har kun plass til 100 medlemmer. 
 

 

  

Kroatia et fantastisk reisemål 
Avdelingens turtilbud gikk i år til Makarska - en enestående by, liggende midt i 
Dalmatia, som fra antikken til i dag med samme styrke utstråler sin arkitektoniske og 
kulturelle arv. Som et byggekunstens og stilens speil av harmoni og skjønnhet flettet 
sammen med fjell, kyst og hav.  
Makarska – Den som kommer hit en gang, kommer alltid igjen. 
 

Av Tor Ulf Bygmester 
 

Slik fremstiller Kroatene selv byen sin. 22 av våre medlemmer fikk oppleve akkurat dette, 

ispedd et godt sosialt fellesskap oss imellom. Været var fantastisk med sol hele dagen og 

det knallblå klare vannet i havet holdt stort sett 24 grader og luften rundt oss dirret rundt 
de 30. Vi var så visst ikke alene i Makarska. Strandpromenaden som gikk mellom hotellet 

vårt og havet yret av nesten nakne turister som skravlet i mange språk. Hotellet vårt var 

nesten nytt og bar preg av det, ved at alt fungerte perfekt. Frokosten som var inkludert i 
oppholdet var særdeles innbydende og alle fant sine favoritter fra frokostbordene 

hjemme, hørtes det ut for. De øvrige måltider kjøpte vi selv ett eller annet innbydende 

spisested som det krydde av over alt hvor vi beveget oss. Prisene på mat og drikke var 
svært billig i forhold til hva vi må betale her hjemme. 800 m fra hotellet var et gedigent 

marked. Der la nok mange av damene igjen noen kroner ekstra, for de fleste av dem viftet 

med både en og to og tre nye kjoler. Mange gikk lange turer på kryss og tvers, mens 
andre koset seg grenseløst ved hotellets nærhet på strand, i basseng og hav. 

Reisekomiteen v/Ivar hadde gjort et godt forarbeid for at vi alle skulle få det toppers. Det 

fikk vi. Makarska – Den som kommer hit en gang, kommer alltid igjen. En påstand fra 
kroatene vi virkelig har lyst til å realisere. Tusen takk til dere alle som deltok.  

På grunn av dere ble turen ekstra hyggelig.  
 

 

FSFØR I KROATIA 25. AUG. – 1. SEPT. 2018

  

http://www.fsforb.no/


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

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 Olav på tlf. 416 99 745 eller Harald Jan Espelund på tlf. 979 58 750 

Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike 

FSF- Øvre Romerike har i dag 322 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 

 

 

Medlemstreff  29. mars 2017

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Styret i FSFØR

Harald Olav Blakseth

Leder

harolav@online.no

416 99 745

Harald Jan Espelund

Nestleder

melbygrd@online.no

979 58 750

Idar Solhaug

Sekretær

idsolhaug@gmail.com

901 84 579

Mali Åse Vaagland

Kasserer

mali.vaagland@gmail.co

m

913 52 155

Kyrre Kristiansen

Leder Arrangement

ari-kris@online.no

474 54 919

Ivar Åge Korsvoll

Leder Tur/ reiser

ikorsvoll@yahoo.com

413 31 461

Gro Carol Molberg

Leder Rekrutering

gro.molberg@hotmail.com

957 84 070

Tor Ulf Bygmester

Varamedlem

u-bygme@online.no

412 21 075

Jan Granhaug

Varamedlem

jagran@hotmail.com

990 96 398

 

Fin start for høsttreffene.   Skrevet av Trond Haugseggen 
Første medlemstreff etter sommerferien ble avviklet 26.sept. P.g.a. pågående øvelse var møtested 

denne gang Søndre Samfund, Eidsvoll. Det hadde 75 medlemmer registrert og møtte opp til en 

hyggelig kveld. 

Leder Harald holdt i trådene for kvelden, som startet med velkomstord og allsang. Kveldens 

foredragsholder var nestleder i FSF, Per Anders Wolden, og emnet var ganske omfattende:  

FSF’s arbeid med pensjons- og trygdereformer i forhandlinger med staten. Dette er ganske 

komplekse greier, men med blokker og diagrammer ble vi litt klokere. Forbundets holdning er at 

medlemmene skal ha en riktig og rettferdig ordning, og ha en god levestandard og livskvalitet. 

Dette er ikke enkelt å få til, i beste fall tar det år å få gjennomslag for våre krav. Tanken slo meg: 

Dette er en livslang kamp. Bra vi har noen som ikke gir seg, og som står på for oss.  

Leder benyttet underveis anledningen til å minnes 4 av våre medlemmer som har gått bort de 

siste ukene, med 1 minutts stillhet. 

Tørre i munnen etter mye prat, så smakte det godt med kaffe, snitter og kaker etterpå. Vi fikk 

også en hyggelig prat med en nyinnmeldt sidemann, og en runde rundt bordene for en liten prat 

med gamle kjente. 

22 medlemmer var nylig kommet tilbake fra en vellykket tur til Kroatia, og vi fikk se fine bilder av 

glade deltakere som hygget seg med sol og sjø. Shoppingtur til Sverige er også en vinner, alle 

kvoter ble fylt opp! Ny tur kommer i november, og deretter følger både medlemstreff, julebord og 

julekaffe. Vi håper på stor deltakelse! Det ble også tid til en orientering om komiteenes arbeid. 

Helge hadde som vanlig et allsidig utvalg av spørsmål i nøtteknekker’n, og ikke uventet var det en 

kvinnelig vinner. Vi fikk valuta for loddpengene gjennom mange gevinster, og klarte å avslutte en 

vellykket kveld noen minutter før tida var ute. 
 

   

mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/

