FORSVARETS SENIORFORBUND

Okt. 2017

avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 7/2017
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.

Velkommen til medlemstreff

på Sessvollmoen onsdag 25. oktober kl. 18:00
i bygning 029, rom C-115
I tillegg til vårt tradisjonelle program med allsang, kulturelle innslag,
sosialt samvær med kaffe og kaker, åresalg og nøtteknekker`n,
får vi besøk av Brigader Ulf Dahl, den nye sjefen for Sessvoll leir
Helge Boyesen spiller og leder allsangen og nøtteknekker`n.

Nye medlemmer
Det er en stor glede å kunne ønske følgende
nye medlemmer velkommen til oss:
Åse-Mona og Jan Eilif Johansen, Maura

Innbydelse til medlemstreff
på Sessvollmoen
onsdag 25. oktober kl. 18:00
Sted: Bygning 0029, rom C-115.

Vi håper dere vil trives sammen med oss.

Vi i FSFØR gratulerer
Asle Johansen, Nittedal
Vinner av tur til København
Trekning av premie blant nyinnmeldte
medlemmer i Forsvarets seniorforbunds

o Velkomsthilsen
o Orientering og foredrag
av sjef Sessvoll Ulf Dahl
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

Vi gratulerer
Kari Nilsen fyller 85 år den 17. oktober.
Ansgar Sander fyller 80 år den 3. november.
Åse-Mona Johansen fyller 60 år den 7. november.
Hentet fra vårt medlemsregister.

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
Husk
å bruke dine

Styre og komiteer
medlemsfordeler!
Styret

Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten
på hjemmesiden.
Leder : Harald Olav Blakseth

Aktiviteter i
4. kvartal 2017
Dato
25. okt.
06. nov.
17. nov.
30.nov.
04. des.
14. des.

Hva skjer
Påmeld.
Medlemstreff
Styremøte
Julebord - Befalsmessen
Ja
FKLs Kirkeparade
Ja
Styremøte
Julekaffe – Dal Grendehus
Ja
Jule-/nyttårsfeiring 2017
Velkommen til første medlemstreff
Jan.
etter en fin jul- og nyttårsfeiring

Fredag 17. november
Julebord – Befalsmessa.
Påmeldingsliste vil bli lagt ut på neste
medlemstreff, onsdag 25. oktober.
Innbydelse til Julebordet med bindende
påmelding er vedlagt dette Nyhetsbrevet.

Sett av datoen.
Torsdag 30. november
FKL`s kirkeparade
med julemiddag
og orientering.
Se vedlegget til dette
Nyhetsbrev nr. 7/17.
Påmelding

Nestleder: Harald Jan Espelund
Kasserer : Mali Åse Vaagland
Sekretær : Inger Marie Kogstad
Medlem : Ivar Korsvold
Medlem : Gro Carol Molberg
Medlem : Kyrre Kristiansen
Vara
: Tor Ulf Bygmester
Vara
: Idar Solhaug

Arrangementskomiteen
Leder : Kyrre Kristiansen
Medlem : Marit Halvorsen
Medlem : Kari Kopperud Korsvold
Medlem : Hans Muri
Medlem : Else Sundbakken
Medlem : Unni Sjøvik
Medlem : Vigdis Lexberg Juliussen
Reisekomiteen
Leder : Ivar Korsvold
Medlem : Astrid Teigen
Rekrutteringskomiteen
Leder
: Gro Carol Molberg
Medlem : Bjørn A. Melby
Medlem : Bjørn Breistrand
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
Har du behov for transport ?
Har du vanskeligheter med
transport til og fra
medlemstreffene og/eller
festene, kan du ringe
Kyrre på tlf: 474 54 919

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg».

Torsdag 14. desember
Julekaffe på Dal Grendehus
Torsdag 14. desember 2017 blir det tradisjonell julekaffe på
Dal Grendehus.
Bindende påmelding, se vedlegg til nyhetsbrevet
Underholdere i år blir det syngende ekteparet Liv og Bjørn Grytøyr.
Først til mølla, vi har kun plass til 100 medlemmer.

ARRANGEMENTER: VIKTIG MELDING
Alle som melder seg på arrangement må heretter betale egenandelen
hvis de uteblir, da det er bindende påmelding med påmeldingsfrist.
Dette ble tatt opp på medlemstreffet 27 september, og alle de
tilstedeværende medlemmene ga sin tilslutning til dette.
Grunn: FSFØR må betale all maten og drikke vi bestiller for de som
er påmeldt. De som unnlater å komme og unnlater å melde forfall,
må FSFØR betale for og dette er en stor utgift.
Dette vil bli bekjentgjort blant medlemmene, gjennom annonsering
i Nyhetsbrevene fremover og påminnelse på medlemsmøtene.

-det er lov å væra blid Denne sangteksten fra Jens Book-Jensen må stå som varemerke på Eidsvoll’s
ordfører John- Erik Vika. Hans humoristiske betraktninger om eget liv og
erfaringer krydret med artige episoder, skapte latterbrøl og klappsalver blant de
60 frammøtte på siste medlemstreff. Politikken ville bli mye
morsommere hvis flere politikere var av Vika’s støpning. Men i tradisjonell stil startet vi
først med allsang, med Helge på keyboardet. Leder Harald hadde også sitt å si og ledet
kveldens mange innslag. Smørbrød, gode kaker, kaffe og frukt gikk ned på høykant i
pausa. Deretter var det informasjon om våre aktiviteter og turer utover høsten. Helge
hadde som vanlig pønsket ut de utroligste (musikk)spørsmål i Nøtteknekkeren, og noe godt
drikke havnet hos kveldens vinner. Vi avsluttet med trekning av ting vi har bruk for/godt
av. Høstens første samling var vellykket, og nå kommer vel du på neste treff ?
Trond

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Julekonsert med Oslo Gospel Choir
tirsdag 12. desember
Ullensaker kulturhus, Sal: Kong Rakne

Medlemstreff 27. september 2017

FSFØR har bestilt 40 plasser,
så her er det først til Mølla som får oppleve denne
fantastiske julekonserten.
Pris pr. medlem: kr. 400,-Ordinær pris for ikke medlem kr. 510,-Se vedlegget med dette Nyhetsbrevet 7/17
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
Første rekke fra venstre: Kyrre Kristiansen, Mali Åse Vaagland,
Gro Carol Molberg, Ivar Korsvold, Tor Ulf Bygmester
Andre rekke fra venstre Harald Blakseth, Inger Maria Kogstad,
Idar Solhaug, Harald Jan Espelund,

FSF- Øvre Romerike har i dag 311 medlemmer.
Redaktør: Harald Olav Blakseth Tlf: 416 99 745 E-post: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

