Januar 2019

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 1/2019
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.

Godt Nyttår!
Innkalling til årsmøte
01. mars kl.17:00
i befalsmessen på Sessvollmoen.

Årets viktigste møte!
Følgende faste saker behandles:
Konstituering. Årsberetning og regnskapet for
2018. Innkomne forslag og handlingsplan 2019
m/budsjett. Fastsettelse av medlemskontingent
og valg.

Saker som ønskes behandlet, må være
styret i hende innen torsdag 17. januar.

Vi håper på stor oppslutning!
PS! Årsfest m/middag etter årsmøtet!

Innbydelse til medlemstreff
på Sessvollmoen
onsdag 23. januar kl. 18:00
Sted: Bygning 29, rom C-115.
o Velkomsthilsen
o Den nye sjefen for Sessvoll leir (FKL)
vil holde en orientering om
«Natoøvelsen 2018»
Synspunkter om gjennomføringen m.m.
o Kaffe og kaker– sosialt samvær – åresalg
o Info fra styret og komiteene
o Hjernetrim ”nøtteknekker´n” m/musikk
o Utlodning
o Avsluttes ca. 21:00

Velkommen!

Styret
|

Vi gratulerer
Ove Skjevik fylte 65 år den 3. jan.
Annelise Habberstad fyller 60 år
den 14. jan.
Ola Harald Moseng fyller 75 år
den 3. feb.
Dorte Kristensen fyller 65 år
den 3. feb.

Nye medlemmer
Det er en stor glede å kunne ønske
følgende nye medlemmer
velkommen til oss:
Solfrid Kristiansen, Årnes
Mette Omberg Halvorsen, Råholt
Tore Kristian Halvorsen, Råholt
Vi håper dere vil trives sammen med oss.

Hentet fra vårt medlemsregister

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

Du finner oss under avdelinger.

Styre og komiteer

Leder

Styret

Godt nytt år !
Først og fremst vil jeg takke dere alle for
utmerket samarbeid i 2018.
Enda et år har jeg hatt gleden av å lede en
avdeling med engasjerte og aktive medlemmer,
et godt samarbeidende styre og velfungerende
komiteer. 2018 har vært et meget bra år.
Aldri før har så mange deltatt på medlemsmøtene
og festene.
37 nye medlemmer ble innmeldt i vår avdeling i 2018. Dette skyldes
stor innsats av enkeltmedlemmer og rekrutteringskomiteen.
FSFØR er utvilsomt blitt sett. En stor takk til dere alle.

Årsmøtet som er «like om hjørnet», er avdelingens
viktigste møte! Styret og komiteene vil presentere resultatet av
arbeidet i 2018, handlingsplan og økonomi. Det skal sannsynligvis
velges nye medarbeidere i styret og komiteer.

Vel møtt på årsmøtet og årsfesten fredag 1. mars
Hilsen fra Harald

Årets første julebord

Skrevet av Trond Haugseggen

gikk av stabelen på Grendehuset 23. november. Mer enn 80
medlemmer deltok i koselige omgivelser, med pent dekkede bord
og lys. Det var en samkjørt arrangementskomite som stod for
rammen rundt det trivelige opplegget.
Leder Harald ønsket velkommen, mens FSF’s leder Geir Anda
utbrakte Kongens skål. Så var det tid for et par sanger før vi kjente
ribbelukta fra kjøkkenet, og ganen fikk lesket seg med det som var
servert på bordet. Som de dannede mennesker vi er, stilt vi oss
pent i kø og forsynte oss godt av nydelig mat. Og var det igjen litt
plass etterpå, fylte vi på med riskrem og rød saus.
Fortjent ros til kokk og hjelpere.
Kveldens toastmaster var John Vaagland, som med morsomme
historier ledet oss gjennom mere allsang, og introduserte både
Harald og Geir, som hadde både nyheter og gode ord på hjertet.
Musikken spilte snart opp, og musiker Jan Erik Smeby fikk de
fleste ut på gulvet. God musikk i våre ører, og gledelig å se så
mange danseglade medlemmer svinge seg.
Medlemmene tok også runder mellom bordene, med klemmer og
klapp på skuldra og takk for sist til gamle kjente.
Så mett på mat og drikke og med en hyggelig kveld bak oss, fant vi
riktig fottøy og frakk, og tok veien hjem. Og PS: det ble ingen
sausflekker på slipset denne kvelden !

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

FSF- Øvre Romerike har i dag 320 medlemmer.
Redaktør: Harald Blakseth Tlf: 416 99 745 epost: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75,2058 Sessvolmoen

“Julekaffen” på Dal Grendehus

Julekaffen med mye attåt !

Skrevet av Trond Haugseggen
Torsdag 20. des hadde nesten 100 medlemmer tatt på seg penklær og møtte mannsterke opp
på årets siste arrangement. Med en kopp gløgg i handa benket vi oss rundt hyggelige bord
mens julemelodier lød i bakgrunn. Leder Harald ønsket velkommen og overlot ordet til
toastmaster Harald Espelund. Han fikk i gang jule-allsangen med både
tradisjonelt og lokalt innhold, og vi kom snart i den riktige julestemningen.
«Itt’no knussel», opplesningen av Trond om Marte Svennerud, var et nytt
julebekjentskap som passet godt inn i julens budskap. Deretter fortalte
leder Harald om avdelingens arbeid, og roste både styrets og komiteenes
arbeide. Så var det tid for den tradisjonelle feiring av årets 70 års jubilanter,
hele 17 stykker stod på lista. Ikke alle var tilstede, men Harald’ene delte rundhåndet ut en
hyggelig oppmerksomhet til de stilstedeværende. Vi hadde allerede kjent
lukten av smørbrød med varme karbonader og laks/eggerøre, og de kom fra
arrangementskomiteen som hadde stått på i flere timer allerede. Stor takk til
dem, og de fikk også sin velfortjente oppmerksomhet senere på kvelden. Så
mens vi koste oss med mat og kaffe, fikk vi sikret oss noen
årer til kveldens utlodning. Neste post på programmet var
70 år i 2018
sang, gitar og lun humor fra visesanger Frode Johansen,
og vi sang med det beste vi kunne til kjente og kjære viser. Vi hadde enda litt plass innafor
beltet, og det benyttet vi etterpå til å forsyne oss rikelig med både bløte og tørre kaker.
Vi teller ikke kalorier på en slik kveld! Toastmasteren ville synge flere julesanger ogInger
vi Marie og Astrid flankert
var ikke vonde å be om det, f.eks. «Det lyser i stille grender» var som tatt ut av denne
av Harald og Arne
snøhvite kvelden. Så trakk vi gevinster, inkludert 2 malerier og 3 kjempestore fruktkurver.
Helen Espelund leste så det evig aktuelle og stemningsfulle «Juleevangeliet»
akkompagnert av Trond ‘s lavmælte «O Holy night». Tilslutt reiste vi oss og sang
«Deilig er jorden» som også denne gang avsluttet julekaffen på en verdig og
høytidelig måte. Leder Harald avsluttet kvelden med ønske om en fredfull god julehøytid.
Nå ser vi alle fram til å pakke opp små og store pakker om få dager.

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

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

Våre hverdagshelter!
Vi ser dem
nesten ikke,
men de var her
før du kom og
ble ferdig etter
at du har reist.
Mangler noen
på dette bildet.
Bak arrangementskomiteen skjuler det seg en trofast
gjeng med aktive medlemmer, gjerne med ektefelle. Til
julekaffen startet de kl.12:00 og var ferdig kl.21:00.
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
Sier bare VEL BLÅST og tusen takk til dere alle og i tillegg
til dere fra arrangementskomiteen som ikke var tilstede!

Aktiviteter i
1.kvartal 2019
Dato

Hva skjer

21.jan

Styremøte

Påmeld.

23.jan

Medlemstreff
ÅRSMØTE
01.mar
17:00-18:30
01.mar

Årsfest

Ja

18:30-00:30
04.mar Styremøte
28.mar Medlemstreff
01.apr Styremøte

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

Førjulstradisjon = Oslo Gospelkor

+

Vi tyvstartet kvelden med et hyggelig restaurantbesøk før kveldens høydepunkt i en travel advenstid.
Sang og musikk er beroligende på travle førjulsdager, og dette sammen med Oslo Gospel Choir, er rene
balsam for stressede juleshoppere. Det var fullt hus på kveldens 2. forestilling, og våre medlemmer ble
presentert for et utsøkt utvalg av gamle og nye låter. Julesanger er veldig tradisjonelle, men OGC klarer
å trylle fram nye versjoner av gamle slitere. I tillegg har noen sanger utenfor denne kretsen også blitt
tatt inn i julesangfamilien. Kveldens første godbit var en lavmeldt og stemningsfull» Glade jul». Så en
kraftfull versjon av «Adeste Fideles». Forestillingens høydepunkt var solosang og lette, swingende
rytmer i «En romjulsdrøm». Prøysens udødelige i ny versjon ble her tatt til nye høyder. Fortjent
trampeklapp til solist og keyboardist.. Deretter kom «Bridge over trouble water», i en lavmelt og
velbalansert versjon. Honnør til OGC som tar en slik «julemelodi» inn i varmen. Gospelinnslag og
nyere amerikanske melodier med kjent julebudskap
ble framført med presisjon og imponerende samspill.
Også gamle, gode «Mitt hjerte alltid vanker», kom på
scoringslista med nydelig stemning. 5 musikere som
viste at de kan mer enn c-dur skalaen, akkompagnerte
i befalsmessen på
de 15 samstemte sangerne, og sammen er dette dynamitt !
Sessvollmoen kl. 18:30
«O holy night» framført med maskulin kraft, avsluttet
rekken av glansnumre. Men vi fikk også prøve oss,
(umiddelbart etter årsmøtet)
allsang med «Deilig er jorden» låt veldig bra i mine ører.
Påmelding til Harald på 416 99 745
Min tanke om et tradisjonelt repertoar, ble gjort til skamme
eller Kyrre på 474 54 919
med nye sanger og arrangementer, og får du chansen til å
Se vedlegget.
høre dem neste år, bør du absolutt slå til !
Trond.

Invitasjon til Årsfest
fredag 1. mars

