
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. 

 Nyhetsbrev nr. 2/2018  

Februar 2018 

Februar 2017 

Innkalling til årsmøte fredag 02. mars kl.17:00 
i befalsmessa på Sessvollmoen. 

 

Følgende faste saker behandles: Konstituering, årsberetning og regnskap for 2017, innkomne forslag 
og handlingsplan 2018 m/budsjett, fastsettelse av medlemskontingent for 2018 og valg. 

Valgkomiteen har gjort jobben sin og har forslag på alle kandidater til styre og utvalg. 

Årsfesten starter umiddelbart etter årsmøtet! 

Invitasjon til årsfest 02. mars  
med start ca. kl.18:30 

i befalsmessa på Sessvollmoen. 
 

Festen starter umiddelbart etter årsmøtet. Et glass musserende vin serveres i peisestua 
 før vi går til bords og koser oss med en god middag, godt drikke, hyggelig selskap, litt allsang og en 

og annen god historie. 
Det serveres gratis drikke til maten.  

Rødvin, øl - med eller uten alkohol - og mineralvann etter eget ønske. 
Gratis påfyll. 

Resten av kvelden koser vi oss med dans og hyggelig samvær nede i baren.   

Det blir som vanlig levende musikk, samme spellemann som på julebordet. 

Det koster kun kr 300 for medlemmer, og kr 400 for de som ikke har rukket å melde seg inn  
i FSF-Øvre Romerike enda.      

Påmelding til Harald på tlf. 416 99 745 eller til Kyrre på tlf. 474 54 919  

innen mandag 26. februar. 

OBS: Glemte å legge ut påmeldingslisten på medlemstreffet 24. jan.  

Denne gangen må påmeldingen skje til Harald eller Kyrre,  
se telefon-numrene ovenfor. 

VELKOMMEN! 

http://www.fsforb.no/


  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raknehaugen gravhaug – en lokal  
 
 

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

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Jens Tande 
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 & e-post:   

Leder: Harald Olav Blakseth 
Tlf: 416 99 745 

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 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

02.mar ÅRSMØTE 17:00-18:30  

02.mar Årsfest       18:30-00:30 Ja 
05.mar Styremøte  

20.mar Medlemstreff          på Søndre Samfunn  

09.apr Styremøte  

25.apr Medlemstreff  

07. mai Styremøte  

 

Aktiviteter i 
1.kvartal 2018 

Nye medlemmer 
 

Ingen nye medlemmer registrert i 2018. 
 

Vi gratulerer 

 

Vårt grunnlag er eget medlemsregister. 

 

Randi Lilleås med 75-årsdagen den 5. mars 
 
Mads Frigaard med 65-årsdagen den 15. feb. 
 

15. februar 2018 – 35. år. 
Forsvarets seniorforbund 

 
Denne begivenheten skal vi feire under  

årsfesten den 2. mars i messa på Sessvoll. 
Leder FSF Geir Anda vil delta på vår Årsfest. 

Se presseomtalen siste side i dette nyhetsbrevet 

  

 

Styret og komiteer – Aktiviteter – Hilsener – m.m. 

mailto:helboy@online.no
mailto:oevreromerike@fsforb.no
mailto:melbygrd@online.no
mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstreffet 24. januar  

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

 

Årets første medlemstreff 24. januar.  
  

Årets første medlemstreff 24. januar samlet  

ca. 50 medlemmer i vår vante hule på Sessvollmoen.  

Leder ønsket velkommen, deretter allsang med skjevt  
blikk på siste stortingsvalg og metoo.     

                                                                     

 
Kveldens foredragsholder var Svein Olav Haugen, som 

fortalte om vår første grenselos, Oslojenta Ingebjørg 

Sletten. Med kart og bilder fra fluktruta fra Øyer til 
svenskegrensa, ble vi ledet gjennom 14 dager med slit og 

redsel, kulde og utmattelse. 15 dårlig utrustede 

engelskmenn uten overlevelseserfaring, ble loset gjennom 
skog, elver og fjell med  

store utfordringer.  

Langs fluktruta fikk de hjelp fra lokale beboere, som ga  
dem mat, husly og klær. Mirakuløst nok kom alle i  

sikkerhet hos vår granne i øst, og kunne returnere  

til hjemlandet. Ingebjørg fortsatte under resten av  
krigen å arbeide for fedrelandet.   

                                                                                                                                           

Stor applaus fra en lydhør forsamling, og det er nesten et 
paradoks å gå fra denne beretningen til et velfylt kakebord! 

Men «kaffe og kaker lyt vi ha» og fruktfatet fristet også 

mange. Deretter gikk praten og loddsalget, til leder ba om 
ordet og orienterte om aktivitetene framover, følg med - 

her kan du bli med på litt av hvert.  

Myke og harde pakker ble rundhåndet delt ut til heldige vinnere med riktige 
loddnummer. Nøtteknekker’n med spørsmål om alt mulig, flashbilder og fallgruver.                                                                                                          

Mer allsang og en kort oppsummering rundet av en hyggelig kveld. Ute ventet regn og 

holke på årets – etter statistikken -  kaldeste dag!      
 Trond 

 

 

 

 

 

 

Telenorbutikken 
Eidsvoll 
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt 
AMFI Eidsvoll – Råholt, 2. etg.  
Mob. tlf.: 950 05 638 

Link: Telenorbutikken Eidsvoll  
 

Se lokale medlemsfordeler 
 

Trento forlenger 
avtalen 

 

Treningssenteret Trento har 

forlenget nåværende avtale til 

også å gjelde året 2018. 
 

Se lokale medlemsfordeler 
 

 

 

https://www.telenor.no/telenorbutikken/?gclid=Cj0KCQiA7dHSBRDEARIsAJhAHwgmFEi9lhH-JdruU5Ba16blNvpofIUsGIDJCZ_dIyKmzNdtDEHTCbkaAh6wEALw_wcB&s_kwcid=AL!285!3!131658593200!b!!g!!%2Btelenorbutikken%20%2Beidsvoll&ef_id=WlT@ZQAABbSE0bTC:20180109173949:s


 

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 

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

Ny Eldre- og folkehelseminister 

Pressemelding fra Forsvarets seniorforbund som fyller 35 år 😊 
Les mer på www.fsforb.no 

 

Gratulerer Norge med egen 
eldre- og folkehelseminister ! 

Forsvarets seniorforbund gratulerer Åse Michaelsen  
som Norges første eldre- og folkehelseminister. 
Forsvarets seniorforbund har ved mange anledninger gjennom  
flere år tatt opp ønsker/behov for en egen eldreminister som  
skal ivareta de eldres interesser. 
Forsvarets seniorforbund er spesielt opptatt av følgende 4 punkter: 

• De eldres økonomiske kår 
• God helse og omsorg i denne fasen av livet 
• De eldres mulighet for å kunne stå i arbeid så lenge de selv ønsker 
• At de eldre skal være representert og synlig i politiske organer og prosesser 

FSF ønsker den nye eldre- og folkehelseministeren lykke til med oppgavene i en 
viktig og banebrytende funksjon og ser fram til et konstruktivt samarbeid. 

 

 

Forsvarets seniorforbund fyller 35 år! 
Forsvarets seniorforbund har støttet, hjulpet og informert  

    forsvarets pensjonister gjennom 35 år. 
  15. februar 2018 er det 35 år siden 
Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt.  
Forbundet byttet navn til Forsvarets seniorforbund  
(FSF) den 8. juni 2011. FSF består av 39 avdelinger  
fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord.  

Med ca. 6250 medlemmer er fortsatt FSF den største seniororganisasjonen i 
staten. Det er viktig å legge merke til at forbundets formål og oppgaver i hovedsak 
har bestått. FSF forsvarer seniorenes pensjonsrettigheter, har drøftinger med 
regjeringen og de gir individuell rådgivning i pensjonssaker.  
Den viktigste aktiviteten foregår i de 39 avdelingene rundt omkring i landet.  
Her gjennomføres det foredrag, reiser, sosiale sammenkomster, støtte til det lokale 
samfunn, deltakelse i diverse råd og utvalg og ikke minst ivaretakelse av venner og 
kollegaer som har et ønske og behov for det.    
I alle de 35 år FSF har eksistert har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det 
arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer/pensjonister.  
 

  

http://forsvaretsseniorforbund.no/aktuelt/pensjonistene-taper-kjopekraft
http://www.fsforb.no/

