FORSVARETS SENIORFORBUND

Februar 2019

avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 2/2019
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.

Innkalling til årsmøte fredag 01. mars kl.17:00
Februar 2017
i befalsmessa
på Sessvollmoen.

Følgende faste saker behandles: Konstituering, årsberetning og regnskap for 2018, innkomne
forslag og handlingsplan 2019 m/budsjett, fastsettelse av medlemskontingent for 2019 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 01. 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..
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 fredag 22. februar.

VELKOMMEN!
Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

Du finner oss under avdelinger.

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

Aktiviteter i
1./2. kvartal 2019
Dato

01.mar
01.mar
04.mar
28.mar
01.apr
25.apr
13. mai
07.jun

Hva skjer

Påmeld.

ÅRSMØTE 17:00-18:30
Årsfest
18:30-00:30
Ja
Styremøte
Medlemstreff
på Søndre Samfunn
Styremøte
Medlemstreff
på Søndre Samfund
Styremøte
Sommerfest
Ja

Vi gratulerer

Else Ingeborg Rygg med 80-årsdagen
den 11. februar
Ingvald Johnsen med 75-årsdagen
den 15. februar
Synnøve Bodin med 70-årsdagen
den 15. februar
Inger Marie Kristiansen med 75-årsdagen
den 18. februar
Arne Bigseth med 75 års-dagen den 29 februar
Inger Torhild Berntsen med 75 år-dagen den 29. februar
Frank Berg med 60 års-dagen den 1. mars
Vårt grunnlag er eget medlemsregister.

Nye medlemmer
Det er en stor glede å kunne ønske følgende nye medlemmer
velkommen til oss:
Stig Nilssen, Hurdal
Jon-Ole Bekkestuen, Eidsvoll Verk

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 321 medlemmer.
Redaktør: Harald Blakseth Tlf: 416 99 745 epost: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75,2058 Sessvolmoen

Medlemstreffet 23. januar
Årets første medlemstreff 23. januar.
Årets første medlemstreff samlet ca. 50 medlemmer i vår
vante hule på Sessvollmoen. Leder ønsket velkommen og
ga med en gang ordet til den nye sjefen for Sessvoll leir
Oberst Ståle Rudiløkken, som ønsket alle medlemmer
varmt velkommen til leiren. Den nye sjefen beklaget at det
kun ble tid til en kort introduksjon og orientering, før han
måtte reise for å nå et fly til Tromsø. Men, han kom gjerne
igjen ved en senere anledning. Stabssjef Oblt. Trond Dahl
ble overlatt jobben som kveldens foredragsholder.
Deretter sto kveldens allsang med tekster fra Vidar Sandbekk for tur.
Den store Nato-øvelsen 2018 «Trident Juncture» - var
Tema for kveldens foredrag. Stabssjefen fortalte bl.a. om
planlegging og forberedelser mht. innkvartering av de
store styrkene som skulle forlegges på Sessvoll.
Deres hovedoppgaver var i stor grad knyttet til de
omfattede logistikkoppgaver som øvelsen bød på. Det var
imponerende å høre om alle de utenlandske avdelingene
som ble huset i og rundt Sessvoll og på Rena.
Kjøkkenet på Sessvoll hadde åpent neste 24 timer i døgnet
mens øvelsen pågikk.
Med noen få unntak, ble øvelsen gjennomført knirkefritt.
Sessvoll har fått svært gode tilbakemeldinger fra Nato-hold, for måten oppgavene hadde
blitt løst på.
Stor applaus fra en lydhør forsamling, som deretter satte kursen mot et matbord fylt
med «snitter, kaker, kaffe og fruktfat». Mens praten gikk ble loddene solgt, og deretter
orienterte Harald om foreningens kommende aktiviteter, så følg med.
Nøtteknekker, som bød på spørsmål og fallgruver for noen og enhver. De heldige
vinnere av kveldens utlodning kunne motta sine velfortjente gevinster, og deretter var
nok en hyggelig medlemskveld i FSFØR over.
Leder avsluttet med å ønske alle velkommen til Årsmøte og Årsfest 1. mars 2019.

VÅRTUR MED COLOR-LINE
Sandefjord – Strømsted, tirsdag 19. mars 2019
GOD VÅRTUR
TIL SVERIGE,
KOS DERE
MASSE

😊

Se vedlegget
Nyhetsbrev 2/19

Husk å bruke dine medlemsfordeler!

Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden.

Hilsen fra Valgkomiteen FSFØR
Les mer på www.fsforb.no

Takk fra valgkomiteen.
Det er en kjent sak at mange foreninger sliter med å få folk med i styre og stell. Det lager en
nedadgående trend som kan ende i nedleggelse av aktiviteter eller hele foreninger. I år har vår
valgkomite ringt rundt for å få våre medlemmer inn i foreningens tillitsverv. La oss si det med
en gang: vi slet ikke livet av oss ! Riktignok fikk vi mange nei takk, men ingen var tverre og
negative ! Det var selvsagt mange årsaker til avslag, og det hadde vi ikke problemer med å
akseptere. I tillegg fikk vi gjerne en hyggelig prat! Og de som sa ja, svarte ganske så fort og var
også entusiastiske. Hvis dette representerer holdningen til vår forening, kan vi se fremtiden lyst
i møte !
Hilsen valgkomiteen - Trond

Se her – tilbud fra «Busskameratene»
BUSSTUR FRA ROMERIKE TIL TALLIN
5. DAGER TUR, 10 – 15 APRIL 2019
Se vedlegget til dette Nyhetsbrevet 2/19

Skal vi alle medlemmer slå et slag og en stor innsats med å
skaffe flere medlemmer til FSFØR – Lykke til 😊

___________________________Klipp________________________Klipp___________________Klipp
Ønsker du/dere medlemskap? Fyll ut blanketten under å sende den til FSF-Øvre Romerike
Jens, Kyrre, Kirsten,eller
Marit, Ingun,
og Hans 416 99 745
Homlenvegen 36, 2072 Dal eller e-post: harolav@online.no
på Liv
telefon:
Klipp

INNMELDINGSBLANKETT for avdeling FSF-Øvre Romerike
Etternavn:

Fornavn:

Født:

Adresse:

E-post:

Postnr:

Mobil:
Fast telefon:

Poststed:

Nyhetsbrev
Verver: og annen informasjon ønskes som: E-post

Brevpost

Sett kryss for ønsket.

Ektefelle/samboer:
Etternavn:

Fornavn:

Født:
E-post:

Dato/underskrift

Fast telefon:

ektefelle/samboer

……………………………………
Vervet av:

Mobil:

……………………………………………….

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

