FORSVARETS SENIORFORBUND

Mars 2019

avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 3/2019
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.

Leder har ordet:
Kjære alle medlemmer i FSFØR.
På årsmøtet i befalsmessa på Sessvoll fredag 1. mars ble jeg gjenvalgt som leder for
et nytt år. Det er med ærbødighet jeg går løs på oppgaven for en ny periode.
Jeg lover å gjøre mitt beste for at dere medlemmer fortsatt skal finne dere til
rette i vår avdeling. Medlemmenes ve og vel ligger meg tungt på hjertet.
Sammen med det nyvalgte styret, vil jeg fortsette å arbeide for at fellesskap, trivsel og godt humør
skal bli kjennetegnet på våre medlemsaktiviteter. Jeg vil med dette få ønske dere alle varmt
velkommen til en ny sesong. Håper at dere fortsetter å møte mannsterkt opp på våre fester og
medlemstreff. Mitt store ønske for 2019 er at avdelingen fortsetter å vokse, slik at vi i løpet av året
kanskje kan bli opp mot 350 medlemmer. Bare fortsett den flotte innsatsen med å verve nye
medlemmer. Alt om dette finner dere på vår egen nettside og på Facebook-siden vår. Jeg tar gjerne
imot en telefon om dere har noe på hjertet (eller bare vil slå av en prat), eller send meg en epost.
Med vennlig hilsen
Harald Blakseth
tlf: 416 99 745 eller e-post: harolav@online.no

Vi gratulerer

Svein Bruland fyller 70 år
den 12. mars
Arne Arnesen fyller 75 år
den 13. mars
Else Bakkehaug fyller 75 år
den 20. mars 19
Egil Voll fyller 75 år
den 22. mars
May-Birgit Botngård fyller 55 år den 4. april
Vårt grunnlag er eget medlemsregister.

Medlem som er gått bort.
Asbjørn Johnsen døde 28. januar 2019
80 år gammel.

Vi lyser fred over Asbjørn`s minne

Innbydelse til medlemstreff
på Søndre Samfund, Råholt
torsdag 28. mars kl. 18:00
Sted: Søndre Samfund, Råholt
o Velkomsthilsen
o Underholdning av
Solbakken folkehøgskole
som vil fremføre 40-minutters
musikalsk cabaret ”Abrakadabra”.
Sangtekster av musiker Ole Paus.
o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg
o Info fra styret og komiteene
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n.
o Utlodning
o Avluttes ca. 21:00

Velkommen

Årsmøte og årsfesten i ord og bilder
Avdelingens tur til Lanzarote 1/2 - 15/2 2019
27 reiseglade medlemmer landet utpå dagen på Lanzarote. Solen skinte
og varmen slo imot bleike nordmenn. Husker jeg tenkte at 14 dager i
varmen ville gjøre oss alle svært godt. Lite visste vi da at solen skulle
skinne fra blå himmel under hele oppholdet. Vi busset til Puerto del
Carmen og Hotel Parque Tropical som ventet på oss. Alle fikk vi toroms leiligheter med egen balkong hvor kveldsola varmet godt.
Allerede første kvelden delte vi oss i små grupper og forsvant ut på
restaurant til herlige måltider. Det gjentok vi kveld etter kveld. Resten
av oppholdet nøt vi ved bassenget, på stranden eller på vandring langs
strandpromenaden mot forskjellige spennende mål. Noen av oss lot seg
også friste til bussturer for å oppleve enda mer av denne fasinerende
lava-øya. Vi takker reisekomiteen for en super tur. Hilsen Tor Ulf.

Årsmøtet vel i havn.
Fredag 1.mars ble årsmøtet for 2018 avviklet på
Sessvollmoen, og ca.35 medlemmer var med på
et rolig årsmøte. Leder Harald Blakseth startet
med å tenne et lys og 1 minutts stillhet for
6 medlemmer som var gått bort i 2018.
Nestleder Harald Espelund overtok deretter som
møteleder, og ledet oss gjennom årsberetning,
regnskap og valg med lun humor. Styret hadde
utarbeidet en solid årsberetning som viste at de
fleste mål var nådd. Styrets medlemmer har
deltatt aktivt i samlinger og møter og vært aktive
i flere fora. Oppslutning om medlemsmøter og turer er meget
tilfredsstillende.
Komiteenes arbeide fikk velfortjent ros for vel utført jobb, og
forsamlingen var tilfreds med at avdelingen nå har 327 medlemmer.
Regnskapet viste at avdelingen har en utmerket økonomi.
Medlemskontingenten forble uforandret. Valgkomiteens innstilling ble
fulgt, og nye styremedlemmer ble klappet inn. Både styret og
medlemsmassen har nå omtrent lik fordeling mellom menn og kvinner.
Derved var årsmøtet avviklet og styret tar fatt på et nytt arbeidsår
allerede på mandag. Vel blåst
Trond

Styre og komiteer
Styret
Leder : Harald Olav Blakseth
Nestleder: Harald Jan Espelund
Kasserer : Mali Åse Vaagland
Sekretær : Idar Solhaug
Medlem : Kyrre Kristiansen
Medlem : Ivar Korsvold
Medlem : Gro Carol Molberg
Vara
: Jan Granhaug
Vara
: Toril Altenborn
Arrangementskomiteen
Leder : Kyrre Kristiansen
Medlem : Kari Kopperud Korsvold
Medlem : Geir Sørensen
Medlem : Gerd Haugerud
Medlem : Hans Muri
Medlem : Ingebjørg Bergseth
Medlem : Astrid H. Granly
Medlem : Inger Karin Kollstrøm
Medlem : Tordis Synnøve Stensby
Reisekomiteen
Leder : Ivar Korsvold
Medlem : Astrid Teigen
Rekrutteringskomiteen
Leder
: Gro Carol Molberg
Medlem : Arve Haugerud
Medlem : Tore Molsted
Revisjon
Leder
: Erling Moum
Medlem : Arne Erik Berg
Valgkomiteen.
Leder : Trond Haugseggen
Medlem : Inger Marie Kristiansen
Medlem : Rolf Olsen
-------***-------

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

FSF- Øvre Romerike har i dag 328 medlemmer.
Redaktør: Harald Olav Blakseth Tlf: 416 99 745 E-post: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Margot Buland
Jørgen Nygård
Arve Normann Solberg
Tor Ulf Bygmester
Trond Sigmund Haugseggen
Helge Boyesen

Web: www.fsforb.no

Presentasjon av nye styremedlemmer
Presentasjon av nye styremedlemmer:

Toril Altenborn

Ny sjef
Sessvollmoen

Nytt varamedlem til styret i FSFØR

Toril Kristoffersen
Altenborn, jeg er født 16.
januar 1955, er fra Dal, har
bodd på Råholt, men bor
nå på Eidsvoll Verk.
Jeg er gift, har 2 voksne
barn. Mannen min Dag,
har jobba hos FLO/Nordkisa i 19 år.
Jeg er ansatt i Eidsvoll kommune,
tidligere med ansvaret for kommunens
uorganiserte barn- og ungdomstilbud
(fritidsklubber, «ungdoms
disco/konserter» og ferietilbud i
kommunal regi), men har nå
arbeidsplassen min i Innbyggertorget.
Jeg har vært politisk aktiv siden 2003,
og har sittet/sitter i kommunestyre,
formannskap og vært leder av
Hovedutvalg siden da. Jeg sitter også i
styret i ØRAS.

Aktiviteter i
1. – 2. kvartal
2019
Dato
Hva skjer
01. mar. Styremøte

Påmeld.

28. mar. Medlemstreff på Søndre Samfund
01. apr. Styremøte
25. apr. Medlemstreff på Søndre Samfund
14. mai Styremøte
07.jun Sommerfesten

Sommerferie 2019
25. sep.

Velkommen til første medlemstreff
etter en flott avviklet sommer 2019

Ja

Oberst
Ståle Rudiløkken

Æresmedlemskap
FSF avd. Øvre Romerike

1. mars 2019

Æresmedlemskap
FSF avd. Øvre Romerike

1. mars 2019
Nye medlemmer

Det er en stor glede å kunne ønske følgende
Nye medlemmer velkommen til oss:
Berit Holter, Nordkisa.
Wenche Kristengård, Råholt
Henning Iver Opaker, Råholt
Svein og Aud Venke Rustad, Jessheim
Grete Andersen, Råholt
Lisbeth og Rino Ødegård, Jessheim
Solfrid Marie Øystad, Feiring
Vi håper dere vil trives sammen med oss, og får
mye nytte av medlemskapet !

Protokollen fra årsmøte 2019
kan leses på vår web-side under
fane «Aktuelt»,
Årsmøte og årsfest 2019.
Hvis ønskelig kan Protokollen tilsendes dere
medlemmer som
e-post eller pr. post.

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

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

Årsfest med overraskelser.

Skrevet av Trond Haugseggen

Etter årsmøtet startet ca. 70 medlemmer på årsfesten med en liten aperitiff. I messa var det dekket med
pyntede bord og leder Harald Blakseth ønsket velkommen. Nye medlemmer som var med for første gang
ble spesielt ønsket velkommen. John Vaagland utbragte deretter kongens skål, før vi framførte en rungede
velkomstsang. Kveldens toastmaster var Tor Ulf Bygmester, som med sedvanlig godt humør og artige
sidesprang ledet oss gjennom taffelet. Menyen bestod av en velsmakende gryterett og karamellpudding til
dessert, laget på Sessvollmoens kjøkken av stedets kokker. De fikk tilslutt sin velfortjente takk i form av
sang og en hyggelig present. Leder ga en underveis en orientering om avdelingens aktiviteter, deriblant
turene i inn- og utland som har blitt veldig populære. Harald trakk også fram innsatsen til tidligere ledere,
Tor Ulf og Arne Bigseth, (som fylte 75 års på skuddårsdagen). Mange er med og drar lasset, og Harald
kalte fram Trond Haugseggen og Helge Boyesen, og takket for deres mangeårige virke i styret og ikke
minst underholdning på medlemstreffene. De sterke kvinner bak disse fikk hver sin blomsterbukett, mens
den mannlige duoen ble til sin store overraskelse utnevnte til avdelingens æresmedlemmer med flott
diplom og plakett. Styrets godt bevart hemmelighet utløste store smil, glede og takknemlighet hos de
hedrede medlemmer. Etter dette gikk praten livat rundt bordene, før vi trakk oss tilbake til levende
musikk, kaffe og åpen bar. «Se der danser bestefar og bestemor» ble praktisert, jakka kastet og folket koste
seg på parketten og i hyggelig samvær. Tida flyr i godt selskap, og snipp snapp snute, så var en vellykket
årsfest ute.

Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike

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

