
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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: «Finn FSF nær deg»! 

 Nyhetsbrev nr. 4/2019 

Innbydelse til medlemstreff  
på Søndre Samfund, Råholt 

torsdag 25. april kl. 18:00 
o Velkomsthilsen 
o Underholdning 
o Kaffe og kaker – sosialt samvær - åresalg 
o Info fra styret og komiteene 
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n m/musikk 

Musikalsk gjettelek og allsang 
o Utlodning 
o Avluttes ca. 21:00 

 

Velkommen ! 
 

Dere medlemmer må gjerne be med venner ! 

Lett og komme til medlemstreffet 
på Søndre Samfund, Råholt 

April 2019 

Nye medlemmer 
 

Ingen nye medlemmer til FSFØR etter 
det forrige Nyhetsbrevet hvor det var  
mange nye medlemmer 
 
 

FSFØR håper det kommer mange nye 
medlemmer, når vi annonserer «Vervekampanjen»  
i dette Nyhetsbrevet 4/19 ! 

 

 

  

Medlemsfordeler FSF 
Hvorfor er vi medlemmer? 
Jo fordi vi føler at vi har en eller annen 
fordel av det!  Den største fordelen slik vi 
ser det – er at det i FSFs sekretariatet sitter 
tillitsvalgte som arbeider for vårt beste 
som pensjonister.  

• Tyngst veier i så måte at de har 
drøftingsrett med Regjeringen 

• Vi er det eneste forbund i staten  
som samarbeid direkte med  

• Statens pensjonskasse 
• De har fremforhandlet 

«Forsvarssjefens direktiv» noe 
som bl.a gir oss adgang til leiren 

• De hjelper enkeltmedlemmer med 
pensjonsspørsmål 

• De har inngått landsdekkende, 
økonomisk fordelaktige 
rabattavtaler 

• De har bygget fundament til en 

lokalavdeling hvor vi kan kose oss 

Lokalt kan vi glede oss over: 

• At vi ofte treffer gamle kolleger og 
knytter nye vennskapsbånd  

• At vi har innholdsrike medlemstreff 
• At vi har hyggelige avdelingsfester 

med middag, koseprat og dans 
• At vi har attraktive reiser og turer 

til felles hygge 
• At vår militære tilknytting 

opprettholdes 
• At vi har inngått lokale, økonomisk 

fordelaktige rabattavtaler 

http://www.fsforb.no/
http://www.fsforb.no/


 
 

 
 
 

    

 
 
   
   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Styre og komiteer 

FSF- Øvre Romerike har i dag 323 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

01. apr. Styremøte  

25. apr. Medlemstreff  

13. mai Styremøte  

10. mai Sommerfesten Ja 

 Sommerferie 2019  

25. sep. 
Velkommen til høstens første 
medlemstreff  

 

   

 

Aktiviteter i        
2. kvartal 2019 

Vi gratulerer 

 

Data er hentet fra vårt eget medlemsregister. 

Knut Jacob Knevelsrud fyller 70 år 06. mai 
 

Våren i sikte! 
Så er det farvel til 
skismurning og 
vinterdekk! Våren er 
forhåpentligvis rett 
rundt hjørnet. 
Våren skal atter en gang 
gi naturen nytt liv og 
utløse forventninger om 
mange trivelige 
utendørsaktiviteter. 

Vi tar fatt på 
vårsesongen i 
foreningen med friskt 
mot, og ser fram til nye 
hyggelige medlemstreff.   
 

 

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 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Arve Normann Solberg 
Tor Ulf Bygmester 

Trond Sigmund Haugseggen 
Helge Boyesen 

Web: www.fsforb.no 

Vervekampanje! 
 

Ikke vent – meld deg inn i dag! 
 

Melder du deg inn i perioden 
1. mars til og med 30. juni 2019 

deltar du i trekningen av 
et gavekort på kr. 3.000,-- 

 

Påmeldingsskjema finner du på siste side  

i dette Nyhetsbrevet. 
 

Velkommen som medlem  
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Stort frammøte på medlemstreff 28. mars. 

Det ble ny rekord for oppslutning, da 89 frammøtte  

skrev seg inn i gjesteboka. En vesentlig årsak var nok  

av det ble lokket med en musikalsk kabaret.  

Midt opp i folkemylderet kunne leder Harald ønsket  

den rekordstore forsamlingen velkommen,  

og allsangen «Det er lov å være bli» satte vel standarden for kvelden. 

Vi fikk besøk av 9 ungdommer fra Solbakken 

folkehøyskole, Skarnes. De underholdt oss med sang og 

musikk fra musicalen «Abrakadabra» av Ole Paus. Skolen 

er 2 årig og er et ledd i utdanning av unge skuespillere, som 

gjør at elevene kan søke seg videre på andre teaterskoler. 

Sang og musikk inngår i skuespiller opplæringa, og med 

seg hadde de en meget dyktig lærerinne på piano.  

Med solosang av høy klasse og allsang som fylte hele salen  

i samstemmig vellyd, var dette midt i blinken for oss seniorer.  

Med rolig framførelse,  

fine stemmer og gode tekster koste  

vi oss i nesten 1 time, og det tror  

jeg sannelig ungdommene gjorde  

også. Vi sang med på reprisen av  

 «Engler i snøen»  

og applauderte tilslutt med stående  

trampeklapp for disse unge kunstnerne. Vi ser dem sikkert på scene  

og TV om noen år. Og som ekstra belønning for god underholdning, fikk de slippe først til kaffe 

og kakebordet ! 

Kyrre og co kunne by på mye godsaker av tørre og bløte kaker, og kaffen smakte tørste 

sangstruper godt. I pausen kjøpte medlemmene godt med lodder og praten gikk livlig mellom 

bordene.  

Etter kaffepausen var turen kommet til 

foreningsnytt, og Harald viste bilder av det nyvalgte 

styret. Vi får en ny representant i eldrerådet i 

Eidsvoll etter Tor Ulf, inn kommer Torill Altenborn. 

Leder fortalte også og viste bilder fra den siste turen 

til Lanzarote. I tillegg ble det orientert om framtidige 

turer, møter og aktiviteter utover våren. Fylket 

Viken blir snart en realitet, og Arne fortalt hvor vi 

havner oppi alt dette. 

Allsang om egenopplevd trim og gammel svensktoppmelodi ble gjennomført med stil, før det var 

tid for hjerneaktivitet og nøtteknekkeren. Spørsmålene Trond hadde laget var uten en rød tråd,  

fra gamle ting til dagsferske hendelser. En fotballvits om ekstraomganger på denne dagen  

(Ole Gunnar Solskjær, Man U) falt i god jord. 

Tiden flyr i godt selskap, og vi avsluttet med trekning av mange fine gevinster, før Harald tilslutt 

takket for en hyggelig kveld og ønsket vel hjem. 

Arrangementskomiteen startet kvelden med pynting og dekking av bord, og avsluttet med å rydde 

etter oss – takk for innsatsen! 

Trond 

 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 
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Skal vi alle medlemmer gjøre en innsats på å få flere medlemmer til 

Forsvarts Seniorforbund, avd. Øvre Romerike 
 

Ønsker du/dere medlemskap? Fylle ut blanketten under å sende den til FSF-Øvre Romerike, 

Homlenvegen 36, 2072 DAL eller elektronisk på www.fsforb.no. Eller på telefon: 416 99 745. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  

 

Visste du at vårt forbund hjelper 
enkeltmedlemmer i forbindelse med 
pensjonssaker?   Vårt forbund arbeider 

kontinuerlig for å påvirke våre 
myndigheter med tanke på tillempinger og 

redusere uheldige virkninger av 

Pensjonsreformen. 

 

Sommerfesten 2019. 
Sett av datoren allerede nå ! 

Fredag 10 mai kl. 18:00. 
Invitasjonen vil følge med dette 

Nyhetsbrev nr. 4 for april. 

VELKOMMEN 

 

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 


