
    
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

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. 6/2016 

Sept. 2016 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Randi Lilleaas, Mogreina 
Astrid H. Granly, Råholt 
Oddny Krokgjelet og Knut Øversveen, Eidsvoll 
Eldri Hynden, Jessheim 
Turid Berg, Dal 
Sissel Riise Zahl, Jessheim 
Aud Tone og Geir Oddvar Sørensen, Råholt 
Grete-Lovise Teigbråten og Sven Johansen, 
Kongsvinger 
Solfrid Odden og Leif Sendstad, Eidsvoll Verk 
Nancy og Vidar Lybekk, Eidsvoll Verk 
Sonja Martinsen, Råholt 
Tove Helen Bratein, Råholt 
Elsa Helene Melbye, Jessheim 

Gerd Vogel og Terje Five, Gardermoen. 
Kristian Roaldstveit, Hurdal 
Vi håper dere vil trives sammen med oss. 
 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 28. september kl. 18:00 

 Sted: Bygning 0029, rom C-115. 

o Velkomsthilsen 
 

o Interessant og morsomt foredrag, 
Hvordan holde på «Det Gode liv»  
Helsetips v/lege Kjetil Høye 
 

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 

 
Vi starter opp på Høsten 2016 

med å si fra styret i FSFØR 

Velkommen til medlemstreff 
på Sessvollmoen onsdag 28. september kl. 18:00 

i bygning 029, rom C-115 
I tillegg til vårt tradisjonelle program med allsang, kulturelle innslag, sosialt samvær 
med kaffe og kaker, åresalg og Nøtteknekkeren, blir det Interessant og morsomt 

foredrag  -  Hvordan holde på «Det Gode liv»  -  Helsetips v/lege Kjetil Høye 
  Helge Boyesen spiller og leder allsangen og Nøtteknekkeren. 

  

 

  

 

http://www.fsforb.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gratulasjoner og møtevirksomhet 
Styret 

Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Trond Haugseggen 
Medlem   : Inger M. Kristiansen 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Vara   : Helge Boyesen 
Vara        : Tor Ulf Bygmester 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Jens Tande  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Inger M. Kristiansen 
Medlem  : Borgny Kråbøl 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Bjørn A. Melby 
Medlem   : Bjørn Breistrand 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Brynjulf Ivar Jensen 
 

Valgkomiteen. 
Leder       : Arne Erik Berg  
Medlem   : Marit Martinsen 
Medlem   : Hans P. Kopperud 

-------***------- 

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 

Web: www.fsforb.no 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

05. sept. Styremøte  

28. sept. Medlemstreff  

03. okt. Styremøte  

26. okt. Medlemstreff  

07. nov. Styremøte  

18. nov. Julebord - Befalsmessen Ja 

05. des. Styremøte  

15. des. Julekaffe – Dal Grendehus Ja 

 

Aktiviteter i        
3. – 4. kvartal 

2016 

Vi gratulerer 

 

Jens Tande fylte 75 år den 23. august 
Synnøve Elisabeth Larsen fylte 70 år 
den 7. september 
Sverre Henriksen fylte 70 år den  
8. september 
Kari Brun Evensen fyller 70 år den  
21. september 
 
 

 
 

 

 
 

Styre og komiteer 

Vårt grunnlag er fra eget medlemsregister. 

 

 

Nytt 
nummer til 
legevakten! 
Uansett hvor du 

befinner deg. 

116117 
Tirsdag 

1.august 2015  

ble det nye felles 

legevaktnummeret 

innført for hele 

landet, og etter 

hvert i hele 
Europa. 

 

Høstens farger! 

 Leder ønsker å si noen ord nå når vi starter opp igjen. 
 Vi har nå alle gjennomført en fin vårsesong og som ble 

 avsluttet med en vellykket «Sommerfest». Håper alle har 

hatt en kjempefin sommer og kost dere med venner og familie. 

Nå må vi sette alle kluter til for å få en vellykket høst med mange 

gode medlemstreff og arrangementer. Det første medlemstreffet 

som nå kommer onsdag 28. september vil bli en stor høydare.  

Lege Kjetil Høye vil holde foredrag om det «Det Gode Liv» og gi 

helsetips. Har vært på foredrag med han tidligere, fantastisk til å 

legge frem budskapet og vise bilder under hans foredrag, så her 

bør dere avsette tid å møte opp og høre foredraget. 

Ellers skal vi ha et medlemstreff i okt., julebord i nov. og den 

tradisjonelle Julekaffen på Dal Grendehus torsdag 15. des. 

Jeg kan opplyse at det hele tiden strømmer til nye medlemmer, 

dere alle er fantastiske til å kapre nye medlemmer og det er bare å 

stå på. Jeg gleder meg til fortsettelsen utover høsten. Velkommen. 

Med vennlig hilsen Harald 

Har du behov for transport?  
Har du vanskeligheter med 
transport til og fra 
medlemstreffene og/eller 
festene, kan du ringe  
Kyrre på tlf. 474 54 919.  
 

Grethe Hansen fyller 70 år den 22. september 
Erling Blomberg fyller 85 år den 24. september 
Marit Martinsen fyller 70 år den 29. september 
Leif Sendstad fyller 75 år den 1. oktober 
Synnøve Ebbestad fyller 85 år den 16. oktober 
Inger Karin Westengen fyller 75 år den  
21. oktober 

 

  fyller 75 år den  
 
 
 
 

 

 

Har du behov for transport ? 
Har du vanskeligheter med 
transport til og fra 
medlemstreffene og/eller 
festene, kan du ringe  
Kyrre på tlf: 474 54 919 

mailto:priv:
mailto:oevreromerike@fsforb.no
mailto:melbygrd@online.no


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Siste sommertur før sommeren – 14 juni 2016 

Knall vær – knall tur. 
Ja slikt blir vi i godt humør av. 38 sommerkledde medlemmer dro på busstur på årets 

        varmeste dag til nå. Marinemuseet  
        Horten var første stopp.  

        Inger Marie og Borgny vartet opp med 

        medbrakt i form av nysmurte baguetter, 
        kaffe og wienerbrød, som ble fortært  

        under skyggefulle trær.  

         
         

2 taleføre guider viste oss gjennom museets mange  

rom med imponerende samling av maritime  
gjenstander, fra båten Stjernen til klenodier fra  

verdens ende. Vi nikket gjenkjennende til noen av  

historiene, og var happy med dagens seniortilstand  
     målt mot forrige  

     århundres tilværelse på kanondekket.  

     Besøket i ubåten av ei landkrabbe fra  
     flatlandet, bekreftet at vårt tidlige 

     yrkesvalg var riktig.  

     Konklusjon: Norges beste museum !  
  

Kort busstur til Sandefjord, og om bord til middag/koldtbord/desserter og fri  

      flyt fra diverse tappekraner. Ut av trang skjærgård, 
      speilblankt blått hav forut, vindusplass med noe 

      godt i glasset, kan en senior ha det noe bedre ? En 

      tur inn bolaget i Strømstad og et lite kjøpesenter 
      (Nordby), gjorde at de fleste hadde velfylte bager på 

      turen hjem. Den gikk i lav kveldssol  

gjennom irrgrønne enger i Østfold, og vi koste oss med humørfylt prat  
og fornøyd summing. Takk til 2 ovennevnte damer for flott tur!  

Alle kom velberget hjem før solnedgang ! 
 

Trond 
 

 

Her er noen bilder i tillegg til de ovenfor: 

  

 

 

  

  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

 
 
 

 
 

 
 

 

Første rekke fra venstre: Kyrre Kristiansen, Inger Marie 

Kristiansen, Gro Carol Molberg, Trond Haugseggen 

Andre rekke fra venstre: Helge Boyesen, Mali Åse Vaagland,  
Harald Blakseth, Harald Jan Espelund, Tor Ulf Bygmester 

Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike 

 

FSF- Øvre Romerike har i dag 284 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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

 

 

INNMELDINGSBLANKETT   for avdeling  FSF-Øvre Romerike 

Etternavn: Fornavn: Født:  Mobil: 

Adresse: E-post: Fast telefon: 

Postnr: Poststed:  

Nyhetsbrev og annen informasjon ønskes som:   E-post         Brevpost          Sett kryss for ønsket. 

Ektefelle/samboer: 

Etternavn: Fornavn: Født:  Mobil:  

 E-post: Fast telefon: 

Dato/underskrift                                                                         ektefelle/samboer      

                            ……………………………………                                         ………………………………………………. 
 

 

        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.                      
 

 

  

Vi klemmer til ! 
 

Nei, nå er det ikke vervekampanjen jeg tenker på. Men handlingen: å klemme hverandre! Som ung med 

respekt for besteforeldre ble det bare håndhilsning. En klem av mor og far var kunne vi jo holde ut med. 
Da vi fikk egne barn ble det jo selvsagt mye klemming, men da de kommer i slyngelalderen sitter en 

klem fra foreldre langt inne. Så kom barnebarna og ny runde med klemming, og heldigvis har det 
fortsatt til barnebarna etter hvert har blitt voksne. Men se mirakelet: I løpet av de siste 10- årene har 

  holdningene forandret seg. Nå klemmer vi egne voksne barn, svigerdøtre og -sønner, 
  tanter og onkler, naboer, venner og seniorer av begge kjønn. At mannfolk også setter pris 
  på å møtes og klemmer hverandre som en naturlig handling, er gledelig. Det gjorde vi 

  ikke for 50 år siden! Så neste gang vi treffes klemmer vi vel alle litt på hverandre ?   
 

  Trond       
  

http://www.fsforb.no/
mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/

