FORSVARETS SENIORFORBUND

Nov. 2018

avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 8/2018
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.

Oi - Oi - Se her kjære medlemmer av FSFØR
Nyt noen varme dager i vinterkulda.
FSFØR har et veldig godt tilbud på
Landzarote – avreise 1. februar – 14 dager.
På vår nettside finner du alle opplysninger.
Hent opp www.fsforb.no og se invitasjonen.
Likeledes er invitasjonen vedlagt dette Nyhetsbrevet.
Haster meget med påmelding til denne turen.

Velkommen til julebordet
fredag 23. november kl. 18:00
Grendehuset, Dal
Har du glemt å melde deg på? Det er enda mulig, men skynd deg.
Bindende påmelding innen fredag 16. november til:
Harald på tlf. 416 99 745 eller Kyrre på tlf. 474 54 919
Nye medlemmer

Vi gratulerer
Kari Nygaard
fyller 90 år 27 november
Tove Irene Gulbrandsen
fyller 65 år 1. desember
Vårt grunnlag er fra medlemsregister.

Det er en stor glede å kunne ønske følgende
nye medlemmer velkommen til oss:
Annelise og Tom Habberstad, Eidsvoll
Brit og Svend Trippestad, Jessheim
Vi håper dere vil trives sammen med oss.

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte! Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»!

Styre og komiteer

Møtevirksomhet

Styret

Aktiviteter i
4. kvartal 2018
Dato

Hva skjer

12. des.

Julebord –
Dal Grendehus
FKLs Kirkeparade

04. des.

Styremøte

20. des.

Julekaffe –

23. nov.

Se
høstens
farger

Påmeld.

Dal Grendehus

Ja
Ja

vakkert !

Ja

Jule-/nyttårsfeiring 2018
23. Jan. 2019

Velkommen til første
medlemstreff i det nye året
Tilbake på Sessvollmoen

Tilstelninger resten av året 2018 i FSFØR
23. november – Julebord – Grendehuset.
Har du glemt å melde deg på? Det er enda mulig,
men skynd deg! Frist 16. november.
Invitasjonen fulgte med forrige Nyhetsbrev 7/18.

12.desember FKLs Kirkeparade
med julemiddag og orientering
Kirkeparade i Ullensaker kirke med påfølgende
julemiddag på Sessvollmoen. Til arrangementet
inviteres ansatte, soldater, pensjonister og veteraner
med tilknytning til Sessvollmoen garnison.
Sivilt personell pent antrekk.
Invitasjonen fulgte med Nyhetsbrev nr. 7/18.
64 er allerede påmeldt til denne begivenheten.

20. desember Julekaffe
på Dal Grendehus
Tradisjonell julekaffe på Dal Grendehus.
Invitasjon med bindende påmelding
fulgte med forrige Nyhetsbrev 7/18.
Årets underholder er den syngende
trubadur Frode Johansen fra Jessheim
Julekaffeen er allerede fulltegnet ved utsendelse av dette
Nyhetsbrevet
Kan sette seg på reserveliste ved evt. forfall

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

Nye medlemsfordeler og referat fra siste medlemstreff
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Ny inngått avtale: Malergutta & frk. Perstuen AS
Gladbakkgutua 28, 2070 Råholt Telefon: 905 82 944
Tlf: 63
39 00pensler, kunstfarger, verktøy og interiør. Rabatten
Det gis 10% rabatt
på95
maling,
gjelder ordinær hyllepris og ikke varer som allerede er nedsatt.
På gulvmaterialer og Luxaflex solavskjerming kan vi gi gode tilbud med fritt levert i
Eidsvoll kommune. Prisen beregnes ut ifra mengde og kvalitet.
Tapeter gis det ikke rabatt på.

Rekordstor oppslutning på høsttreffet.

Skrevet av Trond Haugseggen

Styret hadde rigget til for godt frammøte 31. okt, men hadde neppe ventet slik oppslutning.
Hele 83 deltakere skrev seg inn i gjesteboka, ny rekord for medlemstreffene !
Søndre Samfund, Råholt, var møtested og etter velkomstord fra leder og allsang (Bedre og
bedre dag for dag!) var det tid for kveldens foredragsholder, Finn Terje Tønnesen. Med 28
år i lokal- og rikspolitikken vil vi tro at han har vært med på det meste. Med etablering av
ny region Viken, har både han og fylkespolitikere fått noe å bryne seg på. Stortinget har på
lovlig vis bestemt at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud skal utgjøre den nye regionen.
Hensikten er
å overføre oppgaver og ansvar til regionen, som er nærmest der folk arbeider og bor, og som
kjenner best hvor skoen trykker. I utgangspunktet en fornuftig tanke, men bare det å
etablere sentere for administrasjonen skapte store problemer. Og alt dette koster masse
penger, og det
er slett ikke bestandig at pengene følger med oppdraget ! Tønnesen forklarte i klartekst om
reformens omfang (skoler, vei, samferdsel, helse o.s.v.) og de utfordringer som møter de
som skal etablere dette. Man kan bli frustrert av mindre, og undertegnede er i slike tilfelle
glad for
å kunne nyte seniortilværelsen. Takk, applaus og nogo attåt til foredragsholder.
Så: hvordan bespise 83 sultne og kaffetørste medlemmer. Arr.komiteen løste dette med
glans, og alle kakemonser og kaffetørste var fornøyde med bevertningen. Imens kjøpte vi
lodder, og fikk en prat med livsglade medlemmer. Vi håper de som var med oss for første
gang og følte seg ivaretatt. Men leder hadde mer på programmet: Konserter, turer, julebord,
julekaffen står på dagsorden de nærmeste ukene. Ivar fra reisekomiteen presenterte mange
fristende reisemål for det neste året, og Tor Ulf og Arne hadde nyheter fra sine felt. Så var
det tid for nøtteknekkeren, og Trond hadde lagt opp til spørsmål om dagsaktuelle hendelser
ispedde noen musikknøtter og allsang. Vinneren var selvfølgelig en kvinne, og hun må ha
fulgt ekstremt godt med i mediene med imponerende 24 rett av 26 mulige. Loddtrekningen
er digitalisert og går raskt unna, og gode gevinster ble spredd utover salen med et maleri
som hovedgevinst til slutt.
Så presist kl. 21.00 kunne Harald takke for en særdeles hyggelig aften.

Kunngjøring av Julekonserten og Juleturen !

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

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

Julekonsert 11. Desember kl:18:00
Ullensaker Kulturhus.
Vi gjentar suksessen fra tidligere år 😊

Forsvarets Seniorforbund, avd Øvre Romerike
inviterer til
Juletur med MS Oslofjord
tirsdag 27. november
Invitasjon sendt ut med Nyhetsbrev nr. 7/18.
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

Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Styret i FSFØR

Harald Olav Blakseth
Leder
harolav@online.no
416 99 745

Harald Jan Espelund
Nestleder
melbygrd@online.no
979 58 750

Ivar Åge Korsvoll
Leder Tur/ reiser
ikorsvoll@yahoo.com
413 31 461

Idar Solhaug
Sekretær
idsolhaug@gmail.com
901 84 579

Gro Carol Molberg
Leder Rekrutering
gro.molberg@hotmail.com
957 84 070

Mali Åse Vaagland
Kasserer
mali.vaagland@gmail.co
m
913 52 155

Tor Ulf Bygmester
Varamedlem
u-bygme@online.no
412 21 075

Kyrre Kristiansen
Leder Arrangement
ari-kris@online.no
474 54 919

Jan Granhaug
Varamedlem
jagran@hotmail.com
990 96 398

FSF- Øvre Romerike har i dag 318 medlemmer.
Medlemstreff 29. mars 2017

Redaktør: Harald Olav Blakseth Tlf: 416 99 745 E-post: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

