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April 2016

avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 4/2016
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.

Medlemsfordeler FSF

Nye medlemmer

Hvorfor er vi medlemmer?
Jo fordi vi føler å ha en eller annen fordel av det!
Den største fordelen slik jeg ser det – er at det i
sekretariatet i Oslo - sitter tillitsvalgte på heltid og
arbeider på alle måter for vårt beste som
pensjonister.
 Tyngst veier i så måte at de har
drøftingsrett med Regjeringen
 Vi er det eneste forbund i staten med
direkte samarbeid med Statens
pensjonskasse
 De har fremforhandlet «Forsvarssjefens
direktiv» som 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
Vi ønsker oss mye mer
 For å lykkes med det, ser vi for oss en ny
komite - Medlemsfordelskomiteen
o Et medlem fra Nes
o Et medlem fra Ullensaker
o Et medlem fra Nannestad
o Et medlem fra Hurdal
o Et medlem fra Gjerdrum
o Et medlem fra Eidsvoll

Det er en stor glede å kunne ønske følgende
nye medlemmer velkommen til oss:

Turid Ringheim, Råholt
Hilde og Roar Degerdal, Vormsund
Ingebjørg B. Steinhauer, Eidsvoll
Nils Erik Lilleaas, Mogreina
Vi håper dere vil trives sammen med oss, og får mye
nytte av medlemskapet !

Innbydelse til medlemstreff
på Sessvollmoen
onsdag 27. april kl. 18:00
Sted: Bygning 0029, rom C-115.
o Velkomsthilsen
o Interessant foredrag – Utenriksog forsvarskomiteens leder
Anniken Huitfeldt kommer.
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 !
Vi trenger i så fall navn og adresse av hensyn til
innpasseringen på Sessvollmoen.
Ring Harald på tlf.: 416 99 745

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

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

Vi gratulerer

Dagfinn Schultz fyller 60 år
den 3. april
Sverre Asbjørn
FrøydisArnevik
Sætre som
fyller 80 år den 14. april

fyller 70 år den

Reidun16.
Synøve
mai Tangen
fyller 80 år den 19. april
Vi gratulerer masse !!!

Vi ber om unnskyldning om noen blir glemt, føler seg
forbigått eller om det er andre feil.
Vårt grunnlag er fra eget medlemsregister.

Jeg beklager
at jeg i
Nyhetsbrev 3/16
kom i skade for å
skrive feil
fødselsdato på
Reidun Synøve
Tangen. Det riktige
er at hun fyller 80
år den 09. april
2016

Verdens Aktivitetsdag for Eldre 2016
INNBYDELSE TIL ALLE OVER 60
til DUGGURD på Eidsvoll Bygdetun

Styre og komiteer
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

Tirsdag 10. mai fra kl. 11:00 inviterer Hurdal, Nannestad og Eidsvoll
pensjonistforeninger i samarbeid med Bygdetunets venner til
aktiviteter, hyggelig samvær, musikk ved Jonny/Danseswingen –
og en skikkelig DUGGURD.
Pris kr. 250,-- pr. kuvert. Ta med noe å sitte på.

Bindende påmelding innen medlemstreffet Sessvoll 27. april
Trond Nilsen, mob: 934 44 143

mail: ni-toril@online.no

Aktiviteter i
1. – 2. kvartal
2016
Dato
Hva skjer
19. feb. Årsmøte / årsfest

Påmeld.
Ja

29. feb. Styremøte
16. mar. Medlemstreff

Så er det farvel til
påskepynt, 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.

04. apr. Styremøte
27. apr. Medlemstreff
09. mai Styremøte
27. mai Sommerfesten

Ja

Sommerferie 2016
28. sep.

Våren i sikte!

Velkommen til første medlemstreff
etter en strålende sommer 2016

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

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

Margot Buland
Jørgen Nygård
Arve Normann Solberg

hyggelige medlemstreff.

Web: www.fsforb.no

Æresmedlemmer

FSF- Øvre Romerike har i dag 260 medlemmer.
Redaktør: Harald Olav Blakseth Tlf: 416 99 745 E-post: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Ikke gå glipp Ut
av på
innbydelser
og !gode tilbud!
tur aldri sur

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

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

Tur til Bæreia 11. mars 2016

Mange med på bærtur !
Nja, det var vel ikke bærtur akkurat, men fint vårvær da 45 medlemmer dro på
busstur. Denne gangen besøkte vi Forsvarets Veteransenter, Bæreia ved
Kongsvinger. «Tilfeldigvis» kom vi rett til lunsj! Her var det velsmakende
egenproduserte varme og kalde retter av et Brimi-inspirert kjøkken. Og etter alle
disse rettene (med mange grønne innslag) klarte vi å fortære et godt stykke
Pavlova til kaffen. Som kakemons må jeg innrømme at dette var første gang jeg
spiste Pavlova til lunsj !
Vår utmerkede guide førte oss deretter inn i konferanserommet og fortalte oss
om senterets mange tilbud til sine gjester. Ikke bare fysiske aktiviteter, men
også stor vekt på den gode samtale og det medmenneskelige aspekt.
Mange av veteranene (og deres familier) sliter i det daglige liv, og her får de
kvalifisert hjelp på alle plan. Senteret tar også imot barn og familier som får et
aktivt og variert program. All ære til de ildsjeler som står bak dette opplegget til
daglig.
Det ble det også en høytidelig overrekkelse av deltakermedaljen
til vårt æresmedlem Jørgen Nygård,
for hans deltakelse i utenlandske operasjoner.
Vi forlot stedet med en følelse av takknemlighet til veteraner
som har ofret så mye for oss og kommende generasjoner.
Med nærhet til søta bror, lot vi oss selvfølgelig friste av en mulighet til harryhandel, og besøk på et lite bolag.
Kvoten og litt til blir god å ha til varme sommerkvelder, og diverse plastposer fra kjøttdisken, kan tyde på at det
blir god stemning. Vi svingte også innom et hyggelig spisested, hvor vår gode
reiseleder Inger Marie hadde ordnet eplekake, is og kaffe til et varmt smørbrød.
Praten går hele tiden så en skulle tro vi ikke hadde sett hverandre på mange år – hyggelig !
Og mette på god mat og inntrykk kunne vi nyte en rolig tur hjem til fredagskosen.
Hilsen Trond

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

Skal – skal ikke ?

Det var «ferskingene» Harald (leder) og Harald Jan (nestleder) som var i manesjen
under vårt medlemstreff 16. mars, som samlet imponerende 45 medlemmer. Leder
minnet først vår avdøde æresmedlem Karl Arthur Søvik, med et minutts stillhet.
Deretter fikk Harald Jan slippe til, og han fortalte lett og ledig
om en eventuell framtidig kommunesammenslåing på øvre Romerike. Dette er jo et dagsaktuelt
politisk tema, og lokalt går diskusjon: skal – skal ikke. Flere ulike konstellasjoner ble tatt fram og
belyst, men bak alt dette truet det mest menneskelig av alt: følelser. Og de er det sannelig ikke
lett å argumentere imot. At vi kan bli spist, glemt eller havner i utkanten av demokratiet og
beslutningsprosessen, er en inngrodd tanke. Uten at Harald anbefalte noe som helst, kunne han
oppsummere betydelige besparelser, som kunne brukes til skoler, sykehus eller andre felles goder. Han nevnte også et
par konkrete hendelser, hvor sterkere kommuner med mer kvalifisert personell, kunne ha avhjulpet en annen kommune
i et par uheldige og unødvendige situasjoner. Det er vel gjerne slik at de beste folka går til stillinger med
utviklingsmuligheter og høyt, faglig miljø. Harald skal ha ros for en balansert framstilling, og høstet fortjent applaus for
sin framføring. Selv om dette ikke var tørt stoff, var vi alle kaffetørste, kakesultne og pratesjuke, og da går det fort en
times tid. Etter pausen orienterte leder om aktuelle saker som styret og forbundet arbeider med, og våre komiteers
innsats for at vi skal trives i lag. Vi har mange muligheter til aktiviteter! Tor Ulf Bygmester fortalte om våre
medlemsfordeler, både lokalt og sentralt. De vil etter hvert få et nytt oppsving med flere involverte. Helge spilte
keyboard og ledet allsangen, og hadde som vanlig i «nøtteknekkeren» mange artige og vanskelige spørsmål om mye
og mangt. Alle treff avsluttes med utlodning og trekning, og gevinstene havnet så vidt jeg kunne se i riktige hender. Nå
gjenstår kun et medlemstreff 27. april før vi setter punktum for vårens møter. Da håper vi at også DU kommer !
Trond

Vi blir lagt merke til!

Vår lokalforening er blitt lagt merke til, både hva gjelder drift og ikke minst medlemstilstrømming!
Arne Bigseth. - vår nyss avgåtte leder, nå landsstyrerepresentant for region 5 i forbundet - er derfor
blitt bedt om å holde et innlegg på forbundets lederkonferanse på Gran 2. mai.
Tema: Erfaring fra drift av en FSF-avdeling og tips til nye avdelingsledere.
Han har ønsket innspill fra dagens styremedlemmer om hvilke suksesskriterier som i størst grad har bidratt til trivsel og
vekst i vår avdeling, og forslagene ”strømmer” inn. Han vil også sette stor pris på tilbakemeldinger fra dere
medlemmer. Del deres opplevelser og inntrykk via en epost til Arne på adressen fsforbor@gmail.com
På forhånd en stor takk for hjelpen!
Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike

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

