Januar 2017

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Nyhetsbrev nr. 1/2017
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.

Godt Nytt År !
Innbydelse til medlemstreff
på Sessvollmoen
onsdag 25. januar kl. 18:00

Innkalling til årsmøte
03. mars kl.17:00
i befalsmessen på Sessvollmoen.

Sted: Bygning 29, rom C-115.

Årets viktigste møte!

o Velkomsthilsen
o Nord-Europa største gravhaug,
Raknehaugen i Ullensaker v/Bjørn Erik
Nyberg – her kan du også kjøpe boken
om Raknehaugen denne kvelden.
o Info fra styret og komiteene
o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg
o Hjernetrim ”nøtteknekker´n” m/musikk
o Utlodning
o Avsluttes ca. 21:00

Følgende faste saker behandles:
Konstituering, årsberetning og regnskapet for
2016, innkomne forslag og handlingsplan 2017
m/budsjett, fastsettelse medlemskontingenten og
valg.

Saker som ønskes behandlet, må være
styret i hende innen fredag 3. februar.

Vi håper på stor oppslutning!
PS! Det er årsfest etterpå m/middag !

Velkommen!

Styret
Vi gratulerer

|
Jan Willy Aalborg med 90-årsdagen.
12. januar.
Aud Brit Lita Farbu med 80-årsdagen
17. januar
Terje Five med 65-årsdagen
30 januar.
Sidsel Helene Holtet med
65-årsdagen 7. februar

Vårt grunnlag er eget medlemsregister.

Nye medlemmer
Det er en stor glede å kunne ønske følgende
nye medlemmer velkommen til oss:
Kjellrun Dagny Hals, Mogreina
Sigurd Heier, Lillestrøm
Mai Lise Hafstad, Dal
Henny-Britt Andersen, Stange
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 avdelinger.

Styre og komiteer

Leder

Styret

Godt nytt år!
Først og fremst vil jeg takke dere alle for et
utmerket samarbeid i 2016.

Enda et år har jeg hatt gleden av å lede en avdeling med
engasjerte og aktive medlemmer. Og ikke minst et
samarbeidsvillig styre og aktive komiteer.
2016 har vært et meget bra år. Vi har slått den ene rekorden
etter den andre. Aldri før har så mange deltatt på
medlemstreffene og festene. Aldri tidligere har vi hatt så mange medlemmer.
Rekord etter rekord. Vi var 302 medlemmer ved årsskiftet. 72 nye medlemmer ble
innmeldt i vår avdeling i 2016. Det er et bevis på at felles innsatsen bærer frukter.
Dette skyldes en stor innsats av enkeltmedlemmer og rekrutteringskomiteen.
Vi er utvilsomt blitt sett! En stor takk til dere alle.
Ny giv i avdelingen!
Med rekordstor rekruttering og en gjennomsnittsalder på 70,2 år har vi all grunn til
å være optimistisk. Det gir oss en stor mulighet til fornying og økt engasjement på
alle hold. Det følger alltid nye ideer med nye medlemmer. Dette kan bli veldig bra.
Etter årsmøtet blir det sannsynligvis noen utskiftninger i styret og komiteer. Det
pleier også å skape nytenking og fornying. Det er på ingen måte kritikk av dagens
styre og komiteer. De har gjort et meget godt arbeid, som utviklingen i avdelingen
viser. Jeg er sikker på at styret og komiteene vil fortsette å yte stor innsats nå og i
fremtiden.
God kommunikasjon er alfa og omega for et velfungerende medlemskap. All
aktivitet og informasjon i avdelingen og forbundet må kommuniseres på en effektiv
måte. Vi prøver så godt vi kan både elektronisk og på papir, men ting kan alltid
gjøres bedre. Noen er flinke til å varsle når noe mangler eller er feil, mens andre
hører vi lite eller ingenting i fra. Det kan selvfølgelig være villet – noen ønsker et
passivt medlemskap – mens andre ufrivillig av forskjellige årsaker ikke mottar
informasjonen. Det beklager vi i så fall meget sterkt og ønsker å gjøre noe med.
Aktivitetskalenderen for 1.halvår 2017 ble presentert i Nyhetsbrev 9/16, men kan
selvfølgelig bli endret av det nye styret. Vi er åpen for innspill fra dere både når det
gjelder datoer og arrangementer
Årsmøtet, avdelingens viktigste møte, er like om hjørnet.
Styret og komiteene vil presentere resultatet av arbeidet i 2016, og handlingsplan
og økonomi for 2017. Det skal velges nye medarbeidere i styret og komiteer.
Akkurat det har valgkomiteen gjort enkelt for oss, siden de er godt i gang med å
finne kandidater til vervene.

Vel møtt på årsmøtet og årsfesten fredag 3. mars.
Hilsen Harald

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 : Marit Halvorsen
Medlem : Kari Kopperud Korsvold
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
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

PS: Under avslutningen av Julekaffen den 15 desember ble det
forvekslet en svart dame skinnkåpe/frakk fra garderoben når man
forlot stedet. Ber om at dere som hadde en sort skinnkåpe/frakk
undersøker om dere har forvekslet dette når dere forlot stedet. Takk !

Web: www.fsforb.no

FSF- Øvre Romerike har i dag 302 medlemmer.
Redaktør: Harald Blakseth Tlf: 416 99 745 epost: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75,2058 Sessvolmoen

“Julekaffen” på Dal Grendehus

Julekaffe og gode tradisjoner.
Vi blir feststemte da vi blir mottatt av en varm gløgg, hyggelig julemusikk og pent dekkede bord.
Våre seniorer (nesten 100 stk.) følte seg vel tatt imot, og etter en kort velkomsthilsen var vi i gang.
Harald E. ledet oss som humørfylt toastmaster, og vi startet med kjente og kjære julesanger.
Opplesning av Prøysen’s små fortellinger og vers, skaper den lune stemningen. Så var det leder
Harald B som ga oss en oppsummering av vår avdelings utvikling og mange
aktiviteter. En spesiell takk til FKL som gir oss muligheter til utfolde oss.
I år var det rekordmange 70 års jubilanter, og disse ble
kalt opp og overrakt en hyggelig gave.
Medlem nr. 300 ble også gjort stas på og fikk også sin oppmerksomhet. Så ble
langbordet dekket, og vi forsynte oss nydelige smørbrød og kaffe. Vi må jo
tenke på inntektene også, og det var ikke vanskelig å få omsetning på årene.
Tross vond rygg, evigunge GT Sara, stilte opp og underholdt oss.
Av en eller annen merkelig grunn, fikk jeg på følelsen at ryggen
ble bedre i løpet av opptredenen. Sirkusartister og sagmugg er
en velkjent kombinasjon. Utrolig at ei godt voksen dame har så
mye stemme, de gamle sangene falt i god jord. Lattermusklene
fikk kjørt seg i godt poengterte skrøner (?) og små frekkiser.
Vi fikk ristet magen såpass at vi etterpå hadde plass til kaffe og bløte kaker i mange farger og
Inger Marie og Astrid flankert
størrelse. Nam – nam! Så var det tid for trekning og mange gevinster ble spredd
jamt
utover,
av Harald
og Arne
inklusive 2 store fruktkurver. Arrangementskomiteen fikk sin velfortjente applaus for kveldens
innsats.
Arne Bigseth leste så det stemningsfylte Juleevangeliet med Trond’s
bakgrunnsmusikk «O helga natt». Kveldens siste allsang «Deilig er jorden» ble
sunget stående med kraft og glød - flott levert.
Harald avrundet med varm takk for kvelden og
minnet oss på hvor heldige vi er. Ønsket så alle
en
Riktig God Jul
og
et Godt Nytt År
og vel hjem.

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

og
vel

Husk å bruke dine medlemsfordeler!

Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden.

Ny vervekampanje fra FSF-sentralt.

Aktiviteter i
1.kvartal 2017

Meld deg inn i Forsvarets
seniorforbund og vinn gratis reise
med DFDS Seaways, Tur – retur Oslo –
København med opphold 1 døgn i
København for to personer.

Alle som tegner seg som nytt medlem i
perioden 1. januar til og med 10. mars 2017
deltar i trekningen om et gavekort med verdi
på kr. 3.000,-- for reise med DFDS Seaways
tur – retur og et døgn opphold i København.
Du velger selv når og hvordan du vil reise.
Gavekortet er gyldig til 1. juli 2017.

FSFs krav til Statsbudsjettet 2018

Dato
Hva skjer
25.jan Medlemstreff
06.feb Styremøte
03.mar ÅRSMØTE 17:00-18:30
03.mar Årsfest

18:30-00:30

Les hele artikkelen på nettet www.fsforb.no

Vervekampanjen
FSFs høstkampanje 2016
Trekning av vinnere den 6. desember 2016
Vinnere ble Unn Wenstad, FSF Haslemoen ,
Knut Wendel Olsen, FSF Gardermoen.
Totalt fikk Forsvarets seniorforbund 140 nye medlemmer i
kampanjeperioden.

Ja

06.mar Styremøte
29.mar Medlemstreff
03.apr Styremøte

Våre hverdagshelter!
Vi ser dem
nesten ikke,
men de var her
før du kom og
ble ferdig etter
at du har reist.

Forsvarets seniorforbund (FSF) har
nå fremmet sine krav til Arbeids- og
sosialdepartementet i forbindelse
med statsbudsjettet for 2018.
Forsvarets seniorforbund (FSF) arbeider for at
alderspensjonistene skal være omfattet av
forutsigbare pensjonsordninger som sikrer
pensjonistenes økonomiske og sosiale kår, ved at
pensjonistene skal være sikret minst den relative
andelen av velferdsutviklingen (reallønnsveksten).
FSF har som mål:
 Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet
gjennom arbeid
 Helse- og omsorgstilbud for
eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut
 Kulturelle - sosiale - og velferdsmessige
aktiviteter som engasjerer og bidrar til at
pensjonistene har en meningsfylt livsfase,
gjennom egenutviklede og tilrettelagte tiltak.

Påmeld.

Jens, Kyrre, Kirsten, Marit, Ingun, Liv og Hans

Bak arrangementskomiteen skjuler det seg en trofast
gjeng med aktive medlemmer, gjerne med ektefelle. Til
julekaffen startet de kl.12:00 og var ferdig kl.21:30.
Vi andre kan sette oss ved ferdig dekket bord, servert
nydelige snitter, kaffe og kaker, og nyte kvelden. Vår
takk og applaus går derfor til dere våre kollegaer som
sørger for nok en hyggelig kveld. På bildet ser det jo ut
som om dere har det hyggelig også ! Sier bare
VEL BLÅST og tusen takk til dere alle !

Invitasjon til årsfest
3. mars

i befalsmessen på Sessvollmoen
kl. 18:30 (umiddelbart etter årsmøtet)
Påmelding til Harald på 416 99 745
eller Kyrre på 474 54 919

Se vedlegg!

