
    
 

  Kjære alle medlemmer i FSFØR. 
  Etter årsmøtet i messa på Sessvoll fredag 19. februar ble jeg valgt inn som leder etter  

  Arne Bigseth. Det er med ærbødighet jeg overtar dette vervet, jeg vil referere til et uttrykk: 
  «Dette blir som å hoppe etter Wirkola» med det fantastiske arbeidet Arne Bigseth har  

  nedlagt som leder for dere medlemmer de siste årene. Han ville ikke mere da han sitter i  
  FSF-landsstyre og er representant for 7 avdelinger her på Østlandet.(Akershus og Buskerud) 
Vi kan alle være glade for at han har tatt på seg verv i FSF landsstyre for han tilhører jo vår avdeling. 

Kommer nok til å innhente opplysninger og råd fra den dyktige mannen fortsatt. Jeg skal gjøre mitt beste 
for at dere medlemmer ikke skal merke noe forskjell på lederskifte og forsøke å føre foreningen videre i 

samme ånd som der Arne Bigseth sluttet som leder på årsmøtet. 
Jeg er veldig opptatt av medlemmenes ve og vel og det vil jeg skape gjennom mitt gode styre og at vi i 

felleskap kanskje kan bli enda bedre. Jeg vil med dette som leder for dere medlemmer - ønske dere 
velkommen til en ny sesong og håper det fortsatt kommer mange på våre medlemstreff og våre fester i 
fremtiden. Mitt store ønske er at vi ekspanderer enda mere og at vi i løpet av året kan nå et resultat på  

300 medlemmer, så det er bare å verve nye medlemmer, alt dette finner dere på vår web - nettside  
og på face-book siden vår.  

Jeg tar gjerne imot en telefon fra dere også, om 
dere har noe på hjertet eller bare vil slå av en prat 

eller sender meg en mail. 
 

Med vennlig hilsen   Harald Blakseth   
tlf: 416 99 745 eller e-post: harolav@online.no  

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. 3/2016 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 16. mars kl. 18:00 

 Sted: Bygning 0029, rom C-115. 

o Velkomsthilsen 
o Interessant foredrag – sammenslåing av 

kommunene på Øvre Romerike – for eller 
imot v/ Harald Jan Espelund. 

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 gratulerer 

Vi ber om unnskyldning om noen blir glemt, føler seg 

forbigått eller om det er andre feil. Vårt grunnlag er fra 

eget medlemsregister. 

Leder har ordet: 

Mars 2016 

 

Dagfinn Schultz fyller 60 år 

den 3. april  
 

Sverre Asbjørn Arnevik 
fyller 80 år den 14. april 
 

Reidun Synøve Tangen 
fyller 80 år den 19. april 
 

Vi gratulerer masse !!! 

mailto:harolav@online.no
http://www.fsforb.no/


Vel blåst – årsmøtet / fest  2016 ! 
 
    Det var rekordoppslutning (53 stk.) på årsmøtet og 
    på årsfesten (80 stk.). 
    Arrangementskomiteen med Kyrre i spissen sørget 
    for en meget hyggelig kveld.  
    Før vi startet selve Årsmøtet  
mintes vi dem som har gått bort siste år hvor leder tente et 
lys og med et minutts stillhet.  
Så ble årsmøtet satt. Årsmøtet ble gjennomførte på en ryddig   
og greit måte uten overraskelser. Årsberetning og regnskap ble godkjent, det samme 
med budsjett for 2016. Styret legger opp til økt aktivitet på  
tur/reise/kultur fronten. Forslag om økt medlemskontingent til  
kr. 300,- pr år ble enstemmig vedtatt.  
Valgkomiteens innstilling ble fulgt, og som du ser annet sted  
har vi nå fått ny formann, nestformann og styremedlemmer.    
                              
    Så gikk vi til bords,  
    hvor kjøkkenet på nytt hadde laget en  
    nydelig varmrett med tilbehør.  
    Høydepunktene kom etter hvert på årsfesten med 
    Kongens skål, sang, rødvin og nye vitser.  
    Avtroppende leder fikk velfortjent mye ros.  
Sekretær fremhevet avdelingens ryddighet og omtanke for  
sine medlemmer, og overrakte avtroppende leder noe  
   flytende til han og ei tålmodig kone.  
   Nå kan du trappe ned, Arne!  
   Den nye lederen Harald fikk  
   oppmuntrende ord og har et  
   sammensveiset styrekollegium  
   bak seg.   
    
Så kastet vi oss på godfoten og danset til musikk som passer oss. Dans er utmerket 
mosjon, og det var mange som ble varme i trøya.  
Dansegulvet var meget godt besøkt både av de 
yngre medlemmene og de eldre, men på dansegulvet 
så vi ingen forskjell på yngre og eldre, alle hygget 
seg i dansen, og musikken smilte fra øre til øre.   
Mange nye medlemmer var med denne kvelden,  
håper dere ble tatt godt imot og kommer igjen ved  
neste anledning.  
Ved midnatt fant vi igjen frakk, kåper og sko og satte kursen hjem etter en meget 
vellykket årsfest. 
 

Trond 
  Protokollen fra årsmøte 2016 kan leses på vår  
  web-side under fane «Aktuelt» og Årsmøte og årsfest 2016.  
  Hvis ønskelig kan Protokollen tilsendes pr. post.

Styre og komiteer Årsmøte i ord og bilder 

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 

FSF- Øvre Romerike har i dag 262 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 
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Presentasjon av nye styremedlemmer 

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 

Minneord 
 

Vårt Æresmedlem Karl Arthur Søvik 
  gikk plutselig bort den  
  19. februar 2016. 
  Karl Arthur, ble medlem i vår 
  forening i april 1986 og 
  deltok aktivt fra første stund. 
  Han har hatt flere verv i vår 
  seniorforening.  
Han var leder 1990 - 92 og 1997 – 99 
Karl Arthur ble utnevnt til Æresmedlem 2009 
Seniorforeningen hadde fra starten tilhold på 
Trandum og flyttet først til Sessvollmoen 
1998, siden den gang har seniorforeningen 
hatt sin faste plass på Sessvollmoen. 
Karl Arthur hadde mange meninger, var et 
godt menneske - entusiastisk og 
samfunnsengasjert – ja rett og slett en 
kjernekar. Glad i å lese bøker. 
Det er med sorg at vår forening har mistet et 
medlem som Karl Arthur. 
Karl Arthur var sterkt opptatt av rettferdighet 
og viste stor omsorg for alle, noe som preget 
hans engasjement i og utenfor 
seniorforeningen. 
På vegne av oss alle – takk for alt! 

Harald Blakseth (leder) 

Presentasjon av nye styremedlemmer: 
For at nye medlemmer skal bli litt bedre kjent 
med våre styremedlemmer har vi valgt å la 
dem presentere seg selv her i denne spalten.  

Gro Carol Molberg  
  (leder i rekruteringskomiteen) 
  Kommer fra Kristiansand. Er 58 år.
  Utdannet ved BSHVK 1981-82, har 
  jobbet i Forsvaret siden.  
  Er major av grad og er nå  
  personelloffiser ved FKL.  
Er altså pensjonist om halvannet år. 
Bosatt på Borgen i Ullensaker. Gift, har 2 voksne 
døtre. 
mvh 
Gro Molberg 

 

 

Presentasjon av nye styremedlemmer: 

Harald Jan Espelund ( nestleder) 

 
  Jeg ble født i Stryn 10.12.1948.  
  Jeg var eldst i en søskenflokk på fire, og 
  måtte tidlig trå til i arbeidslivet. Far min var 
  bygningsmann og samtidig leide han et  
  sagbruk der han produserte plank og 
materialer til møbelindustrien på Sunnmøre. Restproduktet 
ble til sildekasser og eplekasser, spikret i tusentall av meg 
fra jeg var 8 år.  
I Stryn var det ingen videregående skole, og Forsvaret tilbød 
gratis utdannelse. Som 17-åring startet jeg på Befalsskolen 
på Heistadmoen ved Kongsberg. Første tjenesteplass ble 
2.Bataljon på Skjold. Som 19-åring var jeg i 
1968,  feltvaktsjef på Helligskogen i Skibotn. Dette var en 
urolig tid, med stort spenningsnivå Øst – Vest. Høsten 1968 
ble jeg tilsatt på Sessvollmoen ved IØ1. Der ble jeg plassert i 
KpC på Trandum, som var opplæring av gardister, og jobbet 
der i 3 år som troppssjef.    Jeg avsluttet tjenesten lørdag 
31.07.1971, ved å gifte meg samme dag i Mogreina kirke 
med Helen Melby. Vi fikk 4 sønner, hun overtok gården etter 
sin far og jeg har drevet gården med melk, kjøtt og 
kornproduksjon, frem til år 2000. Da tok min eldste sønn, 
Jan, over driften. Ved siden av å være gårdbruker jobbet jeg 
i Forsvaret, flere år som instruktør på kjøreskolen på 
Sessvoll. Mitt ansvar å utdanne sjåfører til M 113 (pansra 
personalkjøretøy). Jeg hadde også ansvar for å bygge opp 
den første store skytebanen, da jeg vikarierte for Harald 
Engen. Jeg hadde også flere år på Sør-Gardermoen der jeg 
sendte mange bataljoner på fredsbevarende oppdrag i 
Libanon. Jeg avsluttet min militære karriere i Heimevernet 
våre 2006. Jeg var da vernepliktig Kaptein.  
 

Etter hvert tok politikken mer og mer tid. Fra 1987 til 1991 
var jeg varaordfører i Ullensaker og leder for alt som hadde 
med Helse og Sosial å gjøre. I 2001  til 2005 var jeg første 
varamann til Stortinget    for Akershus FrP. Jeg møtte 
gjennomsnittlig 60 dager hvert år, der jeg vikarierte i 
Utenrikskomiteen, Skole og utdanningskomiteen og 
Justiskomiteen.  I 2003 ble jeg valgt til ordfører i Ullensaker 
kommune, som har vært jobben min de siste 12 årene. 
10.12.2015 ble jeg pensjonist.  
 

Med vennlig hilsen 
Harald Jan Espelund 
 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

19. feb. Årsmøte / årsfest Ja 

29. feb. Styremøte  

16. mar. Medlemstreff  

04. apr. Styremøte  

27. apr. Medlemstreff  

09. mai Styremøte  

27. mai Sommerfesten Ja 

 Sommerferie 2016  

28. sep. 
Velkommen til første medlemstreff 
etter en flott avviklet sommer 2016 

 

   

 

Aktiviteter i        
1. – 2. kvartal 

2016 

 

OBS: 

Gjenglemt sort dameveske på Årsfesten, 

Sessvoll 19. februar 2016. 
Ta kontakt med Kyrre på tlf: 474 54 919 etter 

Harald på tlf: 416 99 745 el. e-mail harolav@online.no  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

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 

Nye medlemmer 
Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
Nye medlemmer velkommen til oss: 
Sissel Markussen, Maura 
Unni Torhild Sjøvik, Mogreina 
Ingvild Johnsen, Råholt 
Aud Mari-Ann Fjerdingen, Jessheim 
Hermann Arild og Elsie Inngjerdingen, Nordkisa 
Grethe Helen Wolden og Amund Olav Elstad, Jessheim 
Vi håper dere vil trives sammen med oss, og får mye 
nytte av medlemskapet ! 

 

 

Kjære venner og kolleger.  
  Tusen takk for den tilliten dere har vist meg som leder i 4 år. Det har vært en glede å være med på laget 
  som har gjort FSF-Øvre Romerike til stor og betydelig avdeling i Forsvarets seniorforbund.  
  Men det resultatet avdelingen har oppnådd skyldes ene og alene avdelingens evne til samarbeid, 
  engasjement og arbeidsvillige komiteer og styre.  
  Forandring fryder heter det – det tror jeg på. Ny ledelse og styre kan skape den nødvendige 
fornyingen avdeling trenger for ytterligere vekst, engasjement og samhold. Det skaper nysgjerrighet, spenning og 
engasjement. Personlig vil jeg nå vie mere tid til oppgaven som landsstyrerepresentant for FSFs region 5. Og håper at 
mitt arbeid der vil bære frukter vi alle kan ha glede av. Som medlem i FSF-Øvre Romerike vil jeg med glede delta på 
medlemstreff og fester i avdelingen, men må også vise meg i de andre avdelingene i regionen. Jeg ønsker dere alle 
lykke til med nytt styre og en spennende fremtid. 

Hilsen Arne 
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