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LEDER 

Vi kommer inn i den mørke årstid og så lenge det ikke er snø på bakken så er det mørkt ute. 
Det positive er at det er mindre enn 50 dager til sola snur. Den dagen sola snur så står den i 
senit over Steinbukkens vendesirkel. Vintersolverv er også i år den 21. desember. På en av de 
første dagene i det nye året er jorda nærmest sola på sin årlige vandring rundt sola. Jeg vet 
ikke om dette gleder noen, men vi går da mot lengre dager på den nordlige halvkule. 

Planen er at i 2017 så skal FM (frekvens Modulert) nettet for NRK stenges ned. 
Nedstengingen begynner i Nordland fylke i januar, så følger resten av landet. I september 
følger Akershus og nedstenging avsluttes med Troms og Finnmark i desember. I stedet for 
FM nettet så skal vi få DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Dette krever at vi skaffer 
oss radioer som kan ta imot DAB+ signaler. Med en DAB+ radio så kan du ta imot DAB, 
DAB+ og FM sendinger, samt bilder og tekst. Så til kostnadene: Med en FM radio i bilen så 
trenger du en adapter for å ta imot DAB. Det vil fort koste deg to tusen kroner. Selvsagt kan 
du kjøpe deg en DAB+ bilradio. I hjemmet vil du kanskje ha et par enkle DAB+ radioer og 
det koster minimum en tusenlapp. Og så var det bil nummer to, hytte og båt. De som har hus 
eller hytte i utlandet kan ta med sine FM radioer dit. Norge er nå første land i Europa som 
sender DAB/DAB+ signaler i sin allmennkringkaster. Gamle FM radioer anbefales 
resirkulert. Hva med meg da og min Tandberg Huldra 8 med AM og FM? I Norge hvor vi er 
imot det meste av endringer synes jeg det har vært lite motstand mot DAB+. Jeg synes det er 
dumt at vi begynner med DAB før noen av de store nasjonene i Europa har tatt i bruk DAB. 
Så får vi se om det blir protester når de stenger FM nettet. 

Jeg ønsker alle medlemmene en trivelig jul og et fredelig nytt år. 

Tore 



MEDLEMSMØTER  

Vi forsøker å holde medlemsmøtene klokken 1900 på siste torsdag i måneden. Dette klaffer 
ikke alltid, men vi prøver. Planlagte møter er:  

Dato   Sted     Foredragsholder/Emne 

Torsdag 24 nov  Lykkebo    Thor Gotaas/femmila/ski historier  

Onsdag 7 des  Messa Gardermoen  Julelunsj kl. 1300 

 Torsdag 16 feb 2017 Lykkebo   Årsmøte 

NOVEMBERMØTET 

Da kommer Gotaas og forteller om femmila og andre skibragder. Han har skrevet mange 
bøker og er en kjent foredragsholder, 
JULELUNSJ 

Onsdag 7. desember klokken 1300 inviteres dere til julelunsj. Det vil bli servert en 
juletallerken og deretter riskrem og kaffe. Vi prøver å få åpnet baren under lunsjen.  Prisen for 
lunsjen er kr 150,- pr person. Dette betales når du kommer til messa. Påmelding til 
Ingebjørg Ruud telefon 97517114 innen 28. november 2016. Vi har sagt at vi blir 60 
gjester. Så først til mølla osv…. Vi håper at du vil komme til et hyggelig samvær. 

ÅRSMØTET 

Årsmøtet vil bli avviklet på Lykkebo torsdag16. februar 2017 klokken 1900. Medlemmer som 
har saker de vil ha tatt opp på årsmøtet sender disse skriftlig til styret. Styret må ha saker 
senest 19. januar 2017. Styret vil sende ut Budstikka med innkalling til årsmøte med saksliste 
27. januar 2017. Vi trenger stadig nye tillitsvalgte da noen faller fra og andre har tatt sin tørn. 
Alle har noe å bidra med. Det er mulig at Dagny, Randi eller Odd ringer deg. Ta vel imot 
telefon fra valgkomiteen. Vær Positiv!  

BILFØRER 65+ 

Foreningen planlegger et oppfriskningskurs for bilførere. Dette er et teorikurs som holdes av 
Statens Vegvesen. Ideen med kurset er at du skal bli en tryggere bilfører i mange år framover. 
Kurset er gratis. Kurset går over to dager med fire timer hver dag. Kurset holdes på 
Frivilligsentralen på Jessheim tirsdag 10. jan 2017 kl. 1400-1800 og onsdag 11.jan 1400- 
1800. 

Påmelding til Eva Havenstrøm telf. 98636335 eller 63970652 innen 20. des 2016. Vi trenger 
minimum 15 deltagere for at kurset kan holdes. Maks 30 deltagere. 

 

 



HJEMMESIDE 

Steinar Brekke redigerer fortsatt vår del av FSF sin hjemmeside. Gå inn på www.fsforb.no  og 
finn informasjon om forbundet og de forskjellige avdelingene. Foreningen vil begynne å 
samle inn internettadresser til medlemmene. Da kan vi raskere informere dere. De som vil gi 
oss adressen sin sender en e-post til gardermoen@fsforb.no med sitt navn og internettadresse. 

SVØMMING 

Bading i bassenget på Frivilligsentralen Ullensaker er nå i gang med mange deltagere etter en 
litt treg start. Foreningen har bassenget 1400-1500 på mandager. Det er fortsatt plass for flere 
i bassenget. 

GRASROTANDEL 

Du som ikke gir grasrotandel til et lag/forening oppfordres til å gi grasrotandel til FSF 
Gardermoen. Det koster ikke deg noe.  

ELDRERÅD 

Medlemmer fra vår forening sitter i lokale eldreråd. 

Jan Bye Iversen    Akershus fylke 

Jan Bye Iversen med vara Dagny Hirth Ullensaker 

Mons Nygård med vara Tor Ausen  Nannestad 

TURER  
 
JULETUR I ÅR GÅR TIL JULEMARKEDET I GØTEBORG 18-20 NOVEMBER. 

Fredag 18 november starter vi fra OPS kl. 0900 og fra Jessheim jsb kl 0915. 

Turen går til Gøteborg med en liten stopp på turen. Vi ankommer Gøteborg tidlig på 
ettermiddagen og sjekker inn på Clarion Hotel Post. Etter innsjekkingen kjører bussen for de 
som ønsker det, opp til julemarkedet på Liseberg. Det er felles middag på hotellet. 

Lørdag reiser vi tilbake i tid og besøker eventyrslottet Tjoløsholm fra 1904. Vi besøker også 
familiebedriften, marsipanfabrikken Brautigam. Fabrikken drives i dag av 5. generasjon, 
Peter og Patrik. Deretter drar vi tilbake til hotellet. Vi får ettermiddagen til egen disposisjon 
før vi samles til middag på hotellet.  

Søndag går turen hjemover via Svinesund, men før vi krysser grensen tar vi en stopp for 
shopping på Nordbysenteret. Så kjører vi rake veien til Jessheim med ankomst rundt kl. 
1700. 

Vi må være 24 passasjerer for at turen skal gå.  

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


Pris pr person  kr 2850,- i dobbeltrom  Enkeltromstillegg kr 700,- 

Påmeldingsfrist  4.november  2016 Betalingsfrist  4. november 2016 

Påmelding til: Ingebjørg Ruud  tlf. 975 17 114 eller Jan Hartz tlf. 93493909 epost 
janhartz@me.com 

Turen betales innen 4. november til konto 0531 49 04348 Jan Hartz, Falkevegen 11, 2070 
Råholt.  

DAGSTUR TIL NES OG SENIOR KABARETEN «CAMPING» 

Tirsdag 4. april 2017 drar vi til for å se kabareten Camping. Kabareten spilles i Nes 
eldresenter på Årnes. Etter forestillingen kjører vi til en kafe og spiser middag. Vi har 
reservert 40 billetter til forestillingen klokken 1400 4. april. Vi reiser med buss fra OPS kl. 
1230 og fra Jessheim jbst. 1245. Turen med kabareten og middag koster kr. 500,- Påmelding 
til Ingebjørg Ruud telf. 97517114 innen 26. februar. Det vil bli gitt mer informasjon på 
medlemsmøtene våre.  

SOMMERTUR TIL NORD-JYLLAND 

Det planlegges en tur til Frederikshavn 27. juni til 1.juli 2017. Planen er å busse med Asbjørn 
til Langesund og så ferje til Hirtshals. Det blir utflukter til Skagen, øya Læsø og Graceland.Vi 
kommer tilbake med mer informasjon i neste Budstikke. Det vil bli gitt mer informasjon på 
medlemsmøtene våre. 

   --------------------------- 
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