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FORSVARETS PENSJONISTFORENING KONGSBERG  
 

1985 -- 2005 
 

Av Arnolv Rosseland 
 
Da Forsvarets Pensjonistforbund hadde fått et sekretariat begynte de arbeidet med å stifte 
lokale lag ved de forskjellige garnisoner/avdelinger. Det var spesielt Forbundsformann Jack 
Helle og Forbundssekretær Arne S Svendsen som kontaktet avdelingene. 
I Kongsberg garnisonen forsøkte de flere ganger uten å lykkes med å få noen til å dra gang. 
 
Den 21. juni 1984 meldte Henry Granberg seg og kona som direkte medlemmer i Forbundet 
da det ikke var lokal forening her. Den 26 juni 1984 skrev FPF til Granberg og bekreftet at 
han og kona var registrert som medlemmer i FPF inntil det ble stiftet lokal forening. I samme 
skriv ber FPF om Granberg vil ta initiativ til et orienterende møte. 
 
Kongsberg garnisonen bestod på denne tiden av følgene avdelinger: Vestre Oslofjord 
Forsvarsdistrikt/Telemark Infanteriregiment (FDI 3/IR3), Telemark Heimevemdistrikt (HV-
03), Arsenalet på Kongsgårdmoen  (AKON). Infanteriets skole og øvingsavdeling  (ISØ) var I 
1982 slått sammen med FDI3/IR3. 
Granberg fikk med seg en del tidligere kolleger og et arbeidsutvalg ble dannet. 
Arbeidsutvalget var Henry Granberg, Arne Barstad Jonny Mathisen, Gunnar Arntzen og 
Birger Verp. 
 
I januar 1985 sendte de innbydelse til pensjonister fra Forsvaret til et orienterende møte for 
stiftelse av en Forsvarets Pensjonistforening i det gamle badet Kirketorget tirsdag 15.januar 
1985 kl 1900. Til møtet kom Jack Helle og Arne S Svendsen fra FPF. 
 
I åreberetting for 1985 står det "Fullsatt sal og livsglade pensjonister møtte fram " Som 
møteleder ble Kornelius Myrvik valgt og som referent Oddvin Kollbotn. 
Foreningen ble stiftet og det ble vedtatt lover for foreningen, og følgende ble valgt til 
styret: Henry Granberg, formann, Jonny Mathiesen nestformann, Rachel Elvesæther sekretær, 
Reidar Gelmuyden kasserer, styremedlemmer Margunn Onshus, Eva Sørensen og Arne 
Barstad. 
 
Forsvarets Pensjonistforening Kongsberg var et faktum, den 32 lokale forenig i FPF. Første 
styremøte var den 26. januar 1985 i møtelokale til HV-03 Kirketorvet. Første medlemsmøte  
19. februar  1985, 44 medlemmer  møtte. Neste medlemsmøte var den 
23. april 1985 hvor det ble vedtatt å sende en blomsterhilsen når et medlem fylte 70- 75-80 år, 
en tradisjon som har endret seg til et kort ved disse anledningene. 
Møtet hadde også utlodding, resultat kr. 676,00, 45 fremmøtte. 
 
Julemøte ble avholdt på Ungdomsherberget, og her underholt Sigmund Eriksen med 
trekkspillet sitt forøste gang, så han kan feire 20 års jubileum som underholder og gleds 
spreder, en stor takk til deg. 
 
Lagets første årsmøte ble holdt på "KVARTEN" mandag 24. februar 1986. Fra FPF møtte 
formann og sekretær. møteorden var i henhold til vedtektene, av årsmeldingen går det 
frem at foreningen hadde 115 medlemmer, Regnskapet viste en netto beholdning på kr 2 
365,00 og "KAFFEKASSA" kr 1 900,00. 
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Jeg har valgt å skrive temmelig detaljert om forenings første år da dette året gav føringen 
for hvordan foreningen har vært drevet i de 20 årene. 
 
Første medlemsmøte i 1986 var den 29. april,  Sandsvær  Sparebank hadde  invitert.. På dette 
møte opplyste den nyvalgte leder, Kåre Kogstad, at Befalsmessa på Heistadmoen var klarert 
som møtested for fremtiden. Av en eller annen årsak ble det ikke slik. Av referatene går det 
frem at blant annet Ungdomsherberget blir benyttet som møtested. Sandsværbanken inviterte 
2 ganger dette året til informasjonsmøter  med bevertning.  Var det reine velferden eller mulig 
litt annet. 
For første gang ble den senere årlige julefesten arrangert 27. desember 1986 i 
Befalsmessa  Heistadmoen. 
Foreningen får nye medlemmer og i 1986 er det 121 medlemmer. 
 
Årsmøte den 10. februar 1987 vedtok at medlemsmøtene skal primært være første tirsdag i 
hver måned. 
Medlemsmøte den 7. april er i Kantina på Heistadmoen og dette blir det faste stedet for 
medlemsmøtene en tid fremover. 
 
Årsmøte 16. februar 1988 ble holdt i Kantina. Forbundsleder Jack Helle var igjen på besøk 
iforeningen, han orienterte bla om enkepensjon, en sak som fortsatt ikke er løst. Johnny 
Laugerud ble valgt som ny leder Årsmøte vedtok at sekretær skulle   denne gang velges for et 
år slik at ikke hele styret for ettertiden ble skiftet ut, Leif Berge som hadde vært sekretær i to 
år sa seg villig til å sitte et år til. 
Til det nyopprettede Eldrekontoret i det gamle badet i Kongsberg anmodes medlemmene 
til å melde seg som frivillig for å ta oppdrag blant annet for kjøring av eldre til lege, 
hagearbeid osv. De bes melde sin villighet til Eldrekontoret som administrer disse 
tjenestene. Foreningen er kommet i et fast leie med antall møter, men det er vanskeligere 
å få nok deltakere til tur og fester. 
 
Oddvin Kollbotn overtok som sekretær fra årsmøtet 14. februar 1989 og har fargerike 
referater  fra medlemsmøtene. Ved inngangen til 1990 årene var medlemstallet 162. 
 
På medlemsmøte 9. januar 1990 var den nye leder for FPF Rudolf Grinde og Torolf Støyva - 
spesialutreder - ved Starens Pensjonskasse tilstede og orienterte. Støyva har i alle år bistått 
FPF med råd og informasjon i pensjons saker, og er nå æres medlem i FPF. Medlemsmøte den 
7. august 1990 hvor det var 16 medlemmer ble det vedtatt at første møte om høsten skulle 
være første tirsdag i september, slik har  det vært  senere. På medlemsmøte 4. september 
orienterte varaordfører Audun Ommedal bla. om forskjellige  alternativer for det nye 
Rådhusbygget i Kongsberg. 
 
For å få flere medlemmer til medlemsmøtene besluttet styremøte den 22. 
oktober 1990, som en prøve ordning, å veksle møtested mellom Heistadmoen og et sted i 
byen. Neste møte 6.november var det fremmøte på Skimuset.  Etter omvising var det ordinært 
møte på Vandrerhjemmet, som Ungdomsherberget nå heter, denne gangen var 33 medlemmer 
som møtte. 
Årsmøte 7. februar 1991 valgte Inge Swan som ny leder. Det ble rettet takk til de medlemmer 
som hadde gjort en god innsats med gratis vedhogst i aksjon "fra stubbe til sekk". Den var i 
regi av kommunens eldreråd under mottoet "Eldre hjelper eldre". Medlemsmøte den 5. 
november har igjen besøk av Nestleder i FPF Birger Wold og Torolf Støyva Statens 
pensjonskasse som orienterte. 
 
Birger Wold refererte til møte med den nye Forsvarssjef admiral Rein som forsikret at 
direktivene som var sendt ut i 1983 og 1986 ang støtte til pensjonistforeningene fra forsvarets 
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avdelinger forsatt gjelder tross andre innstramninger. Han hilste fra den nye Forbundsleder 
Ole Dokke som var syk og ikke kunne møte. 
 
På medlemsmøte 14.januar 1992 refereres det til skriv fra FDI3/IR3 som gir 
pensjonistforeningen anledning til å benytte "Tømmerhallen" som møtested i 1992. Samme 
møte bevilget KR 1000,- som støtte til auksjon  "ORKAN", en auksjon som var iverksatt etter 
det uværet som hadde vært på nord-vest landet. 
I årsberetning for 1991 anføres det at mange av våre trofaste medlemmer har gått bort". 
Medlemstallet er nå 144. 
 
Styremøte 7. april 1992 behandler en spesiell sak som viser at medlemmene viser omtanke og 
omsorg til medlemmer. Da sekretær Rolf Mathisen fikk vite at Reidar Geelmuyden var på 
sykehuset alvorlig syk, han var enslig og hadde ingen slektinger i Kongsberg. Rolf Mathisen 
oppsøkte Reidar på sykehuset, samtidig tilbød Rolf sykehuset assistanse om det var 
nødvendig. Det var det, Sykehuset brukte Rolf som kontaktmann til Reidars slektninger i 
Kristiansand slik at de hadde noen å henvede seg til i Kongsberg.  Da Reidar døde fikk 
slektningene den hjelp de ba om i   forbindelse med begravelsen. 
 
De etterlatte ba etter gravferden Mathisen overbringe en hjertelig takk til tidligere kolleger og 
medlemmer av Forsvarets pensjonist forening Kongsberg for all vennlig deltagelse før og 
under gravferden. FPK kjøpte bårebukett til gravferden. 
Medlemsmøte den 6. oktober 1992 hadde foreningen  besøk  av Anne Lauritzen som 
var tilsatt som leder for den ny opprettede Frivillighetssentralen i Kongsberg kommune. Hun 
oppfordret medlemmene til å melde seg som hjelpere så ville sentralen ta kontakt med dem 
når det var noen som henvendte seg dit for å be om hjelp. Dette var et arbeide som Eldrerådet 
hadde ivaretatt tidligere. 
 
Årsmøte den 2. februar 1993, Inge Svan ønsket  ikke gjenvalg og Arnolv Rosseland ble valgt 
som ny leder. Årsberetningen for l992 viser at det var det første året alle møter hadde vært i 
"TØMMERHALLEN".  Det var nå 137 medlemmer i foreningen. Foreningen iverksatte en 
vervingskampanje våren 1993 og sendte ut 57 vervingsskriv til pensjonister som hadde vært 
tilsatt i Forsvaret. Likeledes ble medlemmer som over flere år ikke hadde betalt 
medlemskontingenten tilskrevet, noen betalte men enkelte ønsket ikke å være medlemmer 
lenger. Kampanjen gav resultat slik at medlemstallet steg med 20 stykker og var ved utgangen 
av 1993 på 157 betalende medlemmer. 
 
Til årsmøte 28. januar 1994 hadde ikke valgkomiteen fått noen til å overta som sekretær og 
kasserer, men Rolf Mathisen og Bjarne  Knutsen sa seg villig til å forsette til nye var funnet. 
Medlemsmøte 1. november 1994 var avdelingssjefene i Kongsberg garnison tilstede og 
orienterte om status for sine avdelinger. 
 
Det var tydelig at en ny tid var kommet i Forsvaret med nedleggelse av avdelinger og 
innlevering av materiell. Vestre Oslofjord Forsvarsdistrikt skal legges ned fra 1.januar 
1995 og skal heretter hete Telemark Regiment . På AKON sto det 200 skyts klar for 
avhendelse som følge av nedrustningsavtalen. Vi fikk høre at på Heistadmoen var det 
glede over at den nye utrykkingsbataljonen, som fikk navnet TELEMARKS 
BATALJONEN, skal bruke Heistadmoen som standkvarter. 
 
Årsberetning for 1994 viser at vervings kampanje fortsetter. Tidligere kolleger som nettopp 
har blitt pensjonister eller som blir det i den nærmeste tid blir tilskrevet hvor de blir orientert 
om vår foreningen, en innmeldingsblankett følger med. Vedlagt   følger også en orientering 
fra FPF, om hva de er og hva det arbeides med. 
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Forsvarets Pensjonist Forening har nå 168 medlemmer, en tilgang på 32 medlemmer på 2 
år. Fremmøte til medlemsmøtene var i snitt 36 i 1994. 
 
Høsten 1994 fikk foreningen kontor i "KVARTERMESERBRAKKA" på Heistadmoen. 
Dette var et stort fremskritt med tanke på at arkiv og forskjellig utstyr som var innkjøpt 
gjennom årene ble samlet på et sted. Tidligere hadde det vært styremedlemmene som 
hadde tatt vare på det hjemme hos seg. 
 
Årsmøte 31. januar 1995 vedtok endringer  i forenings organisasjon.  Styret skal nå bestå av: 
Leder, Nestleder, Sekretær, Kassere, Styremedlem, og to vararepresentanter. Valgkomite 3 
medlemmer, som tidligere.  Revisorer 2 medlemmer. 
Fest- og tur Komite slås sammen og får navnet arrangementskomite: 6 medlemmer. 
 
Medlemsmøte 28. februar 1995. Møte ble annerledes enn vanlig for de 40 
medlemmene som var tilstede. I den tiden som medlemmene møtte skjedde en tragisk 
skyting i vakta på Heistadmoen. Møtet var tenkt avviklet så fort som mulig, men slik gikk 
det ikke: Politiet stengte all ferdsel i leiren da de ikke viste hvor gjerningsmannen befant 
seg. Først ved to tiden om natten geleidet politiet møtedeltakerne ut porten ved kantina, 
via Kløvstadhagen og ned til Volden bru. 
En døde, og en ble blind etter skytingen. 
 
Medlemsmøte den 3. mai ble et møte med tilbakeblikk på de begivenhetsrike dager femti år 
tidligere. Fredag 15. september, noe forsinket, arrangerte foreningen 10 års jubileumsfest  i 
Befalsmessa  Heistadmoen  med  62 deltakere. 
Følgende gjester var tilstede: 
Sjef Telemark Regiment, oberst Sigurd Friis med frue Nestleder Forsvarets Pensjonist 
Forbund, Ole Engeskaug Sekretær Forsvarets Pensjonist Forbund, Arne Svendsen 
Leder holdt en jubileumstale hvor han oppsummerte virksomheten i foreningen siden 
stiftelsen 15. februar 1985. Takket ble avdelingene i Kongsberg garnisonen for den hjelp 
og støtte de hadde gitt foreningen. Oberst Friis hilste foreningen og overleverte 
foreningen Regimentets bordfane. Arne Svendsen hilste fra Forsvarets Pensjonist Forbund. 
 
På medlemsmøte 7. november 1995 ble Øivind Landsverk valgt som representant til 
Kongsberg eldreråd, hvor han ble leder i to perioder, og gjorde et fremragende arbeid. 
 
Styremøte 19. mars 1996 ble et forslag fra Forbundet " Hvem gjør hva i styret og komiteer 
omarbeidet til å passe vår forening. 
Under "SØLVDAGENE" i Kongsberg deltok leder og nestleder med stand for foreningen 
på Forsvarets dag den 17. august 1996. Det var ikke særlig vellykket da det ikke var 
tilgjenglig godt informasjons materiell, kun en del informasjon som foreningen hadde 
skrevet selv. 
 
Dette savnet tok foreningen opp med FPF og foreslo hva en mente skulle til. Forbundet 
tente på dette og et utvalg fikk i oppdrag å komme med forslag. Dette resulterte i det 
materiellet som nå er tilgjenglig. Årsberetningen for 1996 viser at medlemstallet nå er 
180. 
 
Den 2. mai 1997 skrev foreningen til Kongsberg eldreråd og påpekte de vanskeligheter 
eldre og funksjonshemmede kunne få med kommunens forslag til "Samordnet areal og 
transportplan". Saken ble behandlet i Eldrerådet og ivaretatt i Eldrerådets kommentar til 
Kongsberg kommune. 
 
Foreningen kjøpte PC for å lette arbeidet da forbundet hadde en del programvare som kunne 
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brukes, blant annet medlemslister. 
 
1997 viste en fortsatt øking av medlemmer om enn ikke økningen var så stor som de tidligere 
år og var nå 186 og foreningen var største pensjonistforening i Kongsberg. Fremmøte til 
medlemsmøtene var god med over 50 til enkelte av møtene. 
 
Medlemsmøte den 3. mars 1998 fikk besøk av leder FPF Gaberiel Lund og enda en gang 
Torolf Støyva. Pensjons spørsmål er alltid et aktuelt emne å bli orientert om. Gaberiel 
Lund kom i sin orientering spesielt inn på den reduksjon av pensjoner som Stortinget 
vedtok i budsjettet for 1998. Særfradraget ble redusert fra kr 17.640,- til 
kr l2.000,- unntaket var uføre pensjonister de fikk beholde, som tidligere kr 17.640,-. 
 
Administrasjonsdepartementet sender ut Foreskrift som setter som vilkår at alle som mottar 
tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse må sette frem krav om folketrygd fra fylte 67 år. 
Dvs. muligheten til å velge fritt om å søke folketrygden mellom 67 og 70   år er tatt bort. 
Dette, pga samordnings reglene, innebærer at enkelte ektepar/samboere fikk en reduksjon av 
pensjon på kr  30.000,- over en 3 års periode. 
 
Lund sa at det ville bli satt i gang en kampanje for å belyse hva pensjonistene mener.   
Foreningen sammen de andre Forsvarets pensjonist foreninger  i Buskerud sendte et felles 
skriv til samtlige Stortingsrepresentanter fra Buskerud og til Fylkespartiene, som mal ble et 
skriv som var sendt ut sentralt brukt.  Skrivet omhandlet en protest på de reduksjoner som ble 
vedtatt i budsjettet for 1998. Tilsvarende skriv ble sendt fra Forsvarets pensjonistforeninger i 
hele landet. Det må ha hatt en virkning for særfradraget ble høynet igjen fra 1999. 
 
Flere av medlemmene har anskaffet seg PC, men det var et felles problem for 
flesteparten, at de hadde lite kunnskap om bruken. Det var interesse for et datakurs. 
Voksenopplæringen på Heistadmoen gir foreningen anledning til å benytte et klasserom 
med 10 PC er til et kurs i tekstbehandling. Våre medlemmer Irene og Einar Haugen tar på 
seg oppgaven som instruktører. 6 medlemmer melder seg på og et 12 timers kurs 
gjennomføres. 
 
Den 7. mai 1998 skrev foreningen til Kongsberg eldreråd med gjenpart til: Ordfører, 
Rådmann, Partiene i Kongsberg og Pensjonistforeninger i Kongsberg. Skrivet omhandler 
ekstraordinære midler som Staten bevilget kommunene for styrking av eldreomsorgen. 
Rådmannen ville, ifølge Laagendalsposten, omdisponere de da budsjetterte midler til 
andre poster etter denne tildelingen. Dette protesterte foreningen på, Kongsberg eldreråd 
var enig og tok saken opp med Kommunen i skriv av 18. mai 1998. 
 
Nestleder Peder Geitle reviderte lovene for foreningen og har forslag klart til årsmøte 
1999. 
 
Medlemsmøte 1. september var det damene som var ansvarlige for programmet, og den 
kvelden ble det vising av både dame- og herre klær fra Fritz og Normann Herreklær og 
Charlotte A/S (dameklær). Mannekenger kom fra egne rekker, og var nok første gang for 
de fleste de hadde dette oppdraget. 
 
Som det har vært vanlig de senere år var det informasjon av representanter fra de 
forskjellige militære avdelinger i Kongsberg distriktet. Medlemstallet pr 31. desember 
1998 var 186. 
 
På  årsmøte 3. februar 1999  ble Magne Lindback valgt som ny leder. Medlemsmøtene var 
det en god tilslutting til med 40 - 50 medlemmer på møtene. Medlemstallet ble dessverre 
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noe redusert med 2 i tilgang og 11 i avgang. 
Medlemsmøte 2. november hvor som vanlig avdelingene orienterte brakte frem ny tid 
med usikkerhet for fremtiden. Byggevirksomheten på Heistadmoen var stoppet opp, og 
usikkerhet om Telemark bataljon skulle flytte. HV-03 var usikker på om de skulle flytte 
til Heistadmoen. Fremtiden var ikke forutsigbar. 
 
Foreningen fikk i året 2000 invitasjon fra Kongsberg kommune v/Eldrerådet til Senior-
surfedagen 16 oktober, et av våre medlemmer var veileder i slektsgransking denne dagen. 
Hensikten med dagen er å gi Seniorene veiledning i bruk av Internett til forskjellige 
tjenester. 
 
Medlemsmøte 7. november 2000 med orientering av sjef  Telemark Regiment var ingen god 
dag. Av orienteringen fremgikk det, Telemark bataljonen flyttes til Rena. 
 
Telemark Regiment nedlegges og Telemark HV-Distrikt 03 endres, og Heistadmoen leir 
nedlegges. Dette var dramatiske endringer som og vil virke innpå foreningen bla møtelokaler 
som vi i en årrekke har hatt gratis tilgang til. 
 
Per Holand ble valgt som ny leder på årsmøte den 6. februar 2001. Medlemsmøte i november 
var det orientering, som vanlig av sjef Telemark Regiment. Denne gang var ordføreren i 
Kongsberg, Morten Eriksrød også invitert for å orientere om eldreomsorgen i kommunen. 
Han var godt kjent av de fremmøtte etter mange års tjeneste på Heistadmoen, så en kan godt 
si "Han  kom til sine egne". 
 
9. april 2002 var det medlemsmøte, dagen ble markert med en videofilm som viste hendelser 
før og etter denne skjebne dagen for Norge. Medlemstallet viser en synkende tendens og var 
162 pr 31. desember 2002. 12. desember 2002 ble Telemark Regiment formelt lagt ned. 
Regimentet hadde hele tiden vært foreningens nærmeste samarbeidspartner. 
 
Telemark HV distrikt 03 overtok kommandoen og ble fra nå av den eneste militære avdeling i 
Kongsberg , og fikk standkvarter på Heistadmoen. Foreningen fikk fortsatt bruke befalsmessa 
på Heistadmoen til sine møter. Forsvarets pensjonistforening Kongsberg takker ledelse og 
ansatte ved Regimentet for godt samarbeide og all støtte og hjelp i alle år. Fra nå av er det 
Telemark HV distrikt 03 som er vår vertsavdeling. 
 
Årsmøte den 4. februar 2003 valgte Ingvar Stolen som ny leder. På medlemsmøte 4. mars var  
sjef for HV-03 tilstede og orienterte om HV-03s nye organisasjon. 
Den 20. mars 2003 underskrev sjef HV-03 og leder FPK en samarbeidsavtale hvor det 
fremgår: 
FPK tildeles følgende vederlagsfritt: 

• Møtelokaler for å gjennomføre medlemsmøte  (10 i året) 
• Lokale for å gjennomføre Julearrangement  (3 juledag) 
• Porto/kopiering/rekvisita (begrenset til maks 2500,- første år) 
• Kontor sammen med andre tillitsvalgte med data tilkobling . 
• Buss støtte ved avtale i det enkelte tilfelle (faktiske kostnader må påregnes)  
• FPK vil bidra til at foreningen aktivt støtter vertsavdelingen: 
• Ifm arrangementer/prosjekter 

I ettertid er det bestemt at bygninger skal selges så de første to punktene kan ikke oppfylles. 
 
Medlemmer av foreningen deltok som hjelpere ved HV 03s gjennomføring av 
landskonkurransen i juni på Heistadmoen. Ved nedleggelse av bilklubben på Heistadmoen 
hadde den en klubbkasse på kr 15000,-. Klubbens ledelse kontaktet FPK og ønsket å donere 



For web v/Arne Bigseth Side 8 av 18 7cde36fb-064a-415f-91c6-ad89ed3502e5 

beløpet for bruk til et godt formål. De ble enige om at pengene skulle brukes til innkjøp av 
bårebukett til medlemmer av foreningen. Det ble opprettet egen konto for pengene som i 
ettertid brukes som avtalt.  Øivind Landsverk ønsket  ikke gjenvalg til eldrerådet, og ny 
representant  ble Audun Ommedal. 
 
Året 2004 har fulgt tradisjon med medlemsmøter  i befalsmessa,  men fra møte  5. oktober ble 
det et mer arbeide for arrangementskomiteen med servering av kaffe og smørbrød da 
kjøkkenet i befalsmessa er stengt og alt må fraktes fra hovedkjøkkenet 
I årebertningen heter det "Men med en positiv innstilt arragementskomite gikk dette". 
Foreningen iverksatte en vervingskampanje som gav 7 nye medlemmer. 
Forsvarets Pensjonist Forbund hadde sin lederkonferanse på Heistadmoen 15 - 17. juni. 
 
Styret bistod med å tilrettelegge møtet. Ved møtets slutt mottok foreningen Forbundets 
skjold med inskripsjon "Takk for utmerket støtte til vår lederkonferanse 15 - 17.juni 
2004". 
 
I brev av 13. desember 2004 skriver HV-03 til foreningen blant annet: 
Telemark heimeverndistrikt 03/RSF (regional støttefunksjon) Kongsberg er under stor 
omstilling. Fra 1.januar 2005 er det kommet pålegg om å redusere antall årsverk og betydelig 
del av, bygg og anlegg blant annet befalsmessa. Foreningens faste sted for medlemsmøtene er 
ikke lenger tilgjengelig.  HV-03 vil fortsatt tilby kontorplass. 
 
En liten oppsummering: 
FDI3/IR3 og HV-03hadde begge utpekte egne kontaktoffiser tilforeningen. Disse avdelinger 
samt AKON har gitt bistand tilforeningen med møtelokaler skriving, kopiering og utsendelse 
av post. Forsvarets pensjonistforening vil takke disse avdelinger, selv om to av de nå er 
nedlagt, for utmerket samarbeide i disse årene. 
 
Medlemsmøtene har vært årsmøte og 6 møter med i gjennomsnitt 30 – 40 fremmøtte, 
med høyest på møte den 5 mai 1998 med ca 60. På nesten alle møter har det vært et tema det 
kan nevnes: Førstehjelp, bilkjøring, planting og vedlikehold i hagen, orientering fra 
Kongsberg energi om stell og ettersyn av elektrisk anlegg og utstyr. 
 
Antall medlemmer: 1985 115 - 1997 186 høyest antall - 2005 154. 
 
Foreningens lover har vært revidert i: 1986, 1995, 1998 og 2003, ingen har vært 
omfattende, men justeringer av bla antall medlemmer i styret. 
 
Foreningen har tildelt Forbundets skjold til: Oberst Sigurd Friis ved hansfratreden som 
sjeffor Telemark Regiment i 1997, Arnolv Rosseland ved hans slutt som leder etter 6 år i 
1999 og i 2003 til Øivind Landsverk ved hansfratreden somforeningens representant i 
Kongsberg eldreråd i 8 år. Statspensjonist foreningen ved dens 50 års jubileum 7. mars 
2003 
 
En stor takk til de som har vært i arrangementskomiteene gjennom årene for det arbeide som 
er nedlagt i foreningen, spesielt på medlemsmøtene. 
 
Forsvarets pensjonistforeningen Kongsberg takker FORSVARETS PENSJONIST FORBUND 
for godt samarbeide og god støtte gjennom 20 år. 
 

Lykke til med fremtiden Forsvarets pensionist forening Kongsberg 
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STYRENE GJENNOM ÅRENE 
 

1985 
LEDER HENRY  GRANBERG 
NESTLEDER JOHNNY MATHISEN 
KASSERER REIDAR  GELMUYDEN 
SEKRETÆR RACIIBL  ELVESÆTER 
STYREMEDLEM MARGUNN  ONSHUS 
STYREMEDLEM EVA SØRENSEN 
STYREMEDLEM ARNE BARSTAD 

 
1986 
LEDER KÅRE KOGSTAD 
NESTLEDER TRYGVE  WOLLESUND 
KASSERER PÅL  CHR ONSHUS 
SEKRETÆR LEIF BERGE 
STYREMEDLEM IIBNRY  GRANBERG 
STYREMEDLEM TRYGVE  IIBLMERSEN 
STYREMEDLEM KÅRE BREIDABLIKK 
 
1987 
LEDER KÅRE  KOGSTAD 
NESTLEDER TRYGVE  WOLLESUND 
KASSERER PÅL  CHR ONSHUS 
SEKRETÆR LEIF BERGE 
STYREMEDLEM IIBRY  GRANBERG 
STYREMEDLEM ASTRI WETTELAND 
STYREMEDLEM HILDA AANENSEN 
 
1988 
LEDER JOHNNY LAUGERUD 
NESTLEDER INGE SWAN 
KASSERER PÅL  CHR ONSHUS 
SEKRETÆR ODDVIN KOLBOTN 
STYREMEDLEM HILDA AANENSEN 
STYREMEDLEM SOLVEIG FOSS 
STYREMEDLEM BJØRG RIISE 
 
1989 
LEDER JOHNNY LAUGERUD 
NESTLEDER INGE SWAN 
KASSERER PÅL  CHR ONSHUS 
SEKRETÆR ODDVIN KOLBOTN 
STYREMEDLEM TORE RASMUSSEN 
STYREMEDLEM SOLVEIG FOSS 
STYREMEDLEM BJØRG RIISE 
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1990 
LEDER JOHNNY  LAUGERUD 
NESTLEDER INGE SWAN 
KASSERER PÅL CHR ONSHUS 
SEKRETÆR ASLAUG BUEN KOLLBOTN 
STYREMEDLEM INGER  LAUGERUD 
STYREMEDLEM ØYVIND HUNN 
STYREMEDLEM ROLF  FOSSUMSTUEN 
 
1991 
LEDER INGE SWAN 
NESTLEDER JESSIE BRYNE 
KASSERER BJARNE  KNUTSEN 
SEKRETÆR ASLAUG BUEN KOLLBOTN 
STYRMEDLEM INGER  LAUGERUD 
STYREMEDLEM ØYVIND HUNN 
STYREMEDLEM ROLF  FOSSUMSTUEN 
 
1992 
LEDER INGE SWAN 
NESTLEDER JESSIE BRYNE 
KASSERER BJARNE  KNUTSEN 
SEKRETÆR ROLF MATHISEN 
STYREMEDLEM INGER  LAUGERUD 
STYREMEDLEM EINAR HAUGEN 
STYREMEDLEM ROLF FOSSUMSTUEN 
 
1993 
LEDER ARNOLV ROSSELAND 
NESTLEDER LEIF BERGE 
KASSERER BJARNE  KNUTSEN 
SEKRETÆR ROLF MATHISEN 
STYREMEDLEM ASLAUG  BUEN KOLLBOTN 
STYREMEDLEM ODD BRENDEN 
STYREMEDLEM ROLF  FOSSUMSTUEN 
 
1994 
LEDER ARNOLV ROSSELAND 
NESTLEDER LEIF BERGE 
KASSERER BJARNE  KNUTSEN 
SEKRETÆR ROLF MATHISEN 
STYREMEDLEM ASLAUG  BUEN KOLLBOTN 
STYREMEDLEM ODD BRENDEN 
STYREMEDLEM ROLF FOSSUMSTUEN 
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1995 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 
 
1996 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 
 
1997 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 
 
1998 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 
 
1999 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 
 
2000 
LEDER  
NESTLEDER 
KASSERER  
SEKRETÆR 
STYREMEDLEM 

 
ARNOLV ROSSELAND  
LEIF BERGE 
BJARNE KNUTSEN  
AASE BRENNA 
ASLAUG BUEN KOLLBOTN 
 
 
ARNOLV ROSSELAND  
PEDER GEITLE 
JOHN JØRSTAD  
AASE BRENNA  
INGRID SNIPEN 
 
 
ARNOLV ROSSELAND  
PEDER GEITLE 
JOHN JØRSTAD  
ODD BRENDEN  
BERIT NYSTRØM 
 
 
ARNOLV ROSSELAND  
PEDER GEITLE 
JOHN JØRSTAD  
BERIT NYSTRØM  
ØIVIND LANDSVERK 
 
 
MAGNE LINDBACK  
PEDER GEITLE  
JOHN JØRSTAD  
BERIT NYSTRØM 
ØIVIND LANDSVERK 
 
 
MAGNE LINDBACK  
KJELL BRENNA  
GUNNAR NYBORG  
BERIT NYSTRØM  
ØIVIND LANDSVERK 
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2001 
LEDER PER HOLAND 
NESTLEDER KJELL BRENNA 
KASSERER GUNNAR NYBORG 
SEKRETÆR BERIT NYSTRØM 
STYREMEDLEM ØIVIND LANDSVERK 

 
2002 
LEDER PER HOLAND 
NESTLEDER INGVAR STOLEN 
KASSERER GUNNAR NYBORG 
SEKRETÆR BERIT NYSTRØM 
STYREMEDLEM ØIVIND LANDSVERK 

 
2003 
LEDER INGVAR STOLEN 
NESTLEDER ELMER AASEN 
KASSERER GUNNAR NYBORG 
SEKRETÆR .BERIT NYSTRØM 
STYREMEDLEM KÅRE LARSEN 

 
2004 
LEDER INGVAR STOLEN 
NESTLEDER/SEKRET ÆR ELMER AASEN 
KASSERER GUNNAR NYBORG 
STYREMEDLEM KÅRE LARSEN 

 
2005 
LEDER ELMER AASEN 
NESTLEDER/SEKRETÆR MAGNAR SALTNES 
KASSERER OLA KOLSTAD 
STYREMEDLEM ARNE MELÅS 
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Møter, turer og arrangementer. 
Av Bjarne Knutsen og Arnolv Rosseland 

 
1985 

Foreningen ble stiftet 15.januar 1985. Senere på året ble det valgt en turkomite med 
følgende medlemmer: A. Barstad, H Aanensen og K. Kleppestø. Det ble også valgt 
utloddningskomite med følgende medlemmer  M. Onshus, E. Sørensen og A. Wetteland 
Det ble arrangert tur til Gardeleiren der det ble servert lunsj og etterpå til Forsvarsmuseet. 
Det deltok i alt 38 stk. Julemøte ble holdt på Ungdomsherberget med servering av varmrett, 
kaffe og kaker. S. Eriksen underholdt de deltakende 31 medlemmer med sang og musikk.  
Temaer på medlemsmøtene: 
19/2 Kontorsjef Madsø Statens Pensjonskasse orienterte.  
1/10 Oddvar Sending Kongsberg Sparebank orienterte. 
 

1986  
På årsmøte 24. februar ble det valgt følgende komiteer: Festkomite:  I. og J. Laugerud,  G. og 
H.  Engen.  Turkomite P. Strandås, E Sørensen, K. Breidablikk formann og K. Hole. 
Det ble arrangert "blomstringstur" til Skogstad hotell i Hardanger. Det ble også lagt opp 
til St. Hanstur til Håøya, men den ble avlyst grunnet manglende deltakelse. 
Det ble arrangert juletur til Gøteborg - Fredrikshavn med 44 deltakere. Romjulsfest på 
befalsmessa  27. desember med 38 deltakere. 
Temaer på medlemsmøtene: 
29/4 Invitert til Sandsvær Sparebank møtelokaler Kjell Rogstad orienterte. 2/9 Kåre Kogstad 
kåseri  "Hagen vår og høst" 
7/10 Fritz Andreassen Kongsberg orienteringsklubb orienterte om "Knute trimmen" 4/11 
Trygdesjef Wahlø orienterte om Folketrygden og samordnings reglene med pensjon fra 
Statens Pensjonskasse. 
 

1987 
På årsmøte ble følgende komiter valgt: 
Festkomite: I. og J. Laugerud, G. og H. Engen og K. og R. Saatvedt. Turkomite: K. 
Breidablikk, T. Wollesund, 0. Mjøseng og I. Swan. Fest ble arrangert på Knutehytta 27. 
mai. Det ble lagt opp til St. Hanstur til Håøya, men avlyst grunnet liten deltakelse. Brigde-
spill kvelder ble arrangert på Regimentsgården. Dansekurs ble også "luftet", men liten 
interesse. Romjulsfest i befalsmessa  27. desember. 
Temaer på medlemsmøtene i 1987. 
18/1 Invitert til Sandsvær Sparebenk møtelokaler. Banksjef Hovde og Kjell Rogstad fra 
banken orienterte om hvilke tjenester banken kunne tilby kostnads fritt, bla hjelp med 
selvangivelse og testamenter. 
3/3 Sekretær Arne Svendsen FPF orienterte om forbundets arbeide bl a avtale om 
"Kontakt offiserer" ved større avdelinger. 
7/4 Kåre Kogstad kåserte over emnet ''vår i hagen" 
5/5 Arnfinn Sandengen, leder Statspensjonist forening Kongsberg, orienterte om 
eldrerådets arbeide. 
10/11 Jens Johan Ellefsen kåserte over emnet "Kashmir levevilkår for innbyggerene". 
 

1988 
I følge Forbundets lover paragraf 6 er det bestemt at tur- og festkomite skal slås sammen 
til arrangementskomite. Forslag fra R. Saatvedt at antall medlemmer i den nye arrange-
mentskomiten bør være på 7 medlemmer, dette ble vedtatt. Det ble foreslått og vedtatt at 
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årsfest skulle arrangeres på Hamremoen kro 18. mars kl 1900, kuvertpris kr 60.-  Årets 
arrangementskomite ble: K. og R. Saatvedt, M. og N. Hatlenes, B. og S. Andresen og T. 
Wollesund. Det arrangertes romjulfest i befalsmessa den 28. desember kuvertpris kr 60 –  
Temaer på medlemsmøtene: 
16/2 Leder FPF Jack Helle orienterte. 
 

1989 
På årsmøte 14 feb. ble det gjenvalg av arrangementskomiteen, bortsett fra Wollesund som 
trekte seg. Einar Nilsen orienterte om turopplegg og kom med forslag til turer, intet ble 
bestemt. Leif Berge underholdt med opplesing fra Jakob Sande og Barstad med fine "lysglimt" 
Og stubber fra Telemark. Arr. komiten sørget for servering av karbonader god kaffe og 
kaker. Sigmund underholdt med sang og trekkspillmusikk til allsang, 
Kollbotn underholdt også med sin spesielle deklamasjon og opplesing av Per Sivle.  
Romjulsfest 27. des. i befalsmessa,  kuvertprisen  hevet til kr  75.- pr p. 
Temaer på medlemsmøtene 
5/9 Kåre Kogstad kåseri "Høst i hagen" 
 

1990 
På årsmøte 13 febr. ble arrangementskomiteen gjenvalgt. 
Sigmund Eriksen underholdt med sang og trekkspillmusikk som vanlig. Opplegg til 
vårtur til Gimlemoen og Hirtshals. Turen fikk god oppslutning og gjennomført på en 
glimrende måte til glede for deltakerne. Romjulsfest på vanlig måte 27. des. i befalsmessa 
på Heistadmoen.  
Temaer på  medlemsmøtene 
9/1 Rudolf Grinde leder FPF og Torolf Støyva Statens pensjonskasse orienterte 6/11Omvising 
på Ski-muset 

 
1991 

Samme arrangementskomite  som tidligere. 8 januar ble det arrangert omvisning på 
Kongsberg Våpenfabrikk (gamle del) med samling i nedre kantine til servering  av kaffe  og  
kaker. På medlemsmøtene  har  S. Eriksen underholdt  med trekkspill  og ledet allsang. 
7 mai ble det arrangert festmøte på Heistadmoen som var en hyggelig sammenkomst til 
alles tilfredshet. Det ble også arrangert en koselig Danmarkstur til alles tilfredshet. 
Romjulsfesten gjennomført 27. des i Befalsmessa på vanlig måte.  
Temaer på medlemsmøtene 
1/10 Aud Aaker kåseri med bilder fra "Vestbredden" 
5/11 Birger Wold nestleder FPF og Torolf Støyva Statens Pensjonskasse orienterte.  
 

1992 
Foreningen har fått skriftlig tilsagn fra FDI3/1R3 til å benytte  "TØMMERHALLEN"  til sine 
møter.  På årsmøte ble 4. februar det gjenvalg av arrangementskomiteen. S. Eriksen 
underholdt på vanlig måte med sitt trekkspill, og 0. Kollbotn underholdt også med 
deklamasjon av Fanitullen. 2-4. juni ble det arrangert busstur til Bergen med Forsvarets 
buss. Overnatting på Håkonsvern, omvisning i leiren og havna, en fm tur. 
Romjulsfest som vanlig 27. des. i Befalsmessa.  
Temaer på medlemsmøtene. 
6/10 Anne  Lauritzen,  leder  Frivillighetssentralen  Kongsberg orienterte. 
3/11 Stig Atle Mathisen og Magne Øygarden fra "Wækteren" orienterte om alarmer i 
hjemmet. 
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1993 
På årsmøte ble det denne gang utskifting av Kari og Reidar Saatvedt etter 8 års innsats i 
arrangementkomiteen og fikk overrakt en bukett roser med takk for utmerket innsats. Nye 
medlemmer ble Hanna og Gunnar Nyborg. Det ble arrangert vårtur til Sarpsborg med besøk 
på Ravneberget. Det ble videre arrangert høsttur til Kiel. 
Den årlige romjulsfesten gikk som vanlig 27. des i Befalsmessa Heistadmoen.  
Temaer  på medlemsmøtene: 
2/3 Brun fra Senior Reiser orienterte. 
7/9 Leder FPF Ole Dokke og sekretær FPF Arne Svendsen orienterte. 
2/11 Stabssjef FDB/IR 3 orienterte om Forsvaret generelt og FDB/IR 3 spesielt. 
 

1994 
På årsmøte i februar ble det gjenvalg av arrangementskomiteen. 
Den 4. okt. var det omvising på  "Mynta" med Åse Brenna som guide. 
På møtene stiller Eriksen opp med trekkspill og leder allsang. Det blir også arrangert 
utlodding og servert karbonade og kaffe, noen ganger også kaker. 
Den 6.juni var det tur til Lubeck. Det ble også arrangert tur Kiel tur med julebord 14-16./11  
Romjuls fest som vanlig i messa på Heistadmoen. 
Temaer  på medlemsmøtene: 
1/3 Maj Stein Løvdokk viste lysbilder og fortalte fra hans tjeneste som FN observatør i 
Kashmir. 
3/5 Oddvar Sending viste lysbilder med kommentar fra innvasjonsstrendene i Frankrike. 
1/11 Sjefene for TR, HV-03, AKON og HMTV orienterte. 
 

1995 
På årsmøte  den 31. januar  ble  arrangementskomiteen gjenvalgt. 
Under medlemsmøte den 28 februar skjedde en tragisk skyteepisode i vakta og vanlige 
rutiner ble forandret. Vårtur ble arrangert 29-31. til Jesperhus i Danmark. 10 års 
jubileumsfest ble arrangert den 15. september med 62 medlemmer og gjester tilstede. 
Julebordstur med MIS Kronprins Harald til Kiel 22-24. nov.  
Romjuls treff 27/12 med 42 deltakere. 
Temaer på medlemsmøtene: 1995 
4/4 Marit Nyheim Kongsberg Trygdekontor orienterte.  
2/5 Tilbakeblikk på freds dagene i 1945. 
17/5 Sjefene for TR og HV-03 inviterte til kaffe m v i Regimentsgården. 
5/9 Bjarne Knutsen fortalte om en tur til St Petersburg arrangert av Tysklandsbrigadens   
veteranforening. 
3/10 Bjørg Skarstein Kongsberg Trekkspillklubb og vår egen Sigmund Eriksen spilte og 
ledet allsang. 
7/11 Forsvarets avdelinger orienterte. 

1996 
På årsmøte den 6. februar ble ny arrangementskomite valgt:  
Hanna og Gunnar Nyborg, Guri og Frank Konningen og Ragnhild Trengen og Sverre 
Fallao. Vårtur til Hardanger  med besøk på Rosendal. Julebordstur til Kiel 26 - 28. 
november, vellykket som vanlig. Romjulsfest  som vanlig  27 des i befalsmessa 
Heistadmoen. 
Temaer på medlemsmøtene: 
5/3 Vårt medlem Martha Werkland orienterte om foreningen "Venner av Kongsberg 
sykehus " 
7/5 Orientering om Frivillighetssentralen ved daglig leder Finn Harstad  
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1/10 Sersjant Bård Andersen san tr. Telemark bn instruerer i førstehjelp. Ingrid 
Mikkelsen og Erling Hagen fra firmaet "Aktiv 36 og 70 demonstrerte hjelpemidler. 
5/1l Forsvarets avdelinger orienterte. 
 

1997 
På årsmøte 4. februar ved valget av ny arrangementskomite ble det følgende forandringer. 
Margot og Svein Gran ble innvalgt. Hanne og Gunnar Nyborg gikk ut og fikk 
blomsterbukett  av leder med takk for 4 års utmerket  innsats. 
10. mars ble det arrangert Oslo tur til TV 3s innspilling av “Tre på topp" med middag 
etter forestilingen. Julebordstur til Kiel også dette året med Forsvarets buss til og fra 
ferga. Romjulsfest som vanlig den 27 des. i befalsmessa. 
Temaer på  medlemsmøtene  1997: 
4/3 Gunhild Pålerud fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud orienterte og demonstrerte 
forskjellige hjelpemidler. 
6/5 Sjåførlærer Kåre Johansen kåserte over emnet "Eldre og bilkjøring" 2/9 Kosthold og 
helse ved Anne Hassl 
5/11 Forsvarets  avdelinger orienterte 
 

1998 
På årsmøte 4. februar ved valget ble det :følgende forandringer i arrangementskomiteen. 
Guri og Frank Konnigen gikk ut og fikk blomsterbukett for innsatsen, nye ble Gokki og 
Martin Giljamse. 29. april ble det arrangert tur til Løten Brenderi og etterpå til 
Skogbruksmuset på Elverum. Middag ble servert på Elgstua med selvfølgelig elgstek til de 
32 detakerene. Romjulsfest som vanlig den 27. des. i befalsmessa. 
Temaer på medlemsmøtene 
3/3 Besøk  av leder F P F Gaberiel Lund  og Torolf Støyva  Statens pensjonskasse. 
5/5 Christel Skjøtskift spesial sykepleier ved Kongsberg sykehus informerte om slag og 
førstehjelp til slagrammede. Odd W Knutsen leder for Buskerud forening for slagrammede, 
orienterte om opptrening etter slag. 
1/9 Vising av høstens moter. 
6/10 Orientering fra Kongsberg energi om forebyggende tiltak.  
3/11 Forsvarets avdelinger orienterte. 
 

1999 
På årsmøte 2. februar med 35 medlemmer tilstede ble følgende valgt til arrangements-
komiteen: Gokke og Martin Giljamse, Inger og Nils Skårsmoen og Bjørg og Bjarne Knutsenå. 
Det ble vårtur til Rena leir 10. mai med omvising i leiren og lunsj etterpå. På returen var vi 
innom Gardermoen flyplass. Romjulsfest ble arrangert 27. des som vanlig.  
Temaer på medlemsmøtene. 
4/5 Berit Troppen Kongsberg hagelag viste lysbilder og kåserte om planting og stell av roser. 
5/10 Odd Arne Helleberg kåserte om Kongsbergs historie fra bronsealderen til vår tid. 
2/11 Maj Rø TMR og mai Løvdokk HV-03 orienterte. 

 
2000 

På årsmøte 1. februar det følgende forandringer i arrangementskomiteen, G og M Giljamse 
gikk ut og Bjørg Krogh Andresen og Ingrid Snipen ble valgt inn. 
5. april ble det arrangert tur til Bæreria, Kongsvinger hvor det ble orientert om stedet. 
Etterpå ble det servert lunsj. Så gikk turen videre til Charlottenborg i Sverige til litt 
shopping. På mai møte hadde vi besøk av Anne Marie Gjessing nestleder FPF som 
orienterte om forbundets arbeide, og det forestående trygdeoppgjør. Hun satte tydlig pris 



For web v/Arne Bigseth Side 17 av 18 7cde36fb-064a-415f-91c6-ad89ed3502e5 

på besøket hos oss ved at hun etterpå sendte takkeskriv. 
26 juni ble det arrangert tur til Bergen med overnatting i den nye befalsforlegging på 
Håkonsvern "BRIGGEN". Returen gikk over Haukelisæter hvor det ble servert middag, 
elgstek.  En vellykket tur. 
Månedskiftet nov des ble det arrangert tur til Kiel med goddeltakelse. Romjulsfest 27. des 
med 50 deltakere. Til alle møter har Eriksen deltatt med trekkspill og ledet allsang. 
Temaer på medlemsmøtene 
7/3 Leder Magne Lindback fortalte og viste bilder fra Zimbabwe som han hadde besøkt. 
4/4 Øivind Kulberg var kveldens kåsør over emnet "Vår og Europas skihistorie".  
2/5 Nestleder FPF Anne Marie Gjessing orienterte. 
5/9 Leder av Frivillighetssentralen Asbjørn Skullerud orienterte om virksomheten på 
Nymoensentret. 
31/10 Vårt medlem Øivind Landsverk, leder av eldrerådet, orienterte om kommunens 
planer for bygging av omsorgs boliger. 
7/11 Sjef  TMR, oberst Åge Bjøråsen, orienterte om Forsvarsstudien 2000 og fremtiden for 
Heistadmoen . 
 

2001 
På årsmøte 6. februar ble det følgende forandring i arrangementskomiteen Bjørg Krogh 
Andresen gikk ut og Grete og Olav Finstad ble valgt inn. 
12-14. oktober ble det invitert på tur til Lifjell hotell i Telemark. En meget vellykket tur med 
stor deltakelse til en akseptabel pris. Den årlige julebordreise til Kiel gikk av stabelen 28-30. 
november med fint vær og behaglig reise. Romjulsfest 27. desember stor deltakelse og fin 
musikk av Stordalen og Zetterkvist. 
Temaer på medlemsmøtene 2001. 
6/2 Haldis Ribe fortalte, med lysbilder, fra en tur til Brasil. 
6/3 Leder Frivillighetssentralen Asbjørn Skullerud orienterte om virksomheten. 6/5 
Mannekeng vising. Dameklær fra Charlotte og  Normann med herreklær 
6/11 Oberst Åge Bjøråsen TMR og ordfører i Kongsberg Morten Eriksrød orienterte. 
 

2002 
På årsmøte 5. februar ble det følgende forandringer i arrangementskomiteen, Ingrid 
Snipen, Bjørg og Bjarne Knutsen og Inger og Nils Skårsmoen gikk ut. 
Følgende nye innvalgt: Else Grethe og Olav Finstad, Christian Fliegner, Aud Jåtten og 
Signe og Trygve Bergene. 2-4. desember julebordstur til Kiel, som vanlig.  
Romjulsfest 27. desember  i befalsmessa. 
Temaer  på medlemsmøtene. 
5/3 "Jubelgutta" fra Modum spilte og fortalte historier.  
9/4 Videofilm om hendelsene omkring 9. april 1940. 
7/5 Medlemmer av Kongsberg trekkspillklubb underholt. 
3/9 Leder FPF, Ømulf Lehn Thune, orienterte om Forbundets virksomhet. 
1/10 John Arild Sommerstad fra Statens Biltilsyn kåserte over emnet "Mørkekjøring"  
5/11 To damer fra Steglet demonstrerte og lagde blomsterdekorasjoner for advent og jul. 
 

2003  
Arrangementskomiteen som forrige år: 
4. juni grillaften med 25 medlemmer, en koselig aften. 
3-5. oktober høsttur til Vesle Skaugum på Golsfjellet med Forsvarets buss. Tur videre 
innover fjellet til en gammel fjellstue ''NØSEN", kafferast med vafler. Om kvelden sosialt  
samvær,  S. Eriksen  med trekkspillet ledet allsang. På hjemturen ble det snø, men det gikk 
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uten problemer. Også i år ble det tradisjonell romjulsfest, god deltakelse og stemming.  
Temaer på medlemsmøtene. 
4/3 Sjef HV-03, Kjell Enberget, orienterte om ny organisasjoen i HV generelt og HV- 03 
spesielt. 
9/3 Gro Else Løken fra ''Nufseriet" demonstrerte og lagde påskedekorasjoner. 
6/5 "Bygartner'n" Bjørn Ervum kåserte over emnet "Fra verandakasse til prydhage" 4/11 
Geir Sjønnegård orientering i personlig økonomi under temaet "bruke eller spare penger" 

2004 
På årsmøte 3. februar ble det følgende forandringer i arrangementskomiteen. 
Else-Grethe og Olav Finstad gikk ut. Da det ikke var andre som hadde sagt seg villig til 
verv tok Else og Hermann Jensen valg for 2 år til komiteen. 
22. juni ble det arrangert grillkveld på Heistadmoen med mange deltakere. Det har dette året 
ikke blitt arrangert noen turer da det har vært liten interesse. Det har også blitt vanskeligheter 
med møtelokaler grunnet nedleggelse av Heistadmoen leir. 
Temaer  på medlemsmøtene 
9/3 Gro Else Løken fra ''Nufseriet" laget påskedekorasjoner. 
13/4 Sjøkaptein Arne Frode Rinnan kåserte om sine opplevelser fra flykting dramaet på 
skipet "Tampa".  
11/5 Birger Brodersen demonstrerte sine produkter under temaet "helse, miljø og velvære. 
7/9 Rolf Korvald fortalte og viste lysbilder fra Kongsberg 40 -90 år tilbake. 
5/10 Jon Arild Sommerstad fra trafikketaten i Kongsberg orienterte spesielt kjøring i 
rundkjøringer. 
2/11 "Eikergjentene" spilte og sang. 
 

2005 
På årsmøte 1. februar som ble holdt på Kongsberg Vandrerhjem ble det følgende 
utskiftinger i arrangementskomiteen.  Aud Jåtten og Christian Fliegner gikk ut og fikk 
hver sin hvitvinsflaske som takk for innsatsen. 
Arrangementskomiteen består nå av: 
Signe og Trygve Bergene, Else og Hermann Jensen Randi og Per Dokka (nye) Det vil 
senere på året bli arrangert 20 årsjubileumsfest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er skannet fra Elmer Aasens papirutgave og klargjort for web av Arne Bigseth 7.juni 2016 
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