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 Leder 

Utvikling i medlemsmassen. 
Vårt forbund hadde i 2009 i underkant av 10.000 medlemmer. Nå er medlemstallet nede i rundt 

6.200 og tendensen er et stadig synkende. Utviklingen i vår forening er ikke like ille, men vi har 

merket de samme tendensene. I 2005 hadde vi 506 medlemmer. Etter den tid har vi opplevd en 

gradvis reduksjon. Slik kontingentinngangen er per nå, ligger vi an til å ende på i underkant av 400 

medlemmer på slutten av året. Det er ingen tvil om at vi opplever situasjonen som sterkt 

bekymringsverdig.  

                  En sommer som har inneholdt det meste av værtyper er over, og vi er godt gjenge 

med høstens program. Vi har nettopp fått tilbake 46 fornøyde italiafarere. Noen endringer i 

høstens program blir det, men det går mest på at vi må flytte aktiviteter i tid. Dette er imidlertid 

noe vi må regne med så lenge vi er avhengig av andre, både for lån av lokaler og transport. 

I sommerferien har styret fått avklart konsekvensene av den nye personopplysningsloven. 

Heldigvis blir det ikke nødvendig å hente inn samtykke til lagring og bruk av persondata fra den 

enkelte. Dette fordi det ved innmelding til oss, anses at ble opprettet en medlemsavtale hvor vi 

har fått rett til å lagre persondata og bruke disse for å holde kontakt med dere. Det stilles 

imidlertid strenge krav til hvordan dataene skal lagres og brukes. Alle krav til lagring er 

tilfredsstilt. Det må imidlertid lages en intern instruks for dette og bruken av personopplysninger. 

Vi har videre arbeidet en god del med å skaffe adgang til flystasjonen for de som har hatt den 

som sin tidligere arbeidsplass. Dette er nå gått i orden. De som har meldt behov for adgang får 

utstedt eget adgangskort.  Magne sekretær har tatt kontakt med de aktuelle og han vil 

organisere utstedelse av kort sammen med flystasjonen.              Jarl 

Norge har fått en eldreminister, men hun (Åse Michaelsen fra FrP) er en del av Helse- og Omsorgs 

Departementet (i tillegg er jobben hennes delt siden hun også er Folkehelseminister). I april i år fikk 

hun en skriftlig spørsmål fra SV om etablering av et eldreombud, siden det i Jeløya erklæringen 

står at «regjeringen vil etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal 

lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene». 

Her er svaret Åse Michaelsen gav Stortinget 4. april i år;  

«Etableringen av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud er en prioritert oppgave for 

regjeringen. Jeg legger, i samarbeid med eldre- og folkehelseministeren, opp til å sende forslag til 

nødvendige lovendringer på alminnelig høring med sikte på å så snart som mulig kunne fremme et 

lovforslag for Stortinget.» 

Så får vi se om vi blir klokere av dette og om det blir noe Eldreombud! 

ELDREOMBUD? 



Styre og komiteer 
(Komiteleder er fast medlem av 

styret) 

 

 

 

Styret 
Leder          Jarl Christensen 

Nestleder    Trond Flateby 

Sekretær    Magne Mæle 

Kasserer     Inger Johanne Jentoft 

 

Arrangementskomité 
Leder         Roald Larsen 

Medlem     Irene Krutnes 

Medlem     Sissel Larsen 

Medlem     Turid Sjøvold 

 

Turkomité 
Leder        Bjarne Flæsen 

Medlem    Wencke Lutnes 

Medlem    Unni Tømte 

 

Kaffetreffkomité 
Leder       Magne Drægni 

Medlem   Marit E Hadland 

Medlem   Jon Sommerbakk 

 

Revisjon 
Revisor         Sverre Skår 

Vararevisor   Reidar Nilssen 

 

Valgkomité 
Leder       Dagfinn Røsberg 

Medlem   Kirsten Berg 

Medlem   Kjell Lutnes 

 

Kontakter 
Kontor Befalsmessa Bodin Leir 

Onsdager 11-13 Tlf 75 53 73 79 

E-post bodoe@fsforb.no 

Internett; 

www.forsvaretsseniorfobund.no/ 

 

Leder Jarl Christensen 

Tlf 990 25 713 

E-post jarlcchr@gmail.com 

 

Sekretær Magne Mæle 

Tlf 948 92 655 

E-post m.maele@online.no 

 

Redaktør Per Hetty 

Tlf 952 88 190 

E-post perhetty@gmail.com 

75 år 
24 Sep Lauritz Johansen 

19 Okt Einar Sverre Aanderbakk 

1. Nov Ragnhild Mjøen Eilertsen 

13 Nov Ingrid Synnøve Eilertsen 

80 år 
14 Sep Magne Holm 

21 Okt Kyrre Johan Ellefsen 

11 Nov  Randi Kristiansen 

17 Nov Bjørn Fossum 

Gavekort er blitt/vil bli sendt! 

Nytt medlem 
 Gunnar Nordgård  

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til  vårt Forbund  

og vår avdeling 

85 år 
22 Sep Agnes Johansen 

25 Sep Arnhild Aga 

7 Nov Else Petrine Elvevoll 

Ny dato julebord 
Vi hadde opprinnelig booket oss inn lørdag 1. desember, men så 

viser det seg at FOH har engasjert kjøkkenet til sitt eget julebord 

fredag 30 november. Kjøkkenet er ikke i stand til å gjennomføre  

julebord to dager på rad, og siden FOH har forrang foran oss,  

måtte vi finne en ny dato. I desember er eneste mulighet den15.  

og i november har vi mulighet den 24. På styremøte 5 september 

valgte vi derfor å gå for 24 november, noe de fremmøtte på kaffe- 

treffet åpenbart var enige i. 

Så derfor; julebord 24. november 2018 i Mannskapsmessa 

Påmelding og ytterligere informasjon vil komme senere. Se for øvrig 

innlegg fra Arrangementskomiteen på siste side. 

Bårebukett når våre medlemmer dør! 
Når et av våre medlemmer dør, deltar vi i begravelsen med bårebukett  

med sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling. Det er derfor svært viktig 

at vi blir varslet om dette og vi ber derfor om din hjelp. 

Ta kontakt med Inger Johanne på tlf  47032695 eller Jarl på tlf. 99025713 

mailto:bodoe@fsforg.no
mailto:perhetty@gmail.com
http://clipartguide.com/_pages/0060-0608-0211-0811.html
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3937332&memlevel=A&a=a&q=flowers&k_mode=all&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=&k_exc=&pubid=&date=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3791282&memlevel=A&a=a&q=welcome&k_mode=all&s=391&e=420&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=14&k_exc=&pubid=&date=


  HVOR ER MIDTEN AV NORGE?  
I flere år har steder på Helgeland i Nordland kjempet om tittelen "Norges midtpunkt". Men dette er 

selvsagt avhengig av hvordan en beregner. Kartverket har tatt hensyn til Norges areal og beregnet 

et arealtyngdepunkt. Dermed blir det et sted i Trøndelag som kan få tittelen Norges midtpunkt. 

Norges arealtyngdepunkt ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag.  

Midtpunktet er markert med en steinbauta og ligger i et vernet  

landskapsområde.. Kilde; Kartverket 

Kl. 0700, onsdag 12.9. var det avreise på årets utenlandstur. Via Oslo endte flyturen i Venezia ved 

13-tiden. Derfra ble vi, med en kort stopp innom en veikro, fraktet i buss til Hotell Poiano, hvor vi 

ankom ca 1630. Hotellet lå i en skråning, ca 4 km ovenfor byen Garda, med utsikt ned mot 

Gardasjøen. Deltakerne ble fordelt i hovedbygningen og tre nærliggende bygg, men hotellet ytte 

god sørvis ved å frakte kofferter og gjester til de forskjellige byggene. Senere var det bare å slå 9 

på telefonen, så ble han/hun/de hentet, når en måtte ønske. I tillegg stilte hotellet med gratis 

shuttlebuss ned til sentrum, fra 1015-1215 og 1515 til 1700, noe de mange benyttet seg av, bortsett 

fra de sprekeste da, som gikk fram og tilbake. 

Første felles utflukt hadde vi i Garda, koselig liten by med kaipromenade og kafeer langs 

Gardasjøen og handlegater tilbaketrukket fra sjøsiden. Tid til å vandre på egen hånd hadde vi, før 

en felles lunsj, egentlig treretters middag, på Froskehagen,  Il Giardino Delle Rane. 

Dagen derpå var det båttur på Gardasjøen med rutebåt, og korte stopp innom små byer, Torrie, 

Brenzone osv., før vi gikk i land i Limone, en koselig liten by, langt nord. Noen handlet, andre tok en 

forfriskning eller kjøpte lunsj. Klokken tre tok vi rutebåt tvers over sjøen til Malcesine, hvor vi hadde 

et par timer på egen hånd, før en buss kjørte oss langs Gardasjøen tilbake til Hotell Poiano. 

Vi hadde to andre fellesutflukter, til Sirmione og Verona. Sirmione ligger ytterst på en smal halvøy 

uti Gardasjen. For å komme inn i gammelbyen, med smale, trange gater, må man passere over 

vindebroen og gjennom festningen Scaligiaro,  

som var bygget tvers over den smale halvøya.  

Felleslunsj med pizza, som ustoppelig ble båret  

inn, inntil norske mager sa stopp.  

Vår siste fellesutflukt gikk til Verona, ledsaget  

av Monika, vår norske guide, som tok oss gjen- 

nom det gamle sentrum med renessansepalas- 

ser, kirker og forbi amfiteatret Arena, bygget  

ca år 50 e.Kr., og som i dag brukes til konserter  

og operaforestillinger, i motsetning til Colloseum,  

som er en ruin. Etter felleslunsj vandret vi over  

broen Ponte Scaligero til bussen.  

På tilbaketuren til hotellet, gjorde vi en stopp på  

vingårdenTenute Salvaterra, hvor vi fikk smake  

på 2 hvite og 3 røde viner. I løpet av oppholdet  

hadde vi to dager til egen disposisjon. Mange  

vandret langs den flotte, fire km lange strandpromenaden til byen Balderino, andre bygget på med 

en tur opp den bratte stien til La Rocca, 283 moh. Noen shoppet i butikkene i Garda, og andre har 

solte seg ved, eller badet i det 50 m lange utendørsbassenget. På hjemturen meddelte flere til 

turkomiteen at dette har vært en flott tur. Noen har kanskje returnert med trangere belte enn da de 

dro, leder i turkomiteen inklusiv. Turhilsen fra Bjarne. 

Årets utenlandstur 



Ikke gå glipp av innbydelser, informasjon eller gode tilbud! 
Gi oss din e-post adresse så blir du blant de første som blir opplyst! 

Aktivitetsliste 2. halvår 2018 

19 sep     Mona og Ole Hojem 

26 sep     Inger Kristiansen 

3 okt        Randi Kristiansen / Ann-Marit  

        Christensen 

10 okt     Åse og Alf Tobiassen/ Jan Melå 

17 okt     Liv Unni og Per Hetty 

24 okt    John Skogøy / Kjell Elvemo 

31 okt    Sverre Olaussen / Dagfinn Paulsen 

7 nov     Johannes Jentoft/ Johann Kokaas 

14 nov   Sissel Larsen / Irene L. Krutnes 

21 nov   Torbjørg og Svein Svendheim 

5 des     Greta og Reidar Nilsen / Kirsten Berg 

12 des   Unni og Erik Tømte  

 

Kaffeliste sep - des 2018 
September  November 

05 Kaffetreff  07 Kaffetreff 

12 Styremøte 14 Kaffetreff 

12-19 Tur til Gardasjøen 15 Medlemsmøte 

19 Kaffetreff  21 Kaffetreff  

26 Kaffetreff  24 Julebord 

27 Medlemsmøte 28 Kaffetreff 

    

Oktober  Desember  

03 Kaffetreff  05 Kaffetreff/Styremøte 

10 Kaffemøte 12 Kaffetreff/ 

17 Kaffetreff/Styremøte       Avslutning for året 

24 Kaffetreff   

31 Kaffetreff    

 .  

  

En lokal tur er planlagt  

en gang i oktober   

    

 

 

   

NYTT FRA ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Arrangementskomiteen er i full gang med å planlegge årets julebord. I 2017 måtte vi foreta 

bespisningen «ute på byen» på grunn av oppussing av spisemessa i Bodin leir. Tilbakemeldingen 

fra de rundt 80 gjestene var at dette ble en vellykket seanse, både mat og drikke smakte 

fortreffelig.  

Tross noen tekniske problemer med vårt høyttaleranlegg fikk de fleste med seg både taler og 

humoristiske innslag. Vår tidligere leder fremførte en særdeles morsom forklaring på hvordan god 

(og i ukontrollerte mengder) drikke kan få konsekvenser for den enkelte. 

Etter bespisningen dro de aller fleste opp til messa i Bodin leir for å fortsette sosialt samvær med 

enda mer god drikke, dans til levende musikk samt liv og latter. Vi vil også i år kunne benytte de 

samme lokalene som tidligere. 

Vi er blitt lovet å kunne foreta bespisningen i mannskapsmessa i Bodin leir. Dato for årets julebord 

er i skrivende stund fastsatt til lørdag 24 november. Komiteen jobber med å konstruere et budsjett 

som forhåpentlig vil gå i balanse. Detaljer om pris, klokkeslett, adgang til Bodin leir, transport etc vil 

bli kunngjort ved oppslag/muntlig informasjon på kaffetreffmøtene samt ved hjelp av e-post. 

Erfaringsvis vet vi at arrangementer av denne art krever mye planlegging og forarbeid. For å få til 

dette har vi ved noen anledninger forespurt våre medlemmer om hjelp til å «bemanne  noen 

posisjoner» under bespisningen. Vi har bare positive tilbakemeldinger, så dette bør  

gå knirkefritt også denne gangen.  

Så håper vi at så mange som mulig vil være deltakere på årets julebordtilstelning. 

Hilsen arrangementskomitéen 


