
Årgang 6 Juni 2016 
Leder                                 

          God sommer                        God sommer              

 SENIORPOSTEN 
Medlemsavis for Forsvarets   

Seniorforbund avdeling Bodø 

Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember og sendes alle medlemmer i avd Bodø.  

Har du registrert din e-post adresse hos oss, vil du få Seniorposten elektronisk. Det lages også papirutgave av 

avisa og denne sendes pr post til de som ikke har e-post adresse. Ekstra kopier fås av sekretæren. 

Har du glemt oss? 
Det er mange som ennå ikke har betalt vår beskjedne  årskontingent kr 250. Har du glemt det 

bort, vennligst betalt så snart som mulig. Og husk å merke betalingen enten med ditt navn  

eller ditt medlemsnummer. Er du i tvil om du har betalt eller ikke, ta kontakt med vår utmerkede 

kasserer Inge Johanne så vil hun undersøke saken. 

               Sommeren nærmer seg og dette gir muligheter for noen leder-refleksjoner ifm vår 

avdelings aktiviteter, styring, drift, økonomi, virksomhet mv, som ikke hadde gått like lett uten et 

aktivt styre. Alle i vårt styre har sine oppgaver og bidrar der de har de beste forutsetningene til 

beste for driften. Jeg bruker å fremføre at «alle styrer» må ha en ingeniør i sin midte og her er vi 

svært heldige å ha en nestleder som lett glir inn i denne rollen. Hans oppgave er å ivareta den 

daglige driften, da mer enn det bygningstekniske og han er ikke minst en «kløpper» på EDB, 

maskin- og materiellsiden.  

Den tidligere rektor i skoleverket tar seg av det økonomiske på en god måte – ikke alt er like lett 

innenfor kontoverden, men det meste blir håndtert på en fin måte og nå er hun også blitt venn 

med StyreWebs regnskapsversjon. Omstilling tar tid, men blid og imøtekommende kan vi i alle fall 

si om vår kasserer og så er vi svært glade når hun leser dikt og prosa for oss. Sekretæren er 

heldigvis en dreven person innen IT og det trenger enhver forening om vi skal være ajour og med 

på fremtidig utvikling. Han er en nyttig medarbeider ifm innføringen av StyreWeb og ikke minst ifm 

ivaretagelsen av vårt nye medlemsregister og den medfølgende meldingstjenesten (E-post). 

Kommunikasjon med medlemmene ligger innenfor hans domene og her må det særlig nevnes vår 

avdelings nettside, som nå begynner å bli av de bedre i forbundet. Lederne i de tre komiteene 

driver etter lederens mening godt innenfor sine ansvarsområder – de ivaretar at de ulike 

«virksomheter» fungerer og da på en flott måte. Kaffetreffkomiteen har lagt til rette for at 

«kaffekokerne» kan møte opp til innsats hver onsdag, medlemmene i arrangementskomiteen 

ivaretar de ulike arrangementer helt utmerket og reisevirksomheten planlegges og gjennomføres 

på beste måte av turkomiteens medlemmer. 

Så var det meg da – jeg prøver å lede det hele på en måte som ivaretar det meste til det beste for 

våre medlemmer, men det hele hadde ikke gått uten de dyktige medhjelperne i styret, komiteene 

og ikke minst de mange frivillige i avdelingen som også bidrar i behørig grad. Vi må ikke glemme 

at alle i avdelingen har et ansvar for hverandre og skal bidra på beste måte i sosial sammenheng.  

Tilslutt formidles ønsket om at ennå flere deltar i våre aktiviteter - om ikke alltid, bestandig, hver 

gang - så i alle fall en gang i blant!                     Sommerhilsen fra Karl Anton 
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Styre og komiteer 
(Komiteleder er fast medlem av styret) 

 

 

 

 

 

Styret 
Leder          Karl Anton Langbakk 

Nestleder   Jarl Christensen 

Sekretær    Magne Mæle 

Kasserer     Inger Johanne Jentoft 

 

Arrangementskomité 
Leder         Irene Løkaas Krutnes 

Medlem     Kate Mårnes 

Medlem     Sissel Larsen 

Medlem     Roald Larsen 

 

Turkomité 
Leder        Bjarne Flæsen 

Medlem    Kjetil Krutnes 

Medlem    Tommy Willassen 

 

Kaffetreffkomité 
Leder       Gunvald Hansen 

Medlem   Inger Kristiansen 

Medlem   Torbjørg Svendheim 

 

Revisjon 
Revisor         Sverre Skår 

Vararevisor   Reidar Nilssen 

 

Valgkomité 
Leder       Dagfinn Røsberg 

Medlem   Kirsten Berg 

Medlem   John Skogøy 

 

Kontakter 
Kontor Befalsmessa Bodin Leir 

Onsdager 11-13 Tlf 75 53 73 79 

E-post bodoe@fsforb.no 

 

Leder Karl Anton Langbakk 

Tlf 402 49 245 

E-post karlanton.langbakk@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 
26 juli    Grethe Lekang Olsen 

28 juli Birgith Rong 

12 aug Svein Oddvar Hammer 

13 aug Henny Oddbjørg Hansen 

03 sept Edna Margrethe Vian 

     

80 år 
01 juli Finn Trekkvold 

07 juli Edvard Tellmann 

09 juli Roald Danielsen 

13 juli Knut Grimstad 

25 juli Bjørn Børresen 

15 aug Eirik Jon Torbergsen 

12 sep Anne Inger Alvestad 

20 sep Kirsten Marie Elvemo 

30 sep Finn Bøe      

Gavekort er blitt/vil bli sendt! 

85 år 
 04 juli Isak Stenersen 

06 aug Arild Wik 

28 aug Lars Håkon Nystad 

07 sep Johan Johansen      

Nye medlemmer 
Stein Yngve Hartz Knut Støre 

Torgeir Dagfinn Teigum Eva Paula Horsdal Teigum 

Knut Steffensen Anne Lise Rosvold 

Mette Solem Kristoffersen Egil Peter Rasmussen 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår avdeling  

og  vårt forbund! 

   Seniortur til Meløy 
Torsdag 9 juni drar vi til Meløy. Tema for turen er Operasjon  

Muskedunder. Første stopp er ved Uredd minnesmerke, hvor  

Knut Støre kort vil orientere om bakgrunnen for monumentet.  

Videre går turen til Glomfjord Kraftstasjon hvor det blir orientering  

om hvor begivenhetene under operasjon Muskedunder fant sted. 

Etter dette drar vi til Ørnes og Meløy Bygdemuseum., hvor vi får 

en introduksjon om hva som befinner seg der. Så vil Knut Støre  

fortelle oss om operasjon Muskedunder med detaljer og drama- 

  tikk. Lunsj vil bli servert på Ørnes Hotell. God tur! 
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Ikke gå glipp av innbydelser, informasjon eller gode tilbud! 
Gi oss din e-post adresse så blir du blant de første som blir opplyst! 

Pensjonistorganisasjonene signerte ikke protokollen 
Vårt forbund hadde levert inn krav til Arbeids- og sosialdept om regulering av folketrygd- 

ens grunnbeløp og alderspensjoner. Under drøftingsmøte 18 mai ble dette ikke tatt til følge,  

og vårt Forbund sammen med de andre pensjonistorganisasjonene valgte å ikke underskrive  

protokollen. Regjeringen bestemte deretter at Grunnbeløpet fra 1.mai 2016 blir kr 92 576, en økning  

på 2,78 %. Vår alderspensjon under utbetaling øker derfor med 2,01 %, hvilket vil si at vi nok en gang  

får redusert kjøpekraft ift. lønnsmottakere. Vårt krav om at de årlige reguleringer (les underregulering)  

skal tas tilbake til Stortinget for å revurderes på nytt ble heller ikke tatt til følge. 

Mener kommunene ikke bryr seg om  

innbyggernes helse. 

Mindre enn halvparten av oss har tillit til at  

kommunen vi bor i bryr seg om livskvaliteten 

og helsetilstanden til innbyggerne sine. Tallene 

er hentet fra TNS Gallup sitt Helsepolitiske 

barometer utført blant 1700 nordmenn over 16 

år.  

Kommunene har et lovpålagt ansvar om å 

fremme helse. - Det er her det svikter, sier 

Frogn Sellæg, leder av Statens Seniorråd. Hun 

synes det er nedslående at så mange mener 

kommunen de bor i ikke bryr seg om verken 

livskvalitet eller helsetilstand til sine 

innbyggere. Hvordan er det i din kommune? 

Medlemsmøte 26 mai 
Det andre medlemsmøtet for året  

ble gjennomført 26 mai. Foredrags- 

holder denne gang var Torbjørn 

Braseth (en av våre egne medlemmer) som holdt 

et engasjerende foredrag om Jan Mayen. Han var 

Stasjonssjef der i 1985-86, og kunnskapsrik som 

han er fortalte han mange interessante ting om  

denne vulkanske øya langt ute i havet. 

Etter foredraget var det som sedvanlig servering  

av varme smørbrød, samt salg av årer og trekning 

av god, gammel årgang. 

Arrangementskomiteen hadde gjort en meget fin 

jobb med å dekorere bordene og gjøre det fint 

for medlemmene, og styret takker for innsatsen. 

Medlemsstatus       På siste Landsstyremøte ble det opplyst at Forbundet har 6536 

betalende medlemmer. Dette er en klar nedgang fra tidligere oversikter, men har nok sin forklaring i 

innføringen av nytt medlemsregisteringssystem. For det er først nå man har fått et korrekt antall, 

men det viser også nedgangen i antall medlemmer som på sitt høyeste var ca. 12 500. 

Vår lokal avdeling har gått fra Maximum 500 medlemmer til godt under 400, for nå å være oppe i 

ca. 430. Siden det er en naturlig avgang er det viktig å rekruttere nye medlemmer, og vår avdeling 

er blant de flinkeste i landet. Det er et uttalt ønske fra Landsstyret at alle avdelinger bør rekruttere 

minst 10 % nye medlemmer i året. For de avdelinger som klarer dette vil Landsstyret påskjønne 

avdelingen med en premie/gave. Hva dette vil være er ikke klarlagt 

Så fortsett derfor med den gode jobben dere gjør. Kjenner dere til noen som har - eller har hatt - en 

eller annen tilknytting til Forsvaret så kontakt vedkommende og inviter dem som medlem eller et 

besøk hos oss på en onsdag. Evt. vervebrosjyrer eller annet skriftlig materiell fås ved henvendelse 

til sekretæren. 

Eldrerådet i Bodø har hatt som målsetting å bli mer synlige. Det har de klart med en spalte i 

Avisa Nordland hver 14. dag. Rådet har etterlyst utsetting av benker rundt om i kommunen, og ikke 

bare i sentrum. Dette er noe eldre har spurt etter i mange år. Likeså er det satt fingeren på alle de 

dårlige veiene og fortauene, noe som gjør fremkommeligheten dårlig, og spesielt vanskelig for 

mange eldre.  Dette vil bli tatt opp i  Bystyret ved første anledning. 
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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 

Aktivitetskalender 2. halvår 
August                             Oktober (forts)   

17 Kaffetreff               19 Kaffetreff 

24 Kaffetreff        26 Kaffetreff 

25 Tur til Saltdal       Uke 41 – kurs i slekts- 

31 Kaffetreff/Styremøte            forskning                              

September             November 

07 Kaffetreff             02 Kaffetreff 

09-16          09 Kaffetreff 

Tur til Bayern- Østerrike        10 Medlemsmøte        

14 Kaffetreff                            16 Kaffetreff 

21 Kaffetreff        23 Kaffetreff 

22 Medlemsmøte       30 Kaffetreff/Styremøte 

28 Kaffetreff                          Desember 

Oktober        07 Kaffetreff 

05 Kaffetreff        10 Julebord 

07 Oktoberfest                14 Kaffetreff med noe godt 

12 Kaffetreff              NB! Endelig dato for kurs i  

         slektsforskning vil bli fastsatt senere 

 Kaffeliste  høsten 2016 
17 aug Torbjørg Svendheim 

24 aug Unni Tømte 

31 aug Johs Jentoft 

 

07 sep Solveig Voie 

14 sep Tor Soløy 

21 sep Else Løkaas 

28 sep Greta Nilssen 

 

05 okt Liv Unni Hetty 

12 okt Steinar Lassemoe 

19 okt John Skogøy 

 Kjell Elvemo 

26 okt Randi Kristiansen 

 Anne Marie Christensen 

 

02 nov Per Albrigtsen 

 Grethe Lekang Olsen 

09 nov Sissel Møllersen 

16 nov Arvid Didriksen 

23 nov Kirsten Børresen 

30 nov Toril Skår 

 

07 des Kirsten Berg 

14 des Gunvald Hansen 

 Karstein Ingebrigtsen 

Lav kunnskap og myter om 

pensjonistene   
«Landets pensjonister er misnøyd». 

Det mener den ikke-pensjonerte delen av  

befolkningen. Men pensjonistene kjenner seg ikke igjen 

i dette. Hele ni av ti norske pensjonister sier de er 

fornøyd, godt fornøyd eller svært godt fornøyd. To av 

tre pensjonister pleier sosial omgang minst en gang i 

uka. Befolkningen for øvrig tror bare et fåtall av 

pensjonistene er sosiale så ofte. Fire av fem 

pensjonister er fysisk aktive minst en gang i  

uka. Pensjonistenes fysiske aktivitet viser  

seg å være sterkt undervurdert. 

Myten om pensjonistene, hvordan de har det  

og hva de bruker tiden til viser seg å være mange, og 

det er lav kunnskap blant den delen av befolkningen 

som ikke har trådt inn i pensjonistenes rekker. 

Dette er bekreftet gjennom den store 

pensjonistundersøkelsen som TNS Gallupp har 

gjennomført for Statens seniorråd. Det undersøkelsen 

viser er at pensjonistene mest av alt bruker tiden sin til 

å være sosiale, fysisk aktive, yte omsorg og hjelpe 

familie, venner og naboer. Noen er også aktive i lag og 

foreninger. Hvordan er det med deg? 

Nytt fra turkomiteen Torsdag 25 

august blir det tur til Saltdal og det 

tradisjonelle besøket hos Per Albrigtsen 

med grilling og tilbehør. Drikke av 

forskjellig styrke vil være tilgjengelig. 

Påmeldingsliste legges ut på siste kaffetreff 

før ferien (15.juni) og blir liggende til og 

med første treff etter ferien (17. august).  

9-16 september er det langtur til  

Bayern og Østerrike. Her er det ennå 

plasser ledig, så ønsker du å få en 

opplevelsesrik tur med masse kultur og 

mye annet snadder, er det ennå ikke for 

sent. Ta gjerne kontakt med turkomiteen 

for program og deltagerliste. 
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