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Minneord over Karl Anton Langbakk 
Det er nå rundt 3 uker siden vi mottok den triste beskjeden om at Karl Anton døde mens han var  

deltager på avdelingens fellesreise til Bayern og Østerrike. 

 

Karl Anton ble født i Hadsel kommune 21. juli 1942. Familien bodde først i Markmarka på Langøya, 

men de flyttet til Bodø da han var liten gutt. Han vokste opp i Storvika på nordsida av Bodø som 

også skulle bli hans siste hjem. Karl Anton var kavalerist i Hæren og tjenestegjorde rundt om i 

landet. I Bodø tjenestegjorde han mange år i Bodin Leir og på Reitan.  

 

Han og hans kone Sidsel ble medlemmer i vårt forbund i august 2003, og han ble valgt som 

nestleder i vår lokalavdeling i 2013, for deretter å bli leder i 2014. Han ble også valgt som 

vararepresentant til forbundets landsstyre i 2015. 

 

Karl Anton hadde en meget stor kontaktflate, noe som kom vårt forbund til gode ved at han skaffet  

veldig mange nye medlemmer. Han var den største medlemsververen i vår lokalavdeling, og han  

arbeidet sent og tidlig med utvikling av vår avdeling til medlem- 

menes beste. Det er nok få som er klar over hvor mye innsats  

han la ned for lokalavdelingen. 

 

Karl Anton mistet sin kone Sidsel i 2013. Vi som arbeidet  

sammen med ham i styret oppdaget fort hvor tette båndene  

i hans familie var. Tapet av Sidsel var et tungt slag for 

Karl Anton, og han sa selv at arbeidet som nestleder og senere  

som leder i lokalavdelingen ble en slags terapi i sorgarbeidet hans.  

 

Han var innstilt på å skulle fortsette som leder av lokal- 

avdelingen i mange år fremover, men slik skulle det dessverre  

ikke bli. Vi kommer til å savne hans gode humør og utrettelige  

arbeidsinnsats til avdelingens beste. 

 

Vi lyser fred over Karl Antons minne. 

 

Jarl Christensen, Nestleder 

                                

21/7 1942 – 10/9 2016 



Styre og komiteer 
(Komiteleder er fast medlem av styret) 

 

 

 

 

 

Styret 
Leder          Jarl Christensen 

Nestleder 

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 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 
12 oktober Gustav B. Eriksen 

26 oktober Kristian Johan Kristiansen 

5 november Britt Mathisen     

80 år 
10 oktober Jan Ivar Johansen 

11 oktober Helge Bye 

15 oktober Hilmar Alvestad 

29 oktober Per Johan Albrigtsen 

8 november Inger Elisabeth Rabben 

11 desember Odd Paulsen 

Gavekort er blitt/vil bli sendt! 

85 år 
31 desember Svein Alf Bjørgum      

Nye medlemmer 
Geir Tønder  Marta Kovacs 

Torbjørn Øvergård Ingvald Arne Sandnes 

Egil Sletten  Jorid Troskog 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår avdeling  

og  vårt forbund! 

Medlemsmøte Verdig aldring! 

Torsdag 22. september skulle det være medlemsmøte, og Kjell  

Lutnes skulle holde foredrag med tittelen  «Verdig Aldring».  

Grunnet dødsfallet til Karl Anton ble medlemsmøtet avlyst.  

Styret vil prøve å gjennomføre møtet på et senere  

tidspunkt, og dette vil bli annonsert hvis og når det blir aktuelt. 

Endringer i styret Grunnet lederen Karl Antons 

bortgang, har man funnet det nødvendig å gjøre endringer i 

styret. 

Karl Anton var valgt som leder frem til årsmøtet 2018, mens 

nestleder Jarl Christensen var valgt frem til årsmøtet 2017. Han 

har nå sagt seg villig til å overta lederrollen frem til årsmøtet 

2017, men ikke lenger. Dette har styret godtatt. 

Det betyr at styret ikke har nestleder, men dette blir kompensert 

ved at de andre styremedlemmene overtar noe av de oppgaver 

som nestlederen hadde. 

Valgkomiteen har derfor fått i oppgave å finne frem til en 

kandidat som kan overta ledervervet fra årsmøtet 2017 og frem 

til årsmøtet 2018, da det igjen vil velges en leder for en to-års 

periode slik at man kommer inn i rett syklus. 

mailto:bodoe@fsforg.no
mailto:perhetty@gmail.com
http://www.clipartguide.com/_pages/1552-0906-1601-3362.html


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

Foredrag og andre aktiviteter kan du 

også finne på Tusenhjemmet. Den 11. 

oktober vil forfatteren Mona Levin fortelle om 

situasjonen under de dramatiske krigsårene 

1940-45, men også om jødenes situasjon i 

dag.  

20. Oktober vil Pensjonistuniversitet feire sitt 

25 Årsjubileum, 8. november vil det være et 

foredrag om vårt forhold til Russland og 25. 

november et foredrag om fordeler og ulemper 

ved delingsøkonomi. 

Er du interessert, ta gjerne kontakt med 

Tusenhjemmet eller skaff deg høstens 

brosjyre over aktiviteten. 

For øvrig har Tusenhjemmet en rekke andre  

aktiviteter, så som treskjæring, seniordans, 

lappeklubben, pensjonistdans, seniortrim, 

strikke-kafe, lørdagsdans, skyggeboksing, 

lyrikkgruppe og mye mer.  

Tusenhjemmet er de eldres aktivitetssenter! 

Dessverre har Bodø kommune vist liten 

interesse av å støtte Tusenhjemmet, bortsett 

fra i festtaler hvor de skryter av hvor viktig 

Tusenhjemmet er for de eldre! 

25. august, for 4 gang, arrangerte Reisekomiteen tur til Per´s Gods i  

Saltdal. Værgudene var ikke helt i godlaget da en buss og en minibuss,  

ca. kl. 0930, kjørte ut fra Befalsmessen i Bodin Leir. Ved rasteplassen  

på Rognan gjorde vi en stopp, strakk på beina og serverte kaffe og  

kanelsnurrer til deltakerne. I lett regnvær søkte noen ly under bord med  

tak-overbygg, mens andre inntok kaffen stående, under et relativt stort  

overbygg. Framme hos Per, litt etter kl. 12, sluttet det å regne. Per hadde  

allerede kotelettene ferdig grillet, og seniorene satte seg ganske raskt til 

bords. Til grillmat, potetsalat og “grønnsalat”, fikk man etter eget ønske  

rødvin, hvitvin, lettøl eller mineralvann. De som ikke hadde plass på terrassen, fikk noen få dråper 

vann i glassene under måltidet, før sola tittet fram av skydekket. Som dessert ble der servert Pers 

sjokoladekake med kaffe til, noe som smakte meget godt. 

  Per kunngjorde at dette var siste gang han inviterte   

  Seniorforeningen. Ved 16-tiden forlot 59 besøkende   

  Masternes, og retur til Bodø ble lagt over Misværfjellet  

  og Saltstraumen. Alle ga uttrykk for å ha hatt en fin tur. - 

Pensjonist tur til Saltdal 

Norges Forsvarsforening, avd Bodø 
inviterer til 2 foredrag i oktober som kan være av 

interesse for mange. Det første blir gjennomført 

mandag 3. oktober og det er Bård Reidar Solheim  

som skal foredra om Norges bidrag i Libya- krigen i 

2015. Solheim var leder for luftstyrken som bombet 

Libyske mål, og han har vært sjef for 132. Luftving 

og Bodø Hovedflystasjon i flere år. 

 

 

Det andre foredraget blir onsdag  

12. oktober, og denne gang er det tidligere sjef for  

FFI (Forsvarets Forskingsinstitutt) – Nils Holme – 

 som har et foredrag med tittelen 

 «Forsvaret ved et veiskille». 

 Begge foredragene vil bli avholdt i 

 Helse Nord sine lokaler og begge 

 starter kl. 1900. Vær oppmerksom på 

 at inngangen til lokalene er fra Sjøgata 

ved siden av puben Min Plass. 

Det er ingen påmelding og det er gratis adgang. 

Alle er velkommen.  



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 
September                          

07 Kaffetreff               

09-16 Tur til   

Bayern- Østerrike  

14 Kaffetreff                                               

21 Kaffetreff             November 

22 Medlemsmøte          02 Kaffetreff 

28 Kaffetreff            09 Kaffetreff 

Oktober           10 Medlemsmøte        

05 Kaffetreff                               16 Kaffetreff 

07 Oktoberfest          23 Kaffetreff 

10-11 Kurs i slektsforskning    30 Kaffetreff/Styremøte 

12 Kaffetreff                 Desember 

19 Kaffetreff          07 Kaffetreff 

26 Kaffetreff          10 Julebord 

               14 Kaffetreff med  

               julegodt/ 

               årsavslutning 

               

 Kaffeliste   

høsten 2016 
 

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 Sidsel Møllersen 

16 nov Arvid Didriksen 

23 nov Kirsten Børresen 

30 nov Toril Skår 

 

07 des Kirsten Berg 

14 des Gunvald Hansen 

 Karstein Ingebrigtsen 

Befolkningsstatistikk  

Iht Statistisk Sentralbyrå bodde det 5 189 400 personer 

i Norge den 1. juli 2015. Av disse var 502 304 i alders- 

gruppen 67- 79 år, mens 220 437 var 80 år eller eldre. 

Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84 år for 

kvinner og 80,3 år for menn. Bare 2,7 % av kvinnene 

og 0,9 % av mennene kan forvente å fylle 100 år. 

I dag er 11 % av befolkningen 70 år eller mer. Dette vil  

øke frem til 2060 hvor hver femte person – eller 19% - 

vil være over 70 år. 

I 2016 er det – ifg NAV - 874 380 alderspensjonister. Av 

disse er 421 201 menn, mens 453 179 er kvinner. 

I 2015 var det 275 200 brukere av omsorgstjenester.  

Dette kostet over 100 milliarder i året, hvor over halv- 

parten gikk til tjenester for hjemmeboende. Nye syke- 

hjem med høyere standard erstatter eldre institusjoner, 

og enerom utgjør nærmere 95 %. Det er nå 135 432  

årsverk i omsorgstjenestene – inkludert 10 000 i privat 

virksomhet - men vi vet fra media at det stadig er behov  

for flere varme hender innen omsorg. 

Av landets kommuner er Bodø Kommune 

ca. midt på treet i en undersøkelse om  

hvor fornøyd befolkningen er med hensyn 

til kommunale omsorgstjenester. 

Norsk Luftfartsmuseum 
har i et helt år vært stengt 

grunnet ombygging av den sivile delen 

av museet. Nå  

nærmer det seg slutten på 

ombyggingen, og museet vil igjen  

være åpen fra fredag 16. desember 

(den militære delen har vært  

åpen hele tiden). Den nye utstillingen 

vil hete «Vi Flyr!- en reise  

gjennom norsk luftfartshistorie.» 

Hele den sivile utstillingen er 

omarbeidet, og for de av oss som 

er rimelig fly interessert vil dette bli 

spennende. 

Program for åpningen 16. desember vil 

bli kunngjort når tids- 

punktet nærmer seg. 


