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Leder                

Etter en svært aktiv høst for avdelingen er det nå fint å se frem mot en  

forhåpentligvis flott jule- og nyttårsfeiring. Hyggelig er det at vi mennesker da blir  

ekstra sosiale og koselige når denne tiden på året nærmer seg. 

Jeg vil i denne utgaven av Seniorposten skryte av alle komitemedlemmene  

og de frivillige kaffekokerne i vår lokale avdeling, som står på og får det hele til å gå  

rundt på en fortreffelig måte.  

Gjennomføringen av årets tur til Portugal gikk helt «etter boka»; det sosiale fredagstreffet i høst - 

«oktoberfesten» - og ikke minst årets julebord, var begge svært vellykkede og en flott «reklame» 

for avdelingen. Dette viser at vi kan kose oss når vi vil og skape hyggelige relasjoner 

medlemmene imellom.  

Det varmer oss i styret at så mange møter opp til de ukentlige kaffe treffene – mellom  70 og 80 

deltar hver gang – noe som vitner om at tiltaket er meget godt og treffende. Det er bare å si til de 

som ikke er der så ofte; kom igjen, det er plass til enda flere på onsdagene! 

Arbeid med rekruttering av nye medlemmer har alltid prioritet og styret takker medlemmene  

for at de står på og er aktive i denne virksomheten. Vi nærmer oss nå en tilgang på 50 nye  

dette året og det er ennå bedre enn fjorårets resultat som var rekordstort. 

Vi i styret ønsker alle en hyggelig og fredfull julehelg og sender også de beste ønsker til dere 

for det nye året, hvor alle igjen ønskes vel møtt til våre aktiviteter – om ikke alltid, bestandig, 

hver gang - så i alle fall en gang i blant. 

Hilsen Karl Anton  

Oktoberfesten 

Etterlysning! Utenfor  

messe 1 ved Bodø Hoved- 

flystasjon stod det engang  i  

(riktig) gamle dager en åttring med navn Daniel. 

Denne ble gitt i gave fra Luftkommando Nord-

Norge i 1957. Men hvor er den? Ble den kjørt på 

fyllinga? Eller brent? Borte er den i hvert fall! 

Har du noen informasjon i saken ta gjerne 

kontakt med Bjarne Flæsen da spesielt Nordlands 

museet er interessert i historien til Daniel. 

http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0810-1618-2256.html
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Styret 
Leder          Karl Anton Langbakk 

Nestleder   Jarl Christensen 

Sekretær    Magne Mæle 

Kasserer     Inger Johanne Jentoft 

 

Arrangementskomité 
Leder         Wencke Lutnes 

Medlem     Albert Andersen 

Medlem     Solveig Voie 

Medlem     Einar Fresvik 

 

Turkomité 
Leder        Bjarne Flæsen 

Medlem    Kjetil Krutnes 

Medlem    Tommy Willassen 

 

Kaffetreffkomité 
Leder       John Skogøy 

Medlem   Kjell Elvemo 

Medlem   Hilmar Alvestad 

 

Revisjon 
Revisor          Sverre Skår 

Vararevisor   Reidar Nilssen 

 

Valgkomité 
Leder       Per Hetty 

Medlem   Kirsten Berg 

Medlem   Albert Andersen 

 

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 

25 jan  Asbjørn Hugo Johansen 

13 feb  Harald Johan Skjerstad 

 

Nye medlemmer   Vi ønsker også følgende nye medlemmer hjertelig 

velkommen til Forbundet og vår avdeling; 

Anne Inger Alvestad Karl Hermann Blix 

Sigve Bollestad Bjørn Dalskjær 

Inger-Anne Larsen Jan Melå 

Edvartd Nilsen  Bjørnar Strand 

Kanny Strand  Andreas Wennberg 

Geir Wiik  Evelyn Westvig 

Jan Olav Winther Rigmor Winther 

Vi håper dere finner dere vel til rette hos oss! 

80 år 

2 jan  Ragnar Hagen 

8 feb  John Martin Skogøy 

19 feb Stein B. Berntsen 

26 feb Ole Eriksen 

   

Blomsterhilsen er blitt/vil bli sendt! 

85 år 

12 jan  Torgeir Johan Staurbakk 

 

Medlemsmøte 
11 november hadde vi besøk 

av representanter for Active 

Travel, og de presenterte 

neste års utenlandstur. Denne 

vil gå 9-17 sep 2016 til Bayern 

og Østerrike. 

67 medlemmer hadde møtt 

frem. Og det var stor interesse 

for presentasjonen. 

Turen er en opplevelsestur i 

dette vakre og kulturhistoriske 

landskapet, og Turkomiteen 

regner med god tilstrømning. 

Påmeldingslister vil bli lagt ut 

neste vår, så man har 

fremdeles litt tid til å tenke seg 

om. 

Ønsker du ytterligere 

informasjon, ta kontakt med 

Turkomiteen eller et 

styremedlem. 

Medlemskontakt 
Vårt utmerkede Forbundsblad  

blir utgitt 4 ganger i året som 

et vedlegg til f (Forsvarets 

Forum). 

Vi har registrert at det er flere 

av våre medlemmer som ikke 

får dette. Hvis du er en av 

dem og du ønsker å motta 

medlems bladet, gi beskjed til 

styret og vi vil ordne denne 

saken. Alle som er registrert 

som medlem skal være 

mottaker av bladet (ektepar 

får kun ett eksemplar). 

Medlemskontakt er vårt 

«fagblad», og det er mange 

interessante og nyttige 

artikler i bladet. Man får også 

et innblikk i hva vårt forbund 

jobber med, og hva som 

foregår på «eldrefronten». 

mailto:bodoe@fsforg.no
mailto:karlanton.langbakk@gmail.com
mailto:perhetty@gmail.com


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

Reportasje fra Portugal-turen 
Som nevnt i forrige nummer kommer her en kort 

reportasje fra årets utenlandstur som denne gang 

gikk til Portugal 7-17 september med 43 deltagere. 

Vi startet i Lisboa, og etter det besøkte vi mange  

interessante steder. Vi fikk omvisning i Fatima  

(pilgrimsby), og besøkte Coimbra (Portugals første  

hovedstad med et av Europas eldste universitet) 

og tok inn på ett av de beste hotellene vi har opplevd 

i Figueria da Foz. Deretter hadde vi en utflukt til  

Porto (mange severdigheter samt vinsmaking), før 

           vi fikk en dag fri hvor vi gjorde det vi ville. Dagen etter dro vi tilbake  

           til Lisboa etter først å fått en om-visning på klosteret Mosteiro de  

           Alcobao, Dagen etter var det omvisning i Lisboa, før vi igjen fikk fri et  

          par dager for å vandre rundt i denne byen og suge til oss alle inntrykk- 

          ene fra denne byen med alle de fine severdighetene. Nest siste dagen  

          besøkte vi det nasjonale flymuseet i Sintra, og vi avsluttet ture med et  

          besøk til Capo da Roca (Europas vestligste punkt) samt en liten  

          stopp i Cascais og Estoril før vi dro tilbake til hotellet og klargjorde  

          oss for hjemreise. 

Alle 43 uttrykte stor begeistring for turen da denne ble avsluttet i Bodø etter 10 dager i Portugal. 

Nytt fra Styret  
Kaffetreffkomiteen kan melde om meget godt besøk 

på våre kaffetreff i høst. Det har sjelden vært under 50 

stykker og det høyeste antall medlemmer som har 

vært tilstede på en onsdag har vært 85. 

Et nytt lag med kaffekokere er klar til neste år. Det har 

vært noe vanskelig å få medlemmene til å stille opp, 

men nå er lista til og med april i boks. 

Arrangementskomiteen planlegger en 

solfest/vinterfest i midten av januar. Detaljene rundt 

denne er ikke klart, men styret mener at man godt kan 

komme sammen når solen stikker frem bak 

Børvasstindene og feire at vintermørket er i ferd med 

å vike plass for sola! Vi kommer tilbake med mer 

informasjon på nyåret. 

Turkomiteen har ingen nye turer – bortsett fra den 

planlagte turen til Bayern/Østerrike - under konkret 

vurdering, men tar i mot alle gode forslag. En regner 

med at det blir en lokaltur når sommeren nærmer seg.    

Nestlederen vil i begynnelsen av februar sette i gang 

et nytt kurs i den populære slektsforskningen. Kurs 

start er ikke fastsatt, men dette vil styret komme 

tilbake til 

Risiko 
Det er en kraftig økning av 

hjerteproblemer når den første snøen 

er kommet. Årsaken er at vi eldre 

måker snø! Hvis vi ikke  

er i god, fysisk form kan  

anstrengelsen lett bli for stor,  

med dertil hørende problemer  

med hjertet og andre deler av legemet. 

Så parolen er; måk gjerne snø (det er 

jo egentlig en god fysisk aktivitet) men 

kjenn dine begrensninger og la heller 

andre gjøre det hvis det blir for tungt. 

Eller vent til naturen sender det ned fra 

skyene ferdigmåket! 

Også fall er en stor risiko om vinteren, 

og det er viktig å sko seg godt eller 

bruke brodder. Sykehusene er fulle av 

eldre mennesker med benbrudd  

        eller andre skader om  

          vinteren. 

                Så vær forsiktig! 

http://clipartguide.com/_pages/0511-1103-0912-2908.html


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 

                1.Halvår 2016 

 Kaffeliste jan-påske 2016 
Januar 

06 jan Else Løkaas 

13 jan Arvid Didriksen 

20 jan Tor Soløy 

27 jan Sidsel Møllersen 

Februar 

03 feb Sverre Olaussen/Dagfinn Paulsen 

10 feb Unn Lassemo 

17 feb Kirsten Børresen 

24 feb Vigdis Tangstad/Kate Maarnes 

Mars 

02 mar Ivar Olsen/Roald Larsen 

09 mar Gunvald Hansen/Karstein  

                  Ingebrigtsen 

16 mar Randi Kristiansen/Anne M. 

                                       Christensen 

30 mar Audun Spjell/Jan Melå 

April 

06 apr John Skogøy/Kjell Elvemo 

13 apr Per Hetty/Liv Unni Hetty 

20 apr Paula S. Hansen/Marit E. Hadland 

 

Julebord.     Årets julebord ble 
gjennomført 28 november på tradisjonelt 
vis med bespisning i mannskapsmessa Bodin 
leir og etterpå samling i våre lokaler for 
sosialt samvær med god musikk og godt 
drikke. 72 medlemmer hadde funnet veien 
til messa trass i glatt og vanskelig føre. 
Leder Karl Anton Langbakk ønsket alle 
velkommen og overlot deretter ordet til 
årets toastmaster som denne gang var Kjell 
Lutnes. Han holdt liv i forsamlingen med 
artige ordspill og hvor vi alle sang 
morsomme sanger. Og så var det  damenes 
tale og herrenes tale og flere som kom med 
fine historier og kommentarer. 
Arrangements komiteen hadde gjort en 
meget god jobb både i spisesalen og i våre 
lokaler hvor vi samlet oss etterpå til dans 
til levende musikk og med noe godt i glasset. 
Julebordet 2015 føyet seg dermed pent inn i 
våre tradisjoner og dette blir bare mer og 
mer populært med stadig flere deltagere. 

Januar      April 

06 Kaffetreff      06 Kaffetreff 

13 Kaffetreff/Styremøte     13 Kaffetreff 

20 Kaffetreff      14 Medlemsmøte 

22 Solfest/vinteraften     20 Kaffetreff 

27 Kaffetreff      27 Kaffetreff/Styremøte 

 ? Kurs slektsforskning     Mai 

Februar      04 kaffetreff 

03 Kaffetreff      11 Kaffetreff 

10 Kaffetreff/Styremøte     18 Kaffetreff 

17 Kaffetreff      15 Kaffetreff 

18 Årsmøte      25 Kaffetreff/Styremøte 

24 kaffetreff/Styremøte     26 Medlemsmøte 

Mars      Juni 

02 Kaffetreff      01 Kaffetreff 

09 Kaffetreff      08 Kaffetreff/styremøte 

16 Kaffetreff      15 Kaffetreff/avslutning 

30 Kaffetreff/Styremøte                        vårsesong 

God jul 


