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Medlemsavis for Forsvarets   

Seniorforbund avdeling Bodø 

Årgang 6 Desember 2016 

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. 

Leder                                 
Denne høsten har vært spesiell for styret. Vi har vært nødt til å omorganisere styret etter Karl 

Antons brå og uventede bortgang og valgkomiteen fikk en ekstra oppgave i og med at Karl Anton 

var valgt frem til 2018.  

Vi har ved flere anledninger påpekt det veldig gode forholdet vi har til vår vertsavdeling som frem til 

sommeren var 132. Luftving. Omorganisering av Forsvaret har gjort at vår vertsavdeling er borte 

fra organisasjonskartet. Det er ikke utpekt noen ny vertsavdeling for oss og vi forholder oss så 

langt til de samme personer som vi hittil har forholdt oss til. Det sittende arbeidsutvalget har hatt 

budsjettmøte med disse personene og allerede fått godkjent budsjettforslaget for 2017. Fra 2017 vil 

det bli utpekt ny vertsavdeling og det blir spennende å se hvem det blir. Vi regner uansett med at vi 

vil få et like godt forhold til den nye vertsavdelingen som vi har hatt til den gamle.  

Styret vil benytte anledningen til å ønske våre medlemmer en riktig god jul  

og et godt nytt år 

Medlemsmøte 10. november 
Til dette medlemsmøtet hadde vi fått 

prosjektleder Daniel Bjarman Simonsen til å 

orientere om prosjektet  

Ny by- Ny flyplass. Møtet  

var godt annonsert og temaet  

var tydeligvis interessant for  

det møtte opp hele 106 personer, men ingen 

foredragsholder! Han var blitt nødt til å delta i et 

møte i Oslo på veldig kort varsel. Kjell Lutnes 

steppet velvillig inn på veldig kort varsel og holdt 

foredrag om aldring med verdighet. Dette var et 

foredrag han skulle holdt på medlemsmøtet som 

ble avlyst på grunn av Karl Antons bortgang. 

Foredraget med Bjarman   Simonsen ble 

imidlertid gjennomført på kaffetreffet 30. 

november med 96 lydhøre medlemmer. Selv  

om foredraget tok godt over en time, var dette  

så interessant at alle satt musestille og hørte på! 

Medlemmer Vårt forbund hadde pr  

21 november 6442 medlemmer.  

Tross lokale medlemsvervinger og  

en god vervekampanje gjennom året hvor 

forbundet har fått 435 nye medlemmer, er dette 

allikevel ikke nok til å kompensere for bortgang 

av medlemmer som på landsbasis var 610. Vår 

lokalavdeling hadde pr 25 november fått 22 nye 

medlemmer i år, og vi har nå totalt 432 

medlemmer. FSF hadde satt opp vervepremie 

til de avdelinger som klarte å øke sitt 

medlemstall med 10% eller mer, men det var 

kun avdelinger med få medlemmer som klarte 

dette. Styret er allikevel godt  

fornøyd med innsatsen fra våre  

ververe og glad for de nye  

medlemmene vi har fått. Så 

fortsett med den gode jobben 
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Styre og komiteer 
(Uthevet skrift er fast medlem av styret) 

 

 

 

 

 

Styret 
Leder          Jarl Christensen 

Nestleder 

Sekretær    Magne Mæle 

Kasserer     Inger Johanne Jentoft 

 

Arrangementskomité 
Leder         Irene Løkaas Krutnes 

Medlem     Kate Maarnes 

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 
Jon Berg  4. januar 

Kristian Fremstad   11. januar 

Bjørn Herulf Olsen 24. januar 

Gunnar Paul Støver 26. februar 

Paula Steinbakk Hansen 3. mars 

Johan Kokaas 18. mars  

80 år 
Per Dalheim  2. januar 

Egil Taranger  4. januar 

Ernst Pettersen 12. januar 

Svenn Henrik Horn 29. januar 

Bjarne Jakob Halvdan Kaspersen 2 februar 

Åge-Jan Kaspersen 28. februar 

Olav Inge Johansen 8. mars 

Jorunn Karoline Johansen 12. mars 

Leif-Gunnar Nilssen 17. mars      

Gavekort vil bli sendt! 

85 år 
Gunnbjørn Eilif Hauknes 3. mars 

90 år 
Henry Fredriksen 7. januar 

Leif Konrad Oskarsen 2. februar 

Jan Henrik Josefsen 6. februar 

Bjørn Ørnholt  1. mars 

Nye medlemmer 
Asbjørn Steinbakk Unni Steinbakk 

Hans Bruun   Odd Erik Mjelle 

Odd Sigmund Simonsen Brita Pernille Simonsen 

Åse E. Hansen 

Vi ønsker dere velkommen til vårt forbund og vår  

avdeling og håper dere vil trives hos oss 
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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! 

Nytt fra styret 
Omorganisering av Luftforsvaret 

Omorganisering av Luftforsvaret har gjort at 132. Luftving i Bodø er nedlagt. Luftvingen  

på Ørlandet har overtatt navnet 132. Luftving og har overtatt ansvaret for Bodø.  Enheten  

som er igjen i Bodø er blitt Stasjonsgruppe Bodø under 132. Luftving på Ørlandet. Støtteenheten 

som har ansvar for transport, kjøkkentjenester, drift av kaserner og messer,  

velferd- og undervisningstjeneste etc.er allerede flyttet til Bodin leir. I dag ligger denne enheten 

under stasjonsgruppe Bodø og yter tjenester både til flystasjonen og Forsvarets operative 

hovedkvarter (FOH). Fra 1. januar 2017 blir denne enheten underlagt FOH på Reitan og skal fortsatt 

yte tjenester til begge enheter. 

 
Møte- og kontorlokaler 

Helt fra 1989 har vi disponert egne lokaler tildelt av Forsvaret. De første årene var det 

dog bare kontorlokaler. Fra høsten 2008 har vi hatt møte- og kontorlokaler i befalsmessa  

i Bodin. Møterommet er stort sett greit for vårt formål, men det er langt og smalt og har  

dårlig akustikk. Dette har vært et problem når det avholdes foredrag med bruk av video- 

utstyr. Lokalet brukes ikke bare av oss. I tillegg til at lokalet lånes ut til andre foreninger  

med tilknytning til Forsvaret brukes lokalene av og til på dagtid av Forsvarets enheter.  Vi fikk 

montert et godt høyttaleranlegg for noen år siden. Vi har fått tildelt ny videoprojektor og lerret i høst 

og nye lystette gardiner er kommet opp. Disse forbedringene gjør at lokalet er enda bedre egnet til 

foredrag enn det var før. Alle forbedringene er bekostet av vår vertsavdeling.  

Kaffekokere 

Vi har i de siste sesongene slitt litt med å få tilstrekkelig antall kaffekokere, men nå har dette  

bedret seg. Listen over kaffekokere for første halvår 2017 er ferdig nå og alle treffdagene  

er belagt med kaffekokere. Vi har faktisk flere som har meldt seg enn det var plass til.  

Dette er en positiv trend som vi håper vil vare ved.  

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen melder at de er godt i gjenge                              med sitt arbeid og regner med å ha alt 

på plass i god tid før årsmøtet som blir 16.                               februar 2017. Det har vært spesielt  

utfordrende å finne en ny leder, men komiteen mener å ha dette under kontroll. Komiteens forslag til 

nytt styre vil bli presentert i forkant av årsmøtet i februar. 

Julebord og avslutning for året 

Årets julebord ble overtegnet. Det var i utgangspunktet satt et tak på 76 deltakere men ventelisten 

ble for lang. Fristen for å melde avbud var 30. november, og da var det 88 påmeldte deltagere. Vi har 

derfor bestemt at alle påmeldte skal få delta. Det blir trangt men som det sies; der det er hjerterom er 

det husrom! Og vær oppmerksom på at det blir transport av damene fra spisesalen og til 

Befalsmessa, men det blir INGEN felles transport hjem etter endt fest! 

Årets juleavslutning vil bli onsdag 14. desember. På dette kaffetreffet blir det servert gratis kaffe  

og kaker. De av våre medlemmer som har vært med i styre og komiteer samt de som har kokt  

kaffe vil få sine velfortjente julepresanger i form av vinflaske på dette kaffetreffet. Det  

samme vil de som har oppnådd vervepremie. Vel møtt til årets avslutning! 

. 



JULETUR TIL SVERIGE- en opplevelse 
 Så ble det juletur med Albinussen til Arvidsjaur helgen 24-26. 
november. Vårt forbund ble tildelt 20 plasser. 16 meldte seg på, men 2 trakk  
seg og da ble det 14 deltakere. 
Avgang fra Jernbanestasjonen fredag kl 08.00. Bent og Odd Ivar var våre  
sjåfører. På Fauske kom resten på og bussen fyltes opp. 
Så til Nordnes kro og frokost. Det smakte godt med kaffe og nydelige rundstykker. 
 
 Veien over Junkerdalsura gikk greit – ingen trailer i sikte – heldigvis.  
Snøværet kom da vi passerte grensen – dårlig sikt ble det og. 
Jækvik ble neste stopp med innkjøp av snus, tobakk og andre ting samt “hjertedøra”.  Deretter 
gikk ferden mot Arjeplog og lunsj på Hornavan Hotel. Det var god stemning i bussen – Bent 
fant frem en cd med god musikk. Bestillingslister for vilt mm ble delt ut  - disse ble fylt ut og 
levert da vi kom til Hornavan. Lunsjen var velsmakende og god tid til å nyte den før avreise. 
 
  Nå var neste stopp Arvidsjaur med stopp ved “Glasbutiken”. En munter kommentar 
fra en av gjestene: “også er det bare en pappbutikk”!  Butikken ble snart full av glade, skravlende 
julegjester. Hyggelig og hjelpsom betjening – så klart! Smart av sjåførene. 
 
  Så – der kom Laponia frem. Vi visste hvilke rom vi var tildelt så innsjekkingen gikk 
fort og greit.  Alle ble plassert i den nye fløyen. Det ble servert en nydelig 3-retters middag 
fredag kveld. Underholdningen var vel ikke for vår generasjon – men den yngre generasjon 
derimot var henrykt. Dette var en gruppe som var berømt i hele Sverige – så da så.  Kl 23 ble det 
flott dansemusikk. 
 
  Lørdag til egen disposisjon eller være med bussen til den kjente  Dollarstoren.  
Spaserturen til sentrum tok ca 10 min i minus 6 og flott vintervær. Lørdag kveld var 
det et flott julebord – gourmet – alt var der – sild – laks i alle former – skinke –  
pølser og varmretter. Underholdning samme som fredag og – Rockeband til dansen. 
 
  Søndag avreise kl 11 for de siste innkjøp på Ica. Deretter var det Arjeplog der vi 
hentet våre bestillinger. På veien dit kom solen og forgyllet trærne med snøen som hang på 
greinene. – Vakkert!!! Og ja – det ble en stopp i Jækvik – noen måtte ha ei slagside til julerullen. 
 
  Så – dagens høydare – Tjærnberget – og middag. Bent satte på “O helga natt” med 
Jussi Bjørling – da den tonet ut, ble vi møtt av lys overalt – masse lys – inne var det lys og 
millioner av nisser, et eventyr kort og godt. Hilding satt på krakken ved trappeavsatsen med 
dragspel rundt seg. Han ønsket vekommen og spilte noen glade toner. 
 
  Maten var av ypperste merke som vanlig. Vi sang julesanger med mange vers – 
Julekveldsvisa – Jeg er så glad hver julekveld og Glade jul – alle vers – du verden hva vi kan! 
Vi ble vinket avgårde av vertsfolket – og begynte på hjemturen mette , fornøyde og litt trøtte 
etter den opplevelsen. 
 
 Vi ankom Jernbanestasjonen ved 20tiden.  Ei hyggelig helg var over.  
  

God Jul – hilsen Sidsel og Harald Møllersen 
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En julehistorie  To damer hadde vært på julebord 

og blitt ganske skjeve. 

På veien hjem måtte de tisse og satte seg ned bakom 

gjerdet på kirkegården. Den ene brukte trusa å tørke  

seg med, mens den andre fant noe på bakken som hun 

kunne bruke. 

Dagen etter tok gubben til den første damen kontakt 

med gubben til den andre  og  

fortalte noe bekymra om kona  

som hadde kommet truseløs hjem  

fra julebordet. 

-Jaså, sier den andre, kona mi hadde da truse på, men 

under skjørtekanten hang det et hvitt tøystykke hvor  

det stod; «Takk for alt. Hilsen gutta på jobben». 

En julehistorie  To damer hadde vært på julebord 

og blitt ganske skjeve. 

På veien hjem måtte de tisse og satte seg ned bakom 

gjerdet på kirkegården. Den ene brukte trusa å tørke  

seg med, mens den andre fant noe på bakken som hun 

kunne bruke. 

Dagen etter tok gubben til den første damen kontakt 

med gubben til den andre  og  

fortalte noe bekymra om kona  

som hadde kommet truseløs hjem  

fra julebordet. 

-Jaså, sier den andre, kona mi hadde da truse på, men 

under skjørtekanten hang det et hvitt tøystykke hvor  

det stod; «Takk for alt. Hilsen gutta på jobben». 

Er du interessert i å ta et kurs for å lære deg  

mer om bruk av data, ta kontakt med sekretæren.  

Hvis mange nok melder seg blir det et kurs en  

gang på nyåret.  

Kurs i slektsforskning er foreløpig lagt  

på hylla, siden det etter hvert har  

vært mindre interesse for denne type  

kurs. Skulle det imidlertid bli en  

økende interesse for dette vil vi vurdere å starte  

opp igjen. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer  

på begge disse kurstypene er av stor interesse 

for oss. 

Tvungen digitalisering  Regjeringen har 

som mål at innbyggerne skal kunne betjene  

seg selv på nett. Digital kommunikasjon er  

kommet for å bli. Tall fra 2014 viser at nærmere 

ni av ti mellom 60 og 100 år bruker Internett 

daglig eller ukentlig. Mange mener det er viktig å 

kunne utføre tjenester hjemmefra, også blant de 

eldre. 

Statens Seniorråd vil nå se nærmere på temaet, 

med blant annet utfordringer seniorene møter.  

Her kan tall og rapporter tyde på at det er et 

problem både med motivasjonen og muligheten  

til å erverve seg nødvendig kompetanse. Det er 

også en utfordring å holde seg ajour med ny 

utvikling, nye bruksområder og pålogging og 

passord. 

Vaksinering Overvåkningstall fra 

Folkehelseinstituttet tyder på tidlig 

influensasesong i år så ikke vent med 

 å vaksinere deg. Det er ikke for sent å  

gjøre det, men det haster dersom du skal  

oppnå beskyttelse før epidemien kommer for 

fullt. Både fastleger og Legevakter melder om 

en jevn økning av influensalignende sykdom 

hos pasientene. Foreløpig er den relativt lav, 

men på vei opp, spesielt I Buskerud og 

Hordaland. 

Det er influensavirus av type A (H3N2) som 

dominerer bildet, og dette er en type som med 

stor sannsynlighet rammer eldre mennesker 

hardest. Viruset man har funnet stemmer  godt 

overens med den type virus vaksinen virker 

mot, så vaksinen treffer godt denne gang. 

Hjemmesiden vår 
Styret er nå godt fornøyd med det arbeidet som 

er gjort både med forbundets og vår egen 

hjemmeside. 

Vi anbefaler alle som har tilgang til Internett å 

besøke hjemmesidene, siden det her vil komme 

informasjon både fra sentralt hold og fra oss. 

Logg inn på forsvaretsseniorforbund.no 

deretter gå til  Avdelinger for så å velge 

Nordland og til slutt Bodø. På våre egne sider 

legger vi fortløpende ut nyheter og informasjon 

om våre tilstelninger og arrangementer. Under 

verv finner du navn og bilder av styret. Nederst 

på siden – under Nyttige Lenker – har vi 

samlet en del snarveier til nyttige  

nettsteder. Får du det ikke til,  

snakk med oss så hjelper vi deg! 

Utskrift av vår hjemmeside 
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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 

                    1. halvår   2017 
Januar                      April 

04 Kaffetreff         05 Kaffetreff 

11 Kaffetreff  06 Medlemsmøte 

18 Kaffetreff  19 Kaffetreff/Styremøte 

20 Solfest  26 Kaffetreff 

25 Kaffetreff  

  Mai 

Februar        03 Kaffetreff 

01 Kaffetreff      10 Kaffetreff 

08 Kaffetreff/Styremøte      24 Kaffetreff                   

15 Kaffetreff               25 Medlemsmøte  

16 Årsmøte                      31 Kaffetreff 

22 Kaffetreff/styremøte 

 nytt styre Juni 

Mars                      07 Kaffetreff/styremøte 

01 Kaffetreff  14 Kaffetreff/avslutning 

08 Kaffetreff   vårsesong 

15 Kaffetreff 

22 Kaffetreff 

29 Kaffetreff  

 Kaffeliste  jan-mar 2017 
4 jan Randi Kristiansen 

 Anne Marie Christensen 

11 jan  Wencke Lutnes 

18 jan Steinar Lassemo 

25 jan Tor Soløy 

1 feb Solveig Voie 

8 feb Åse Tobiassen 

 Laila Kristiansen 

15 feb Unni Tømte 

22 feb Kirsten Børresen 

1 mar Arvid Didriksen 

8 mar Irene Krutnes 

 Sissel Larsen 

15 mar Else Løkaas 

22 mar Inger Kristiansen 

29 mar Dagfinn Paulsen 

 Sverre Olaussen 

Nytt fra arrangementskomiteen  
Komiteen har hatt ansvar for organisering og 

bevertning for 4 medlemsmøter. Spesielt ble  

Oktoberfesten en suksess, hvor det ble servert  

pizza, god dansemusikk og god stemning. 

Det siste medlemsmøtet som ble avholdt 10. 

november ble en skikkelig utfordring. Emnet  

for foredraget var Ny By-Ny Flyplass, og dette 

var åpenbart så interessant at 106 medlemmer 

møtte frem. Dette var langt flere enn planlagt,  

Men etter iherdig jobb fra Eurospar (som leverer 

karbonadesmørbrødene) og med to kaffemaskiner 

på full fres kom vi i mål, om enn noe forsinket. 

Julebordet blir å gå av stabelen 10. desember, og 

her har det vært så stor pågang at styret  

har sett det nødvendig å gjøre endringer  

slik at alle som ønsker får plass. Det er  

nå 88 påmeldte! God fornøyelse 

Turkomiteen planlegger en ny,  

  stor utenlandstur neste år. Det  

  er ikke mye man kan røpe foreløpig, 

  annet enn at det denne gang blir kun  

  ett hotell å forholde seg til (vi bor på  

  det samme hotellet under hele   

  oppholdet og tar lokale turer ut derfra). 

     Det er flere alternative steder som  

     vurderes, men har medlemmene noen  

     spesielle ønsker eller forslag til et bra  

     reisemål tar turkomiteen gjerne imot slike. 

Pensjon i desember Som tidligere år 

vil NAV fremskynde utbetalinger av blant annet  

pensjon med to uker i julemåneden. Dette betyr 

at du får pengene på konto allerede 12. desemb. 

i stedet for den 20. Også skatten blir halvert i  

desember, noe mange økonomer er kritiske 

til. Kritikken går hovedsakelig på at systemet  

kompliserer skattesystemet unødvendig, bærer  

preg av formynderi og at det bidrar til enda  

større kjøpepress i julemåneden. Men de fleste  

av oss synes vel det er bra med litt ekstra når  

all julematen og julegavene skal finansieres! 
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