
 

 

 Forsvarets Seniorforbund avd. Fauske. 
    8200 Fauske. 
 

    
Referat fra medlemsmøtet tirsdag 8. nov.2016 kl. 1100 på Fauske Eldresenter. 
Tilstede: 23 medlemmer. 

Tema: «Krakow med Auschwitz og Saltgruvene». Kjell Sandvik viser bilder og forteller. 
Videre blir det informasjon om aktuelle saker. 

 

Leder Lars Andreassen ønsket de fremmøtte velkommen, og uttrykte glede over at så mange 

hadde funnet veien til møtet. Han ga så ordet til Kjell. 

 

Kjell startet med informasjon om Krakow som var hovedstad fra midten 1300-tallet til 1609 da 

hovedstaden ble Warszawa.  760.000 innbyggere.  

Han viste flere vakre bilder av bl.a. Wawel-katedralen, kirker og slott. Etter en gammel tradisjon 

går en brannmann hver time opp i tårnet på Mariakirken og spiller en fanfare som skal varsle om 

fienden nærmet seg. Gjennom byen renner også den vakre elva Wisla. Byen regnes som en av 

Europas vakreste og er skrevet inn i UNESCOs liste over kulturarv. Pave Johannes Paul II var 

erkebiskop i byen da han ble pave. 

Etter en vakker «rundreise» i Krakow ble vi orientert om Saltgruvene.  

De består av 9 nivåer helt ned til 327 meter. Det har vært tatt ut salt gjennom 700 år med 2070 

kammer. De har underjordiske ganger på 300 km hvorav 3 km for turister. Turistene får komme 

ned til 130 meter ved å gå en trapp på 400 trinn.  

Her finner vi Leonardo da Vincis bilde «Det siste måltid» hugget ut i salt. Vider er paven laget i salt, 
også jomfru Maria, og mye annet. 
Så kom turen til Auschwitz. Her så vi hvordan fangene bodde, «senger» som var stilt på skrå for å 
gi plass til flest mulig. Rom med meter på meter med hår, sko og navnelapper. «Toalettbenker» på 
flere meter hvor det kun var boret hull for å sitte på. Vi så ovnene hvor alle ble kremert. En trist og 
ufattelig historie fra krigen. 
Kjell avsluttet med å vise noen vakere bilder fra en botanisk hage. Bare så synd at blomstene som 
var røde ble blå p.g.a. en dårlig fremviser (kanon). Dette må ansvarlige for eldresenteret gjøre noe 
med. 
Kjell ble overrakt en liten gave som takk for at han velvillig stiller opp og forteller om sine flotte 
reiser. Mange takk skal du ha Kjell. 

På oppfordring fortalte Knut Olav Kristensen litt fra historien om jagerflyet F-104 Starfighter.  

Vår representant i Fauske Eldreråd, Ragnhild Kvig Lehne, opplyste at alle som har fastlege på 
Havnegården legesenter, unntatt de som har lege som flytter til legesenteret på helsetunet, får 
brev fra kommunen om hvem de får som fastlege. Videre sa hun at posisjonen har vedtatt at 
Sagatun skal bli omsorgsbolig. Vår forening sendte tidlig på våren forslag til kommunen at Sagatun 
burde bli omsorgsbolig, men posisjonen fnyste av dette. Sagatun skulle bli sykehjem.  (Ja, ja.)   

En stor takk til Ragnhild Kvig Lehne og Turid Helland for utmerket servering.   

Møtet slutt kl 1240. 

 

Lars Andreassen, ref.                 


