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Medlemsnytt nr 2/2017 

Nr 2 - 2. Aargang

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Indre Troms 
  Postboks 210 
   9365 Bardu

Kjære	medlem	
Her	kommer			Medlemsnytt nr 2. 
 

Da	første	halvår	av	2017	er	lagt	bak	oss,	er	det	=d	for	li?	
medlemsny?. 
Forsvarets	seniorforbund	hadde	si?	landsmøte	på	Gjøvik	i	
=den	8-10.	mai	med	over	100	deltakere,	delegater,	
æresmedlemmer	og	gjester.	De	sedvanlige	
årsmøtesakene	ble	naturlig	nok	gjennomført.	
Under	valget	ble	det	både	gjenvalg	og	nyvalg	på	
styremedlemmer.	Jeg	ble		valgt	som	leder	for	region	1,	Troms	og	Finnmark,	og	
dermed	er	jeg	også	medlem	av	landsstyret	frem	=l	2019.	
Denne	gangen	er	det	Ågot	Voll	som	vil	gi	oss	et	=lbakeblikk	på	sin	tjeneste	i	
Forsvaret.	Nå	får	vi	en	som	har	vært	sivilansa?	i	Forsvaret,	=l	å	gi	oss	et	innblikk	
hvordan	en	slik	hverdag	kan	arte	seg.	For	denne	store	og	vik=ge	
personellgruppen	i	vårt	forsvar.	

Så	beny(er	styret	anledningen	1l	å	ønske	alle	medlemmer	en	rik1g	god	
sommer.	

Alle	bilder	i	de	e?erfølgende	sider	er	ta?	av	Randulf.

LEDER: ØYSTEIN FIGENSCHAU
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Busstur til Narvik krigsmuseum	

Tirsdag	 23	 mai	 ble	 det	 arrangert	 busstur	 =l	 Narvik	 krigsmuseum,	 med	 13	
deltakere.	 Krigsmuseet	 er	 bare	 bli?	 en	 fantas=sk	 bygning	 med	 den	 nye	
uts=llingen.	Bygget	har	kostet	96	millioner	og	selve	materiellet	og	monteringen	
kom	 på	 kr	 21	 millioner.	 Omvisningen	 med	 guide	 tok	 2	 =mer	 og	 var	 en	
opplevelse.	Museet	er	verdt	et	besøk	og	anbefales	

Venstre: Lett pansret 
vogn MORRIS MARK II 
4X4
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Til venstre: 20 mm luftverkanon 
«Oerlicon» trukket av en liten 
lastebil.

Høyre: "Tysk beltemotorsykkel med 36 hk 
Opelmotor. 6 gir forover 2 revers. Vekt 1350 
kg» «Kettenkrad»

Under orienteringen på museet 
s p u r t e j e g e t t e r e n b e l t e -
motorsykkel som angivelig skulle 
ha kommet fra Bardu, svaret jeg 
fikk var at den var kommet fra 
Beisfjorden. Etter at jeg var 
kommet hjem tok jeg kontakt med 
Jan Nordhus som kunne bekrefte 
att hans far Peder (pelle) Nordhus solgte en slik til Beisfjorden. Uten å 
være for skrå sikker er det mye som tilsier at den kom fra Bardu.

Randulf Eggenheim.

Over: Ulf Eirik Torgersen fenger 
interesserte tilhørere fra en nesten 
utømmelig informasjonsbrønn om 
hva museet har å by på.
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Jeg er født i Salangen 8. desember 1947. Hadde 
jobberfaring fra Salangen Trygdekontor. 
I 1984 begynte jeg på økonomikontoret i MFabn/Brig N 
i et vikariat som ble til flere. 
I januar 1987 fikk jeg fast jobb på arkivet i Sanbn/Brig 
N. Der var jeg til 31. juli  1996. 
Det var vemodig å forlate avdelinga og kollegaene der! 
I august 1996 ble arkivarene flyttet til Setertun. Der var 
jeg i to uker sammen med 5-6 andre.  
Stillingen på Reisekontoret ble ledig, den som hadde 
fått den, takket nei og da fikk jeg den. 
Var der til 31. desember 2001. Da ble Reisekontoret 
nedlagt og bataljonene overtok dette. 

Fra januar 2002 til 31. juli 2002 jobbet jeg med Flott-punching. Deretter fri for 
jobb! 
Jeg gjorde krav på ei likelydende stilling og fikk stilling som velferdskonsulent. 
Senere gikk jeg over som konsulent sosialt arbeid for soldatene. I 2013 fant jeg 
ut at nærmere 30 år i Statens tjeneste var nok. Jeg gikk av med pensjon ved 
årsskiftet 2013/2014, 66 år. 
Når jeg ser tilbake på jobbene jeg har hatt i Forsvaret, ser jeg på en måte 
”steinalderstadiet” på økonomikontoret hvor vi skrev liste med tjenestetillegg til 
soldatene, splittet og hentet penger i banken for så å utbetale til troppsjefene. På 
arkivet ble brev skrevet på skrivemaskin med kopipapir mellom. På reisekontoret 
hvor det ble bestilt reiser fra Forsvarets terminal på Bardufoss og avdelingene 
hentet flybilletter. På velferden ble sosialt arbeid blant soldatene utført, diverse 
stønader som husleie, stønader til de som hadde familie, barnebidrag osv. 
PC-ens gjennombrudd med forskjellige programmer gjorde jobben lettere og 
dermed færre til å betjene jobbene.  
Å jobbe blant soldatene, trivelige kollegaer, sivilt som militært personell over 
hele landet, har gjort at jeg har trivdes veldig godt disse årene. 
Et rikt og godt arbeidsliv er tilbakelagt! 
Nå brukes tiden til familie og venner, samt foreninger som Forsvarets 
seniorforbund, Mental Helse og Hørselshemmede. Jeg er mye ute og reiser. 

Ågot Voll
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Seniortreff 30. mai på 
Forsvarsmuseet 
Seniortreffene	håper	vi	kan	bli	et	fast	og	
godt	samling	for	våre	medlemmer.	For	
frem=den	ønsker	vi	å	ha	det	første	
=rsdag	i	måneden,	med	et	godt	
program.	
Seniortreffet	varte	i	3	=mer,	med	30	
deltakere,	hvor	vi	avslu?et	med	
grytere?	og	loddtrekning.	
Hovedgevinsten	ulltrekk/overmadrass	
=l	en	verdi	av	kr	1500,-	ble	vunnet	av	
Odd	Iversen.		

Den	store	interessen	var	Bedre	liv	
ma?en,	som	mange	kjøpte.	Kort	kan	en	si	at	Bedre	liv	ma?ens	nega=ve	ioner	
påvirker	syre-/basebalansen	guns=g.	Gir	bedre	næringsopptak	og	immunforsvar.	
Det	fører	også	=l	reduksjon	av	smerter	og	s=vhet	i	muskler	og	ledd.	De?e	bidrar	
=l	forbedret	søvnkvalitet	og	gir	økt	energi	og	
velvære.	

I	foredraget	om	Vassdalsulykka	fikk	vi	en	detaljert	
gjennomgang	av	det	arbeidet	som	en	av	de	
e?erla?e;	Birgit	Marskar	Larsen;	hadde	stå?	i	
bresjen	for	og	som	dannet	grunnlaget	for	boken	
«Den	siste	dagen.»	Målet	har	jo	for	de	e?erla?e	
vært	å	få	gjenoppta?	og	en	ny	granskning	denne	
tragiske	hendelsen	både	for	de	e?erla?e	og	ikke	
minst	Forsvaret.	

Øystein	Figenschau	

Neste seniortreff bli tirsdag 5. september. Kl 1300 i 
Forsvarsmuseet 
Programmet blir: 
*Orientering	av	ordføreren	i	Bardu	om	Landmaktsutredningen		og	alterna=v	
utredning	Troms	II	dokumentet	
*Orientering	av	rådmannen	i	Bardu	:	Fram=dsvyer	for	bygda.	
*Loddsalg	og	varmre?	
Det	vil	komme	ut	egen	invitasjon.

Birgit Marskar Larsen.
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Turer.	
Elvecruise	på	Donau	i	regi	av	Forsvarets	seniorforbund	
Dere	 alle	 har	 få?	 denne	 invitasjonen.	 Jeg	 har	 selv	 vært	 med	 på	 en	 slik	 cruise	
=dligere	og	den	kan	bare	anbefales.	Det	blir	et	reiseminne	for	livet.	

Øystein	Figenschau.	

Datahjelp/kurs	
Her	 er	 et	 =lbud	 =l	 de	 av	 våre	medlemmer	 som	 syns	 at	 data	 er	 noe	 herk	 -	 vel	
=lbudet	gjelder	egentlig	alle	våre	medlemmer	men	det	er	noen	som	strever	mer	
enn	 andre.	 Å	 beherske	moderne	 informasjons-	 og	 kommunikasjonsteknologi	 er	
vik=g	for	deltakelse	i	samfunnslivet	som	f.eks	bank	og	betalingstjenester.	
Det er demotiverende å stå helt fast, og det er ofte enkle problemer å løse for 
en som har litt erfaring med å bruke PC.
Vi	er	to	godt	voksne	gu?er	som	har	strevd	med	data	ei	=d	og	som	kan	=lby	hjelp	
på	to	felter.	Det	ene	er	å	kunne	gi	hjelp	og	råd	hvis	man	står	fast.	
Det	andre	er	at	vi	utover	høsten	planlegger	å	starte	både	nybegynnerkurs	og	kurs	
for	 li?	 viderekomne	 i	 bruk	 av	 PC	 og	 ne?bre?.	 Muligens	 også	 enkel	 bruk	 av	
telefon.	
Alle	disse	 remediene	bruker	 vi	 gjerne	daglig	=l	 å	 surfe	på	 interne?,	 lese	aviser,	
sende	meldinger	og	håndtere	e-post.	
Man	kan	skrive	brev,	tegne	hus	og	redigere	fotografier.	
De	fleste	av	oss	har	barn	som	er	 langt	fremskredne	data-spesialister	som	gir	en	
hjelpende	hånd	når	det	trengs	men	skulle	det	være	noen	av	dere	som	kan	tenke	
seg	et	kurs	utover	høsten	trenger	vi	å	vite	flg:	
Hva	er	det	du	ønsker	kurs	på?	Er	det	en	telefon,	ne?bre?	eller	PC(bærbar	eller	en	
som	står	godt	plantet	på	gulvet	eller	henger	under	et	bord).	Vi	trenger	navnet	og	
modellen	samt	om	du	har	brukt	det	noen	=d	eller	om	du	er	helt	nybegynner.	
Om	 det	 blir	 kurs	 og	 hva	 kursene	 evt	 skal	 inneholde	 vil	 avhenge	 av	 de	
=lbakemeldingene	 vi	 får.	 Deltakelse	medfører	 ingen	 kursavgil	 for	 dere	 som	 er	
medlemmer.	

Tilbakemelding	gis	på	e-post:	
	 indretroms@fsforb.no	

Med	SMS	=l	Ove:	954	00	598	eller	om	du	ringer	samme	nummer	for	å	høre	
nærmere	hva	vi	kan	=lby.	
Ove	Paulsen	

mailto:indretroms@fsforb.no
mailto:indretroms@fsforb.no
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Landsmøtet 
Forsvarets	seniorforbunds	landsmøte	ble	avholdt	på	Gjøvik	i	dagene	8-10	mai.	
Totalt	var	det	96	deltakere,	derav	var	det	52	delegater	med	tale	og	stemmere?.	
Det	var	et	vel	organisert	og	en	meget	godt	gjennomført	samling.	
Det	som	var	det	mest	interessante	var	nok	strategien		frem	=l	2022.		
God	kommunikasjon	mellom	landsstyret	og	avdelingene,	herunder	
kommunikasjon	med	medlemmene.	Det	er	også	noe	FSF	avd	Indre	Troms	vil	
e?erstrebe	i	denne	perioden.	
Beholde	eldre	og	rekru(ere	nye	medlemmer		er	også	for	oss	lokalt	en	vik=g	
oppgave.	Hvordan	de?e	kan	gjøres	på	en	relevant	og	god	måte	må	vi	arbeide	
seriøst	med.	
Helse	og	omsorg	er	naturlig	nok	vi	både	sentralt	og	lokalt	vil	ha	fokus	på.	
Omsorg	
For	å	motvirke	ensomhet	og	isolasjon	hos	våre	medlemmer,	bør	avdelingene	
vurdere	=ltak	som	fanger	opp	de?e.	Integriteten	hos	den	enkelte	må	ivaretas.	
De?e	arbeidet	har	vi	startet	opp	med	lokalt,	og	som	vi	vektlegger	som	
arbeidsområde.	

Kortbetalingsterminal(iZETTLE)	er	anskaffet	slik	at	det	er	mulig	å	bruke	kort	ifm	
foreningens	turer	og	medlemsak1viteter	ved	behov.	

Betalingsløsningen	VIPPS	er	på	plass.	Her	bruker	du	mobilen	som	betalingsformidler	og	
søker	opp	Forsvarets	Seniorforbund	Indre	Troms	med	Vippsnr	106689,	turer	og	egenandel	
Vippsnr	107804	samt	møter	og	egenandeler	Vippsnr	107807.	Vi	har	delt	opp	li(	for	å	
bedre	oversikten	over	innbetalinger. 

Så	har	styret	gjort	vedtak	på	at	man	betaler	et	fast	beløp	på	kr	50,-	pr	pers	hvis	man	
ønsker	å	spise	og/eller	drikke	noe	på	våre	medlemsmøter	

Nye medlemmer som ønskes hjertelig velkommen til oss:
 
Svein Waade
Britt Moe Bjørnsen
Wenche og Roy Arne Tranum
Asbjørn Tveit 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Styrets sammensetning 2017 

Verv  Navn    E-post 
Leder	 	 Øystein	Figenschau	 	 figen@online.no	
Nestleder	 	 Svein	Sæther	 	 	 sveisae2@online.no	
Sekretær	 	 Knut	Munkeby	 	 	 knmu@frisurf.no  
Kasserer	 	 Ove	Paulsen	 	 	 opaul62@icloud.com	
Styremedlem	 Inger	Sørgård	 	 	 insoerg@online.no	
Styremedlem	 Torkild	Westgaard	 	 torkild@excample.com 
Styremedlem	 Ågot	Voll	 	 	 	 agotvoll@gmail.com 
Varamedlem	 Randulf	Eggenheim	 	 r-maeg@online.no  
Varamedlem	 Knut	Aasgaard	 	 	 aasgaardk@gmail.com

Forslag til aktiviteter/etc sendes: indretroms@fsforb.no eller til : 
 
Øystein Figenschau  
Bakkeveien 26 
9360	Bardu	eller		E-post:		figen@online.no	

Utgiver:	Styret	i	FSF	indre	Troms	
Redaksjonskomite:	Ove	Paulsen,	Knut	Aasgaard	og	Randulf	Eggenheim.	
Redaksjonen	avslu(et	06.06.2017

FSF Indre Troms har inngått rabattavtale med Dekkmann AS.

9% rabatt på Continental dekk
9% rabatt på arbeid
5% rabatt på Nokian og diverse andre merker

Rabattene fås ved å henvise til at man er medlem av FSF Indre Troms. 
 
Se forbundets nettside for flere rabatt avtaler.

Så gjør vi oppmerksom på at vi har kommet igang med en egen nettside:  
«FSF - Indre Troms»

Livsvisdom 
Alt du trenger her i livet, er uvitenhet og selvtillit. Da er du sikker på å lykkes.       
          Mark Twain
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