
Medlemsnytt nr 4/2017 
Nr 4 - 2. Aargang

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Indre Troms 
  Postboks 210 
   9365 Bardu

Kjære	medlem 

Her	kommer			Medlemsnytt nr 4 

Da	nærmer	vi	oss	årets	slu3.	jeg	vil	først	og	fremst	takke	
styret	for	alt	det	arbeidet	de	har	nedlagt	i	året	som	er	gå3.	
Det	er	bare	en	lek	å	være	leder	når	man	har	et	så	krea=vt	og	
dyk=g	styre.	Videre	vil	jeg	takke	alle	medlemmene	for	
interesse	og	oppmøte	på	våre	ak=viteter.  
I	=llegg	vil	jeg	takke	Forsvarets	seniorforbund	sentralt	for	et	
hyggelig	og	godt	samarbeid.  
Vi	i	styret	er	godt	i	gang	med	å	lage	neste	års	ak=vitetsprogram.	Men	som	vi	=dligere	har	
sagt	så	ønsker	vi	innspill	=l	ak=viteter	og	ikke	minst	forslag	=l	bussturer.	Jeg	tenker	
fortsa3	på	den	flo3e	bussturen	vi	hadde	=l	Helgelandskysten	i	høst.	Den	ga	mersmak. 
Jeg	tror	vi	må	se	på	hvordan	vi	skal	organisere	våre	ak=viteter.	Styret	har	i	inneværende	
år	ha3	ansvaret	for	seniortreffene.	Det	anbefaler	jeg	at	vi	fortse3er	med.	Når	det	gjelder	
organisering	av	turer	så	kan	det	være	aktuelt	med	et	eget	turutvalg.	Jeg	er	også	svært	
oppta3	av	at	det	ikke	er	noen	i	vår	forening	som	si3er	ensom	og	ikke	har	noen	
kontakHlate.	Jeg	er	derfor	oppta3	av	å	etablere	en	ne3verksgruppe.  
 
Denne	gang	er	det	Inger	Sørgård	som	ser	=lbake	på	sin	tjeneste	i	Forsvaret.
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Side 2

Seniortreff 	
Vi	vil	også	i	2018	fortse3e	med	Seniortreffene.	Disse	mener	vi	skal	ersta3e	de	såkalte	
medlemsmøtene.	Disse	vil	for	neste	år	gå	ut.	Innspill	=l	aktuelle	emner	som	det	skal	
foredras	om,	ønsker	vi	fra	våre	medlemmer.	På	Seniortreffet	7.	november	fikk	jeg	
overlevert	av	vårt	medlem	Terje	Karlsen,	en	svært	interessant	ar=kkel	som	han	hadde	
skrevet	hvordan	han	som	9	åring	9.	april	1940	opplevde	kampene	i	Gratangen.	Jeg	kan	
tenke	meg	at	vi	får	han	=l	å	fortelle	om	de3e	på	et	av	våre	seniortreff. 
Vi	oppfordrer	medlemmene		=l	å	komme	med	emner	som	har	almen	interesse	for	vår	
aldersklasse.	

Turer.  
Turer;	korte	og	lange;	vil	bli	et	vik=g	satsningsområde	og	=lbud	=l	våre	medlemmer.	
Turen	=l	Helgeland	i	høst	var	særdeles	vellykket. 
Styret	vil	se	på	følgende	turforslag	som: 

Tur	=l	St.	Petersburg	med	Skjåvik	bussreiser	
Tur	=l	Hamn	i	Senja	med	Xordsightseeing	med	strandhugg	og	lunsj.	Middag	på	
restauranten	før	hjemreise	
Tur	på	Reisaelva	med	elvebåt	
Tur	på	Helgelandskysten,	med	li3	forandret	program.		Det	var	jo	bare	17	fra	vår	
forening	som	var	med	på	turen	nå	i	høst.	Det	er	fortsa3	over	hundre	som	kan	få	
=lbudet.  

Aktivitetsprogram for 2018. 
Seniortreff	vil	vi	fortse3e	med.	Her	er	det	vik=g	å	finne	det	rik=ge	innhold	som	gjør	at	
våre	medlemmer	møter	opp.		Et	annet	område	som	vi	vil	se	på	er	å	etablere	en	gruppe	
som	skal	ha	som	oppgave	å	lage	et	ne3verk	for	medlemmer	med	begrenset	ne3verk.	Vi	
er	her	ute	e3er	å	få	tak	i	personer	som	kan	tenke	seg	å	inngå	i	en	slik	omsorgsgruppe. 
 
Aktivitetssenter – Livsglede for eldre med slagordet  «Lev livet – 
livet ut».	
Som	medlem	av	Bardu	kommunes	seniorråd	har	jeg	vært	med	på	oppstartarbeidet	med	
å	etablere	et	Ak=vitetssenter	i	kommune.	Forprosjektet	er	nå	oversendt	=l	Bardu	
kommune	for	realitetsbehandling.	
Vi	håper	på	en	avklaring	i	løpet	av	2018,	=l	hvordan	Bardu	kommune	s=ller	seg	=l	
etableringen	av	et	slikt	senter.

	 Nye	medlemmer	som	ønskes	velkommen 
	 Sigbjørn	Elverum	 	 	 Asgeir	og	Bente	Nikolaisen	
	 Ola	Strand	 	 	 	 Oddleif	og	Karin	Haakseth  
	 Jan	Elmar	Pedersen



 

INFORMASJON	OM	PARTISANFILMEN	
PÅ	SETERTUN	TORSDAG		07.12.17	

I	forbindelse	med	mi3	arbeide	på	
Forsvarsmuseet	som	sommerguide		i	
noen	år,	har	interessen	for	historie	og	
spesielt	historien	om	Nord-	Norge	og	
dets	folk	bli3	et	interesseområde	som	
engasjerer.	Det	som	skjedde	under	
krigsårene	er	på	mange	måter	en	
bortglemt	historie	som	nesten	kan	
minne	om	en	diskriminering	av	folket,	
da	svært	lite	er	å	finne	om	det	som	
skjedde	av	enkelthistorier	i	skri_s	
form.	Ingen	har	laget	noe	særlig	
dokumentar	om	folket	og	de	lidelsene	
som	Finnmarks	befolkning	ble	påført	
gjennom	krigsårene.	Det	er	derfor	li3	
spesielt	at	historien	om	

krigsmotstanden	Finnmark	har	få3		interesse	hos	en	russisk	regissør	som	har	klart	å	
finne	enkeltpersoner	som	har	noe	å	fortelle.	At	noe	slikt	ikke	har	funnet	sted	på	norsk	
side	er	som	en	hån	mot	befolkningen	som	opplevde	fornedrelsen	og	=lintetgjørelsen	av	
bebyggelsen	i	Finnmark.	Li3	er	laget,	men	ikke	mye.	Det	ble	en	gang	laget	en	film	som	
he3e	«Brent	Jord»	og	den	gir	bare	et	overfladisk	bilde	av	livet	i	Finnmark.	Hvordan	fikk	
jeg	tak	i	denne	filmen:	Det	er	slik	at	jeg	fikk	kontakt	med	en	gammel	skolekamerat	som	
gikk	sammen	med	meg	på	Befalskolens	øverste	avdeling.	Han	tjenestegjorde	i	Lakselv	og	
ble	gi_	med	ei	finsk	dame.	Det	var	for	han	li3	problema=sk	å	ha	offisersjobb	ved	
grensen	og	være	gi_	med	ei	dame	som	hadde	si3	hjem	på	andre	siden.	Han	fikk	kontakt	
med	Genmaj.	Torkel	Hovland	og	utviklet	et	rimelig	nært	forhold	=l	han.	Da	Alfred	
Henningsen	døde	skrev	Hovland	en	ar=kkel	som	han	ville	ha	inn	i	a_enposten.	Den	tok	
de	ikke	inn	da	de	mente	den	var	for	lang.	Den	står	i	dag	på	Forsvarsmuseet	ved	
Henningsens	monter	og	overskri_en	var:	Ble	vår	vik=gste	motstandsmanns	bortgang	
forbigå3	i	all	s=llhet?	Hovland	syntes	det	var	en	skam	at	han	ikke	ble	respektert	mer	av	
de	offentlige	myndigheter	enn	det	som	kom	fram	i	media.	Henningsen	var	Finnmarking	
og	født	i	Kirkenes	Min	offisersvenn	i	Lakselv	fikk	i	sin	pensjons=d	vite	om	de	intervjuer	
som	russerne	gjorde	av	noen	norske,	og	via	dem	fikk	han	kontakt	med	den	russiske	
regissør	og	har	få3	denne	filmen	som	han	har	kopiert	og	sendt	=l	meg.	Derfor	kunne	vi	
se	denne	filmen	her	på	Setertun.						

	 	 	 	 Knut	Munkebye																																																																																																																																									
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Fremtidsfullmakt og 
spørsmål om 
pensjon og trygd 
Seniortreff 7. 
november 
Det	var	41	deltakere	
=lstede.	Dagens	emne	
var	Frem=dsfullmakt	
som	ble	foredra3	av	
nestleder	i	forbundet	
Per	Andres	Volden.	
Han	vil	for	fram=den	
være	
seniorforbundets	
ekspert	på	de3e	
området.	Det	var	en	
svært	god,	enkel	og	en	

leea3elig	frems=lling	av	et	tema	som	for	de	fleste	var	ukjent	stoff.	Jeg	tror	de	fleste	fikk	
noe	å	tenke	på.	Varmre3en	fra	Setermoen	leir	var	som	vanlig	velsmakende	og	i	rikelig	
mengde. 
Ved	spørsmål	om	Frem=dsfullmakt	eller	spørsmål	om	trygd	og	pensjon	så	er	han	
Forbundets	ressurs	på	disse	områdene.	Han	kan	kontaktes	på	kontortelefon	23093319	
eller	mobil	48358035	og	på	epost:	pavo@fsforb.no	

Side 4

Foto: Randulf Eggenheim

Foto: Randulf Eggenheim

mailto:pavo@fsforb.no
mailto:pavo@fsforb.no


Inger	Sørgård	ser	Ilbake	på	sin	Id	i	forsvaret. 
 
Min	=d	i	Forsvaret	startet	i	voksen	alder,	må	jeg	si.	Som	
bonde	sammen	med	min	mann	var	det	ikke	så	mange	
muligheter	=l	«a3åtnæring»,	så	da	spørsmålet	kom	om	jeg	
kunne	tenke	meg	noen	uker	som	kjøkkenassistent	under	
øvelse,	grep	jeg	sjansen	i	februar	1983.	Befalsmessa	i	ART	
ble	min	start	og	jeg	hadde	et	par	perioder	der,	med	kyndig	
ledelse	av	Ingrid	Kris=ansen.  
Det	fortsa3e	med	flere	vikariater	som	renholdsbetjent,	så	li3	
på	kjøkken	igjen	før	jeg	ble	mer	eller	mindre	«fast»	vikar	på	
renhold.	De3e	varte	fra	sommeren	1985	=l	desember	-87	da	
jeg	fikk	fast	anse3else.	Ser	av	arbeidsbekre_elsen	at	jeg	har	vært	innom:	Fabn/Brig	N,	
Berg	artbn	nr	3,	Sankp,	Bn	1	og	Pbn/Brig	N	og	SEF/Brig	N.	Renholdsarbeidet	på	den	=da	
begynte	så	små3	å	bli	«modernisert»,	dvs	at	vi	fikk	mopper	=l	golvvasken.	De	ble	dyppet	
i	bø3a,	vridd	opp	og	tunge	som	de	ble,	slet	vi	dem	over	golvet!	Ikke	å	vente	annet	enn	at	
armer	og	skuldre	ble	vonde	e3er	hvert.	Renholdslederen	kjørte	rundt	i	leirene	og	hentet	
moppene,	og	de	ble	vasket	i	stormaskina	i	kjelleren	på	Art-messa.	Vonde	armer	og	rygg	
gjorde	at	jeg	i	1991	søkte	om	permisjon	for	å	ta	utdannelse	med	tanke	på	andre	
gjøremål.  
E3er	endt	handelsskole	var	jeg	=lbake	igjen	sommeren	1995	i	50	%	s=lling.	E3er	hvert	
fikk	jeg	begynne	som	førstefullmek=g	i	Setermoen	Forvaltningsavdeling,	omorganisering	
pågikk	og	i	1996	ble	det	Setermoen	Garnison.	Arkivet	ble	bemannet	med	5-6	s=llinger,	
og	dataopplæring	med	nye	arbeidsoppgaver	ble	gjennomført,	ny3	og	spennende	for	
mange	av	oss.	Jeg	fikk	også	opplæring	på	arkivkurs	både	ved	Sambandsregimentet	og	i	
regi	av	Statskonsult.	 
Da	SEG	ble	oppre3et,	begynte	jeg	med	forværelsetjeneste	hos	garnisonssjefen/G-1	
seksjon.	Der	hadde	jeg	arbeidsoppgaver	som	skrivetjeneste,	enkel	saksbehandling	for	
G-1	og	hans	assistenter,	utstedelse	av	ID-kort	for	avdelingene,	ajourhold	av	
personellmapper	for	sivilt	ansa3e	og	arkivtjeneste.	Denne	jobben	hadde	jeg	i	flere	år	
frem	=l	også	SEG	opphørte	og	Troms	Garnison	ble	oppre3et.	Jeg	trivdes	svært	god	med	
disse	oppgavene,	og	ikke	minst	med	gode	kollegaer	«på	lo_et»	som	noen	sa!	Kontorene	
våre	var	i	2.etasje	på	Setertun…  
Ny	organisering:	Troms	garnison	ble	oppre3et	og	jeg	fikk	jobb	i	nyoppre3et	s=lling	som	
familiekoordinator	på	Setermoen.	Denne	gangen	var	det	ikke	like	enkelt	med	å	finne	seg	
=l	re3e.	Vi	var	tre	stykker;	på	Skjold,	Heggelia	og	Setermoen	som	skulle	finne	ut	om	
hvordan	våre	oppgaver	skulle	organiseres	og	gjennomføres.	Tror	vi	kom	brukbart	
gjennom	den	første	=da,	nå	er	de3e	overta3	av	militært	personell	som	si3er	med	mere	
kunnskap	og	erfaring	om	familienes	behov	enn	det	jeg	hadde	i	oppstarten. 
Alt	i	alt	hadde	jeg	fine	år	som	arbeidstaker	i	Forsvaret;	de	ulike	jobbene,	trivelige	
kollegaer,	mange	sosiale	arrangement,	forståelse	i	tunge	dager	(som	jeg	også	hadde),	og	
ikke	minst	samholdet	mellom	oss	sivilansa3e	og	dere	som	yrkesmilitære!	
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Årets	siste	Seniortreff	med	julemiddag	
Julemiddagen på Bardu hotell satte en  flott og naturlig avslutning for et langt års virksomhet.
Middagen var som vanlig både velsmakende og i rikelige mengder. Etter at filmen var ferdig på 
Setertun, begav alle seg til hotellet, hvor "De ustemte fruer" allerede hadde varmet opp for å 
fremføre sine sanger. Det var 12 vakre og sangopplagte fruer som var klar til å entre 
spisesalen etter at alle gjestene hadde fått sin julegløgg. Etter at vi hadde satt oss kom de inn 
på en rekke og tok oppstilling foran bordet vårt.
Repertoaret  bestod både av julesanger og andre sanger, blant annet en flott nord norsk vise.
En stor takk både til hotellets ansatte og "fruene" for en flott kveldsstund.
Øystein

NyR	fra	Sentralstyret	
Forsvarets	seniorforbund	har	35	års	jubileum	15.	februar	2018.	Alle	lokale	ledd	skal	hver	
på	sin	måte	markere	jubileet.	
Forbundets	ak=vitetsplan	for	2018	ble	gjennomgå3.	Forbundet	skal	ha	en	helhetlig	
kommunikasjonsstrategi	både	overfor	omverden,	forbundets	avdelinger	og	
medlemmene.	
Forbundet	skal	utvikle	sin	rådgiverkompetanse	for	å	kunne	=lby	lokalavdelingene	og	
medlemmene	informasjon	og	opplæring	av	høy	kvalitet.	Rekru3ering	av	nye	
medlemmer	er	en	prioritert	oppgave.

Foto: Randulf EggenheimJulegløggen inntas
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- Forsvarets seniorforbund sentralt 
-	Bardu	kommune	
-	Forsvarsmuseet	ved	Kris=an	Moldenæs	
-	Plassmajoren	Setermoen	leir	
-	Eldrerådet	Bardu	kommune	
-	LHL	Bardu	
-	Bardu	pensjonisHorening	
-	FSF	avd	Midt	Troms

Så ønsker vi i FSF Indre Troms våre medlemmer, venner og 
samarbeidspartnere en fredfull jul og ett riktig godt nytt år.
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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 og ideer til FSF avd Indre Troms sendes til: 
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	avsluRet	8.	des	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:  
Meningsmålinger er som bikinier: det de avslører er interessant. Det de skjuler er vitalt.                                                     
Len Murray
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