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FORSVARETS PENSJONIST FOR BUND
(FPF) er en landsomfatten de orga-
nisasjon for alle som er fylt 50 år
og får utbetalt pensjon på bak-
grunn av tjeneste i Forsvaret samt
deres livsledsagere. Forbundet ble
stiftet i 1983 og har ca. 10000
medlemmer, fordelt på 44 lokale
foreninger.

FORMÅL
Forsvarets Pensjonistforbund har
som mål å:
•  ivareta og fremme medlem -
me nes økonomiske, sosiale og
velferdsmessige interesser.
•  arbeide for saker som har til-
knytning til pensjonistenes livs -
situasjon i sam arbeid med lands-
omfattende pensjonistsammen-
slutninger.
•  samarbeide med sentrale mili-
tære og politiske myndigheter,
staber og avdelinger, befals- og
tjenestemannsorganisasjoner og
andre organisa sjoner for å løse
problemer av betydning for For -
svarets pensjonister.
•  støtte arbeidet med forsvars -
tanken i det norske folk og derved
styrke For svarets stilling i sam -
funnet.

KONTOR:
Bygn. 22, Akershus festning, 
0015 Oslo (åpent 0800-1500)

TELEFONER:
LEDER ARILD KRISTENSEN, 
23 09 33 56/928 40 502

NESTLEDER KARL O. BOGEVOLD
23 09 39 19/472 88 269

ORG.SEKR. EGIL VINDORUM
23 09 32 33 /412 21 075

KASSERER ARNULF N EILERTSEN
23 09 32 62/69 26 08 48/922 20 601

TELEFAKS: 23 09 35 34
ORG.NR.: 971 279 222
E-POST ADRESSE: post@fpforb.no

HJEMMESIDE: http://www.fpforb.no

<<Våren er en aktiv og travel periode, både i naturen,
og blant mennesker og dyr. Det er en tid hvor de som
har beskikket sitt gods gjennom en streng vinter,
igjen kan se nytt liv ta form. Det er da det er vekst -
forhold og det er om våren det er muligheter.

Den 14. april møttes de styrende organer i
Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister 
og Forsvarets pensjonistforbund for første gang til
et felles møte. De respektive organisasjoner inngikk
her en avtale om at det skal utarbeides nødvendige
dokumenter, slik at en organisatorisk overbygning
kan etableres i løpet av dette året. I perioden fram til etablering, har
 organisasjonene forpliktet seg til praktisk samarbeid om konkrete saker.
Dette for å kunne dokumentere at et organisatorisk samarbeid er til beste
for våre medlemmer. 

De tre forbundene har, over noen tid, sondert terrenget for et forpliktende
samarbeid. Noe har vi fått til, og på andre områder har vi ikke lykkes. Ved
at vi nå inngår en forpliktende avtale gjeldende for en begrenset periode,
betyr at aktivitetene er endret fra «sondering og forsøk» til en definert
 interimsperiode hvor klare forutsetninger skal etterleves. Det endelige mål
etter at denne perioden er over, er selvfølgelig etableringen av Seniorenes
fellesorganisasjon. 

Det er behov for å samle interesseorganisasjonene i en ny frittstående
 fellesorganisasjon som er partipolitisk nøytral, og hvor arbeidet baseres 
på kompetanse og interesse for å ivareta opparbeide rettigheter gjennom
arbeid.

Det er min forventing at Seniorenes fellesorganisasjon gjennom å vise til
resultater, skal vokse og ved det tiltrekke seg andre forbund som har
 pensjonister og seniorer i sin medlemsmasse. Tiden er riktig til å forene 
og samordner våre synspunkter for de som er engasjert i seniorenes
 framtidige rammevilkår, og evner å tale i mot de som framstiller oss 
som en framtidig byrde for samfunnet. 

Den 19. mai møter foreningens representanter til lederkonferanse sammen
med forbundsstyre og varamedlemmene. Det blir en konferanse i en -
dringenes tegn, og vil får betydning for framtidige veivalg med hensyn på
navneendring og hvordan forbundet skal klare å snu en negativ medlems -
utvikling til vekst og fornyet engasjement. Utvalget som har utredet en
navneendring, vil legge fram sine anbefalinger. Det samme vil
Rekrutteringsutvalget. Begge utvalgenes dokumentene vil bli sendt
 foreningen på forhånd slik at representantene er kjent med dokumentenes
innhold før de møter på lederkonferansen. 

Jeg ønsker foreningenes representanter vel møtt på Lillehammer i dagene
19. til 21. mai.  

Siden Medlemskontakt nr 3/2010 kommer til høsten, ønsker jeg alle lesere
god sommer.

■ HILSEN FRA LEDER

Arild Kristensen,
leder
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Alder opptar de fleste av oss. I barndommen
betyr ikke alderen så mye, for da har vi et
utømmelig hav av tid foran oss. Men vi skal
ikke langt inn i myndighetsalderen før vi ser 
at tiden går rimelig raskt og at livet har et
begrenset antall år.
Jeg har lest noen intervjuer med personer på
ulike alderstrinn som hver for seg reflekterer
over sitt alderstiår med utgangspunket i
 følgende: «Hvorfor føler vi oss ofte yngre enn
vi er? For gammel er den som er ti år eldre enn
oss.
Hva er det beste med å bli 30 år, var et av
spørsmålene? Modenhet og erfaring skaper
større trygghet. Og det verste? Frykt for skruk-
kethet og rynker. Det er bare i starten av livet
at vi har passe med hud. Jo eldre vi blir, jo mer
overskudd på hud blir det.
Hva med 40 – årene? Mer trygghet og større
mot i arbeidsliv og familieliv. Men alderen
kommer snikende også her.
Og 50 – årene da? Bestemor/bestefar-rollen for
de som opplever det.  Jeg har registrert at de
som driver med lykkeforskning opererer med
to høydepunkter i mennneskelivet. Det ene er
når vi er forelsket, går inn i samliv og får barn.
Det andre er når barna flytter ut og en ny type
frihet kommer, sammen med det å få barne-
barn. Eller sagt på en annen måte: Livet begyn-
ner når barna har flyttet ut og bikkja er skutt.
Men hva med 60 –årene? Jo, bedre tid til seg
selv. Livet går litt saktere og det byr seg mulig-
heter til å gjøre ting som før var vanskelig. 
Og det verste? Opplevelsen av å begynne å bli
gammel, og at livet er et tidsbegrenset foretak.

Da må vi akseptere rynkene. Vi må tolerer at
magen får pæreform. Vi må leve med noen kilo
for mye her og der uten å bli mismodige.
Vi kunne fortsatt oppover i alder. Vi finner noe
verdifullt i alle tiårsperioder og noe negativt
naturligvis. Men alderen sitter ikke bare i krop-
pen. Den sitter vel så mye i hodet. Man har det
som man tar det også med hensyn til alder.
«Vi er alle like gamle», sier Karsten Isachsen,
«men til forskjellige tider». Mye sant i det. 
Men det er også mye sant i det som den gamle
salmisten skriver for omtrent 3000 år siden:
«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom
i hjertet». Alder og visdom henger ofte sammen.
Skjønt det hender vi treffer noen hvor alderen
går alene. «Vi er alle like gamle, men til for-
skjellige tider».

■ TIL ETTERTANKE

Vi er alle like 
gamle, men til 
forskjellige tider

ARNE SVILOSEN har teologisk embets-
eksamen, pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i familieterapi admi-
nistrasjon og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne har vært
sokneprest i Hjørundfjord i 10 år, der-
etter på Lillehammer i ca 10 år. Så ble
det 11 år i For svaret, først på DKØ, så
stabsprest i Hæren for så fem år som
feltprost, Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på Lillehammer.
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Landsstyremøte 2, 2010
Mandag 12. april møtte landsstyret til sitt
andre møte i 2010. Dessverre var det tre
av styrets faste representanter som ikke

kunne møte denne gangen, men siden
vararepresentanten stilte opp, var styret
likevel fulltallig.

Styremedlemmene møtte i
Oslo Militære Samfund kl
1700, for omvisning og orien-
tering. Denne ble ledet av vara-
medlem til direksjonen, vår
egen organisasjonssekretær
Egil Vindorum. 
Deretter var det foredrag ved
sjefen for Forsvarets operative
hovedkvarter (FOH) generall-
øytnant Bernt I.F. Brovold med
overskriften; FOH- konsentra-
sjon og fornyelse.  I sitt fore-
drag trakk generalen fram
betydningen av det nye hoved-
kvarterets plassering i nord-
området. Det er det eneste i sitt
slag nord for polarsirkelen.
Han kom også i sitt foredrag
inn på forholdet til våre nabo-
er, og understreket at forholdet
til russerne er langt mer velut-
viklet, innholdsrikt og avdra-
matisert enn hva som erfares i
andre NATO-land. Generalløyt -

nanten påpekte også at flere
øvelser ikke nødvendigvis
behøvde å koste mer, så lenge
muligheten i nettverksbasert
forsvar blir brukt til fulle. 
Kvelden ble avsluttet med mid-
dag i Oslo Militære Samfund,
og sosialt samvær sammen
med samfundets egne med-
lemmer. 
Tirsdags morgen møtte lands-
styret i Bygning 22 for oppstart
av landsstyremøte.
Formiddagens agenda var i til-
legg til de innledende forma-
liteter, viet gjennomgang av
status for rekrutteringsutval-
gets tolkning av sitt mandat,
samt forslag til strategi og
framdriftsplan.
Jan Bye Iversen redegjorde for
utvalgets arbeid, og understre-
ket betydningen av koordine-
ring mellom dette utvalget og
de som arbeider med konse-
kvenser ved en navneendring.
Kommende lederkonferanse

på Lillehammer i mai vil bli en
nøkkelarena i den videre pro-
sessen. Her vil det bli lagt opp
til prensetasjon, debatt og
tilbakemeldinger.  Det er viktig
å få fram at det er rekrutte-
ringsutvalget som presenterer
sin status på lederkonferansen,
og som mottar tilbakemel-
dingene før landsstyret i løpet
av høsten lager sin innstilling
til landsmøtet i 2011. Det hele
er ment å munne ut i praktiske
rekrutteringsarbeid når lands-
møtet i 2011 har fattet sine
beslutninger. Planen videre er
at hele prosjektet vil bil evalu-
ert i neste landsmøteperiode,
og en rapport vil bli utarbeidet
til landsmøtet i 2013.
Neste sak var gjennomgang av
Navne- og konsekvensutval-
gets forlag til vedtektsendring-
er. 
Utvalgets leder Tore Bjønnes
ledet landsstyret gjennom
utvalgets forslag til vedtekts-

Foto: Forsvarets mediesenter

Generalløytnant Bernt I. F. Brovold
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endringer som de mener er
nødvendig for at det skal kunne
bli samstemmighet mellom
basisvedtektene og forbundets
vedtekter. Utvalgets innstilling
er at navneendring er nødven-
dig og riktig, og vil fremme det
for Landsmøtet i 2011. Bjønnes
la særlig vekt på at formålspara-
grafen må gjøres mer målrettet,
samtidig med at medlemspara-
grafen må gjøres mer romslig,
uten at forbundets identitet
forringes. Utover dette er det
kun mindre endringsforslag
som vil ble lagt fram.
Begge utvalgene fikk gode
tilbakemeldinger fra landssty-
ret for sitt arbeid så langt. Det
ble særlig framhevet som posi-
tivt at utvalgene er gjensidig
oppdatert om hverandres
arbeid, og at nødvendig koordi-
nering legges inn i begges
arbeidsplan. Innstillingene vil
sammen med referatet fra
møtet bli oversendt forening-
ene slik at de som møter på
årets lederkonferanse er forbe-
redt, og kan være med å gi sine
kommentarer. 
Etter lunsj var tiden i hovedsak
viet gjennomgang av status og
tilbakemelding fra arbeidet
med høring og oppfølging av

framlagt lovtekst vedrørende
statlig tilpasning til ny folke-
trygd.
Det ble her registrert og positivt
kommentert av flere fra lands-
styret at Forsvarets pensjonist-
forbund sammen med forsvars-
departementet har oppnådd
positiv påvirkning på arbeids-
departementets proposisjons-
tekst. Hele dokumentet (Prop L
107 2008-2009) kan lastes ned
fra departementets hjemmesi-
de. I tillegg fikk forbundsstyret
fullmakt til å utarbeide
høringsuttalelse vedrørende
Finansdepartementets forslag
til endring i reglene for skatte-
legging av pensjonsinntekter.
Av andre saker som stod på sak-
skartet denne ettermiddagen
var oppdatering av egen virks-
omhetsplan, gjennomgang av
forslag til avtale for en inte-
rimsperiode før etableringen av
Seniorens fellesorganisasjon,
og til sist en gjennomgang av
møteprogrammet for kom-
mende lederkonferanse som
finner sted på Lillehammer 19.
til 21. mai 2010.  
Ettermiddagen ble deretter
hyggelig rundet av, og landsty-
ret møtte til en felles bespis-
ning og sosialt samvær. 

Onsdag var det tid for en øko-
nomisk gjennomgang. For -
bund ets kasserer Arnulf N.
Eilertsen la fram tallenes tale
for årets tre første måneder. Det
var ingen ting som tydet på at
det var behov for justeringer i
planlagt aktivitet på dette tids-
punkt. Men en skal være opp-
merksom på at den utstrakte
besøksvirksomheten medfører
også utgifter. Regnskaps messig
føres det som et eget prosjekt i
regnskapet slik at en til en hver
tid har fulle oversikt. Det
samme gjelder for de to utval-
gene som er i arbeid. 

Nok et nyttig og fruktbart
landsstyremøte var kommet til
veis ende. 

Navn: Fra venstre: Arild Kristensen, Karl O Bogevold, Finn Norstad, Egil Vindorum, Arnulf N Eilertsen, Odd Køhl,
Birger Tokle, Kjell Ryan, Bernt Kristiansen, og Ole Sannes (Tore Bjønnes var dessverre ikke tilsted da bildet ble tatt).

Foto: A.K
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Forsvarets pensjonistforbund betinget fornøyd med
forslag til endringer i lov om Staten pensjonskasse
Fredag 26. mars 2010 ble Proposisjon 107 L godkjent i stats-
råd. I den påfølgende pressemelding fremgikk det at regje-
ringen hadde foretatt visse endringer i det opprinnelige
forslaget. Først og fremst ved at pensjonsgrunnlaget for
særaldersgrense- og AFP-pensjonister  ved  67 år oppregule-
res med lønnsveksten og ikke med lønnsveksten fratrukket
0,75 prosent. For denne gruppen blir dermed den samlede
pensjonen fra 67 år høyere enn det som opprinnelig var
foreslått.
Forbundet hadde i sin høringsuttalelse påpekt det urealis-
tiske forslaget i notatet, om at adgangen til å gjeninntre i
medlemspliktig stilling ved 67 år for å kompensere for leve-
aldersjusteringen, var lite realistisk for pensjonister som
hadde fratrådt ved særaldersgrense.
I forslag til lovtekst fremgår;
§ 42 (utdrag):
Regulering av alderspensjon under utbetaling foretas ved
at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar
med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
Regulering av uførepensjon og enke- og enkemannspen-
sjon under utbetaling foretas ved at pensjonsgrunnlaget
reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten fram
til fylte 67 år. Deretter reguleres pensjonsgrunnlaget i sam-
svar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer sin stil-
ling med alderspensjon eller avtalefestet pensjon før 67 år,
skal omregnes fra måneden etter fylte 67 år ved at det opp-
reguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og
fram til omregningstidspunktet.
I forbundets høringuttalelse til oppregulering av de
løpende pensjoner, ble det påpekt at avgang ved særalders-
grense ikke var noe den enkelte selv skulle kunne velge.

Dette er en pliktig fratredelse og regulering av pensjonene
skal derfor følge lønnsveksten frem til 67 år. Etter forbun-
dets syn er det ikke galt å trekke sammenlikninger med de
som fratrer før aldersgrensen og får sitt pensjonsgrunnlag
oppregulert med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet
og fram til omregningstidspunktet.
Forbundet vil fortsatt hevde at de som har pliktig fratre-
delse ved særaldersgrense skal oppreguleres fra fratredel-
sestidspunktet og fram til omregningstidspunktet.
Ut fra at leveperioden etter 67 år forhåpentligvis blir lenger
enn perioden mellom 60 (57) og 67 år, ser forbundet det
som delvis seier for sine synspunkter. Forbundet vil fort-
satt kjempe for at aldersgrenser blir opphevet slik at alle
arbeidstakergrupper i samfunnet får de samme muligheter
til fleksibelt uttak av alderspensjon i samsvar med prinsip-
pene i den nye pensjonsordningen.
Prinsppskisse for det fremsatte lovforslag:

Hva mener våre pensjonistkollegaer om tilpasning
av de offentlige tjenestepensjoner?

Forsvarets pensjonistforbund har som
sin fremste målsetting å arbeide 
for opprettholdelse av pensjonsrettig -

heter som er opparbeidet gjennom et
langt yrkesaktivt liv. Enhver reduksjon
av disse rettigheter ser vi på som «et
angrep» på opparbeidede verdier.
Forsvarets pensjonistforbund har spe-
sielt merket seg merknader fra Norsk
Pensjonistforbund. Det er uvisst i hvil-
ken grad disse merknadene også er gitt
på vegne av de offentlige pensjonist-
forbundene som inngår i SAKO. 
Av proposisjonsteksten fremgår det at;
«Enkelte høringsinstanser har også
fremmet synspunkter som ikke berører

forslagene i høringsnotatet. For eksem-
pel tar Norsk Pensjonist for bund til
orde å øke grunnpensjonen i folke -
trygden.»
Forsvarets pensjonistforbund er noe
 forundret da det i tilpasningen av 
de offentlige tjenestepensjonene ikke
ligger en frisk krone. Det er en ren tilpas-
ning av lovverket. Hvis en skulle øke
grunnpensjon i folketrygden i denne
sammenheng, ville det innebære en
overføring fra andre budsjetter til tryg-
debudsjettet, dvs en fare for å redusere

Av proposisjonen fremgår
det at følgende pensjonist-
forbund har hatt merknader:
- Norsk Pensjonistforbund
- Landslaget for offentlige
pensjonister
- Forsvarets pensjonist-
forbund

INNFORMASJONSSTOFF
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Første januar 2011 innføres nye regler om uttak av
alderspensjon fra folketrygden. I disse dager har
mange fått brev fra NAV med informasjon om de nye
mulig hetene. 
Hovedbudskapet i informasjonen er:
Fra 2011 får personer som har fylt 62 år mulighet til å
ta ut alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen kan
kombineres med fortsatt arbeid.
De som ønsker å få sin første pensjonsutbetaling i
januar 2011, må søke før 1. august 2010.
Denne muligheten er til stede også for de som har tatt
ut alderpensjon fra Statens pensjonskasse. Samord -
ning av alderspensjon fra folketrygden og alderspen-
sjon fra Statens pensjonskasse blir samordnet fra fylte
67 år. 
For de som har fått innvilget avskjed på vilkår med
redusert lønn må være oppmerksomme på at den
reduserte lønn ikke er innrapportert til likningsmyn-
dighetene som lønnsinntekt, men som pensjonsinn-
tekt. Pensjonsinntekt er ikke pensjonsgivende. Dette
innebærer at den reduserte lønn ikke gir pensjonspo-
eng i folketrygden. Såfremt en ikke har hatt annen
lønnsinntekt som overstiger grunnbeløpet i folketryg-
den, vil årene med redusert lønn ikke være registrert
som poengår.

For å få full ytelse i folketrygden er kravet 40 poengår.
Eksempel. 
Får innvilget avskjed med redusert lønn 52 år, født i
1949, har arbeidet i Forsvaret fra 20 år.
Har ikke hatt annen lønnsinntekt før arbeid i Forsvaret
eller etter 52 år. Dette vil gi 32 poengår i folketrygden
og 40 år i Statens pensjonskasse. Dette gir full
 pensjon, dvs 66% av sluttlønn ved 100% stilling og 
30 års medlemskap i Statens pensjonskasse.
Kan ta ut alderspensjon fra folketrygden 1. januar 2011.
Alderspensjon far folketrygden regnes ut slik:
Gjennomsnitt av 20 beste poengår x 32/40 justeres i
forhold til forventet levealder i befolkningen (for
1949- kuller er tallet 1.361)
Vær oppmerksom på at helt eller delvis uttak av
alderspensjon fra folketrygden før 67 år, innebærer en
redusert samlet pensjonsytelse fra 67 år.
Forsvarets pensjonistforbund gjør oppmerksom på 
at det ikke er begått feil som har forårsaket denne
 situasjonen, men at det  er bestemmelsene  som er slik
utformet.
Forbundet arbeider med saken opp mot Forsvars -
departementet og Forsvarsstaben.

AV NESTLEDER KARL O BOGEVOLD

opptjente tjenestepensjonsrettigheter
til fordel for andre pensjonsrettigheter.
Heldigvis vurderer departementet
merknaden slik;
«Departementet kommer ikke nær-
mere inn på disse spørsmålene i
denne proposisjonen og viser til at
forslagene her gjelder nødvendige
endringer i regelverket for tjeneste-
pensjon og AFP i offentlig sektor som
følger av avtalen om videreføring av
dagens regler for tjenestepensjon og
AFP i offentlig sektor i tariffopp gjøret
i 2009.»
Når det gjelder hovedpunktene om
viktige tilpasninger av offentlig tje-
nestepensjon til ny
alderspensjon i folketrygden med
opptjening etter 1. januar 2011, synes
det å være få merknader til disse. 
Men følgende fremgår av proposi-
sjonsteksten;
«Norsk Pensjonistforbund mener
imidlertid at offentlig tjenestepensjon
skal kompensere for tidlig uttak av
alderspensjon fra folketrygden.»

Med trygdeoppgjørene i 2008 og
2009 i friskt minne ser det fortsatt ut
til at Norsk pensjonistforbund har en
sterk iver for å redusere opptjente
pensjonsrettigheter gen erelt og
offentlige tjenestepensjoner spesielt.
På denne måten, må målet være å få
tilnærmet like pensjonsytelser for alle
i Norge. De merknader Norsk
Pensjonistfor bund her fremmer kan
ikke ha noen annen målsetting enn å
redusere opptjent tjenestepensjon fra
statspensjonistene til finansiering av
folketrygden for å nå dette målet. 
Vi i Forsvarets pensjonistforbund
lever i den overbevisning, at forde-
lingspolitikk tilhører de politiske par-
tier og ikke pensjonistenes represen-
tanter. Det er vel verdt å merke seg
hva departementet mener om dette;
«Departementet kan ikke se at en slik
løsning er rimelig, og viser for øvrig til
avtalens ordlyd på dette punktet.»
Forsvarets pensjonistforbund vil, som
den største pensjonistorganisasjon i
staten, kjempe for at de pensjonsret-

tigheter vi har opparbeidet gjennom
arbeid skal beholde sin verdi.
Det er kanskje grunn til å børste støv
av den første milepelen forbundet
oppnådde i begynnelsen av 1980.
Det var Forsvaret pensjonistforbund
som gikk i bresjen, og var en av hoved-
aktørene i frembringelsen av Stor -
tings melding nr.29 (1985-86) og som
Stortinget sluttet seg til. Siden 1. mai
1986 har de løpende pensjoner fra
Staten Pensjonskasse blitt regulert i
tråd med denne Stortingsmeldingen
og med grunnbeløpet i folketrygden.
Dette var en ordning som kom hele
offentlig sektor til gode.
Selv om Forsvarets Pensjonistfor bund
har sin tilknytning til forsvarssekto-
ren, er fortsatt arbeidet slik innrettet at
det skal komme alle med pensjon fra
Staten Pensjonskasse til gode.
Som forsvarsfolk er vi utdannet til å
kjempe for verdier. Om angrepet
kommer i front eller flanke er vi
beredt til motangrep, sågar de som
prøver på et bakhold vil bli overrasket.

Nye muligheter for deg som snart kan ta ut alderspensjon
– AVSKJED PÅ VILKÅR MED REDUSERT LØNN – AVKORTING AV FOLKETRYGDENS YTELSER

INNFORMASJONSSTOFF



Seniorenes fellesorganisasjon,
ett skritt nærmere etablering
Styrende organer fra Seniorsaken,
Landslaget for offentlige pensjonister og
fra Forsvarets pensjonistforbund var
onsdag 14. april samlet for og overvære
at lederne fra de tre organisasjonene

 signerte en avtale om å forberede eta-
blering av Seniorenes fellesorganisasjon.
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REFERAT 
fra fellesmøte mellom Seniorsaken,
Landslaget for offentlige pensjonister
(LOP) og Forsvarets pensjonistforbund
(FPF)
TID: onsdag 14. apr. kl 1400
STED: Bygdøy allé 5, Oslo
DELTAGERE:
Fra Seniorsaken: Harry Martin Svabø, Gerd
Thorsen, Ernst Hansen-Tangen og Tore
Henning Larsen.
Fra LOP: Eli Vinje, Thor-Erik Gulbrand-  sen og
Aagot Flagstad.
Fra FPF: Arild Kristensen, Karl O. Bogevold,
Finn Nordstad, Ole Sannes, Egil Vindorum,
Birger Tokle, Kjell Ryan og Bernt Kristian sen.
ÅPNING:
Harry M. Svabø fra Seniorsaken ønsket vel-
kommen, og orienterte om bakgrunnen for
etableringen av SF. Deltakerne presenterte
deretter seg selv. 
Eli Vinje, LOP presenterte de fire s’er; Styrke,
Samhold Synlighet og Størrelse. Den femte
s’en må bli Seniorenes Fellesorganisa sjon.
Denne organisasjonen gjør det mulig for oss
å arbeide sterkere for saker som er av felles
interesse. 
- Vi kan ikke bli enige om alt, men det kan vi
leve utmerket og godt med. 
Arild Kristensen, FPF orienterte om det første
sonderingsmøtet som fant sted senhøstes
2008. Han avsluttet med å understreke at
tiden nå er moden for å fokusere på, og
arbeide for at seniorenes rettigheter blir iva-
retatt. 
• Møteledelse og protokoll 
Vedtak: Arild Kristensen ble foreslått, og
valgt som møteleder, og Tore Henning Larsen
ble valgt til å være referent.
• Gjennomgang og godkjenning av avtale
om etablering av Seniorenes fellesorganisa-
sjon.
Vedtak: Avtalen ble gjennomgått og god-
kjent
• Signering av avtalen
Vedtak: Avtalen ble signert av partene.
Møtet ble hevet kl 1515

Oslo 14. april 2010
THL
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Musikalsk visitt
hos FP-Bjerkvik
Forsvarts pensjonistforening Bjerkvik har
hatt besøk av Divisjonsmusikken - eller
Forsvarets musikkorps Nord-Norge som
det egentlig heter.  

En gruppe på blåsere
med slagverk fra Divi-
sjonsmusikken i Har-
stad har gjestet Forsva-
rets pensjonistforening
Bjerkvik.  De holdt en
lunsjkonsert i storsalen
hos pensjonistforening-
en.  Det svingte skikke-
lig, og musikken klang
veldig bra i det fine
lokalet, - som har en for-
tid som kaldt lager for
Sanitetsbataljon Nord-

Norge. Programmet var
velkjent populærmu-
sikk som ble framført
med trøkk og eleganse,
og det falt godt i smak
hos de ca 40 tilhørerne.
Det hadde vært plass til
noen flere tilhørere,
som nå bare kan angre
på at de gikk glipp av en
flott musikkopplevelse.  

AASE SEINESS LABERG 
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Vi forstår at du i dag
ikke har morgendagens
pensjon som det mest
fremtredende i din 
hverdag, men vet du 

hva levealderjustering og
indeksering vil bety for

din pensjon?
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Etter en samlet vurdering foreslår Arbeidsdepartementet at
 pensjonsgrunnlaget for pensjonister med alderspensjon 
etter særaldersgrense eller AFP omregnes ved 67 år ved at
pensjonsgrunnlaget oppreguleres med lønnsveksten fra
 fratredelsesalderen til 67 år. Selv om FPF hadde krav om å 

gå lenger, deler vi depatementets vurdering.

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR 
STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER, 

OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER.

STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP



De virkelige heltene
Nei, jeg driver ingen svertekampanje, sier Alf R. Jacobsen oppgitt på telefonen.
Akkurat i det vi har satt oss ned på for å intervjue ham på en kafè i Oslo sentrum
kommer en telefon fra en annen journalist.  Jacobsen forsøker å roe samtalen ned.
Han ønsker ikke noe «tabloid» oppstyr rundt den nye boka si. «Krysseren Blücher» er
en minutt for minutt beretning om de politiske, menneskelige og militære omsten-
dighetene rundt senkningen av Blücher og tyskernes invasjon i Norge.

HANDLINGSLAMMEDE
POLITIKERE
«Norge drev inn i en katastrofe
av historisk format uten folk
ved roret.» skriver Jacobsen.
Han forteller om hvordan
utenriksminister Halvdan
Koht lot varselssignalene pas-
sere en etter en uten å reagere.
Jacobsen forteller til og med at
statsminister Nygaardssvold
brøt sammen i gråt og tryglet
om å slippe ansvar da han for-
stod hva som var i ferd med å
skje.
På samme tid stod altså oberst
Birger Eriksen ved utsikts-
punktet på Oscarborg festning
i Drøbak og så tyskernes nyeste
krigsskip nærme seg. Noen
måtte ta en beslutning på
vegne av krigsnøytrale Norge.
Oppgaven falt på ham selv.

HELTENES TIME
I «Krysseren Blücher» river
Jacobsen i forestillingene våre
om hvem heltene var denne
tåkete dagen i april.

BLÜCHER SYNKER I
DRØBAKSUNDET
Her, også i begynnelsen av
april, men 70 år senere er
været det samme. Vi sitter på
en utekafè i disige fuktige Oslo.
Alf R. Jacobsen røyker rullings,
mens han forteller om det som
skjedde. 
- Niende april er det mest
omstridte temaet i norsk histo-
rie. Historikerne har utkjem-
pet slag om dette. Nøkkel spørs -
målet handler om hvordan
regjeringa Nygaardsvold skulle
vurderes.  
- Arbeiderpartiet ville for all
pris unngå et oppgjør med for-
svarspolitikken de førte før kri-
gen. Jeg finner ingen unnskyld-
ninger for Ap på dette områ-
det. De så jo at forholdene var
kritikkverdige. Om man så ser
på de store tunge verkene om
krigen så blir regjeringen frem-
stilt som de største heltene,
sier Jacobsen. Jeg finner ingen
unnskyldninger for Ap på
dette området.

– BLÜCHER VAR
AVGJØRENDE            
Selv har han jobbet som jour-
nalist siden 1968. Som femtiå-
ring gav la han journalistikken
på hylla for å konsentrere seg
om å skrive bøker, sakprosa og
krim.
- Jeg har alltid vært fascinert av

det som skjedde i Oslofjorden,
sier han.
- Det er den viktigste begiven-
heten i norsk historie at tysker-
ne ble slått tilbake lenge nok til
at kongen og regjeringen kom
seg ut av landet, og vi kunne gå
inn i krigen på alliert side. Vi
ble med på å frigjøre verden fra
denne tyrannen. Hadde de tatt
landets øverste ledelse hadde
nervesenteret blitt kuttet av.
Nå fikk vi sjansen til å ta igjen.
Jeg mener at det er en viktig
historie. Jeg ville skrive den på
en måte slik at folk kunne for-
stå hva som skjedde, uten at
det går på tvers av det som er
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Alf R. Jacobsen

AV KRISTINE 
KLEPPO FOR 
ABC-NYHETER
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historisk korrekt, forklarer for-
fatteren.

HISTORISKE HULL
Det har vært et detektivarbeid
fordi norsk historieforskning
har vært oppsiktsvekkende
grunn på dette området.
Jacobsen er ikke i tvil om at det
finnes politiske grunner til
dette. Takket være tyskernes
pliktoppfyllende notater har
forfatteren funnet mye av
stofffet han trengte i tyske
arkiver.
- Dette burde vært skrevet for
30 år siden. Det er ganske ille at
vi har så lite faktisk kunnskap.
Det er så mye mer som vi gjer-
ne skulle visst, sier han.

HELTEMODIG FORSVAR
Blücher var ikke en hvilken
som helst krigsskute. Det var
en 12 2000 tonns krysser og
tyskernes nyeste marinefartøy.
1308 soldater var ombord da

den seilte innover Oslofjorden.
Av disse omkom over 800 i
Drøbaksundet. På Oscarsborg
festning hadde de utstyr fra
begynnelsen av 1900-tallet.
Etter årevis med nedrustning
var forsvaret i elendig stand,
skriver Jacobsen i boken. Det
var menneskelig kampvilje og
forsvarsvilje på tross av mang-
lende midler som senket
Blücher.
-  Det var jo en umoderne fest-
ning. Soldatene der var verken
mentalt eller materiellt forbe-
redt. Så blir vi overfalt av ver-
dens mest moderne krigsmakt.
Likevel våger altså  Eriksen å ta
opp kampen mot en overlegen
fiende. Eriksen og mannskapet
på bevåkningsfartøyet Pol, de
valgte motstand. De andre
hadde ikke den innbitte vilje-
styrken som disse personene
hadde, sier Alf R. Jacob sen.
Med «de andre» mener forfat-
teren landets politiske ledelse.

DEN VIKTIGSTE HELTEN
Oberst Birger Eriksen var
øverstkommanderende på
festningen i Drøbak, og nær
pensjonsalder da den tyske
invasjonen kom. Han var en
rikmanssønn fra Lofoten som
hadde flyttet til Oslo og blitt
inspirert av den norske nasjo-
nalismen og selvstendigheten
til å begynne en karriere i mili-
tæret.
- Han var en helt fra den aller
første tiden, kanskje den vik-
tigste vi har, mener forfatteren.
- Eriksen hadde en veldig mili-
tær og formell stil. Du kan si at
han skjulte sitt indre bak et
panser. Det gjorde det vanske-
lig å vite hva som rørte seg
inne i ham. Han hadde veldig
sterke meninger og var sta.
Han var en likevektig person.
Bak panseret var han hjemme-
kjær og jobbet for lokalpolitik-
ken, forteller Jacobsen.
Mens den politiske ledelsen i

Blücher synker i Drøbaksundet.
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Norge var rådvill tok altså
Eriksen beslutningen om å
angripe tyskerne med alt de
hadde. Selv om senkningen av
Blücher var en suksess ble han
til slutt tvunget til å overgi
festningen til tyskerne. Dette
ble brukt mot ham etter kri-
gen. I 1958 døde Eriksen etter
en stillferdig pensjonisttilvæ-
relse i Drøbak. 
Birger Eriksen fikk slett ikke
den hederen han fortjente,
mener Jacobsen.
- Han ble gransket av den mili-
tære forskningskommisjonen i
1946. I vurderingen av ham
som offiser kritiserte de det
som kan kritiseres. Det var
tydelig at de tenkte at her er en
mann som skal jekkes ned, for-
teller han.
Forfatteren tror at hovedgrun-
nen til dette var Arbeider -
partiets redsel for at deres
regjerings handlinger, eller
snarere handlingslammelse
skulle bli gransket.
- Eriksen er jo ikke en veldig
kjent krigshelt. Hvorfor har
Arbeiderpartiet hatt en så stor
definisjonsmakt i forhold til
hvordan historien blir fortalt?
-   Dette er en av de store kon-
troversiell temaene i norsk his-
torie. Det er jo klart at
Arbeider partiet hatt en dyktig-
het til å få støtte i kulturlivet,
og til å befeste sin egen makt-
posisjon. Historieskriving har
hatt et veldig sosialdemokra-
tisk tilsnitt. Arbeiderpartiet
tok vare på sine egne på godt
og ondt, mener forfatteren.
Etter krigen ble det gjort få for-
søk fra historikere på å komme
til bunns i det som skjedde,
mener Jacobsen. Han forteller
også at forsøk på å gjøre ære på
Eriksens minne ble undergravd
av staten i flere tiår.
- Når man ønsket å reise en
byste av Eriksen i Drøbak på
70-tallet sa staten nei til å støt-

te dette. De ville heller ikke
hedre ham ved å betale for å få
flyttet graven hans til Vår frel-
ses gravlund i Oslo. Eriksen var
en klar kritisk stemme og det
tok lang tid å gi ham den
respekten han fortjente. Først

etter 1990 har han blitt et stort
navn, sier Jacobsen.
Selv var Obersten svært spars-
ommelig med detaljene i for-
hold til hva som skjedde ved
Oscarsborg festning natten til
niende april. 
Jacobsen tror at det var fordi
han ikke ønsket å utlevere
følelsene og reaksjonene til de
uforberedte soldatene som
kjempet for sine liv og sitt
land. 
Skildringene dine av norske
politikere på den tiden er tem-
melig nådeløse, spesielt de av
utenriksminister Koht. Føler
du ikke et ansvar for disse
menneskene?
En slik person må finne seg i å
bli vurdert. Jeg karakteriserer
situasjonen for å sette hand-
lingen i relieff. Jeg har villet
vise hvem som var de egentlige
heltene. Det blir det sikkert
spetakkel av. Det går jo fint det,
sier Jacobsen rolig. 
Han stumper sigaretten. 

Oberst Birger Kristian Eriksen

En ydmyk helt: Eriksen møter Kong Haakon etter krigen.
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Pensjonister bestiller  
selv sine reiser, ved
 henvendelse til enten fly-
terminalen på Gardermoen
eller flyterminalen på
Bardufoss.
Bestilling gjøres til Gardermoen som
også dekker Trondheim og Bodø,
enten over telefon 64 80 33 34/ 
64 80 33 37/64 80 33 38 eller over tele-
faks 64 80 33 39. Terminalens normale
åpningstid er hverdager fra kl 07.30 til
kl 15.30.
Eller til Bardufoss på tlf.  77 89 66 02/
77 89 66 03 / 77 89 66 04 / 77 89 66 11

eller over telefaks 77 89 66 09.
På hverdager kan man ringe til vakt -
telefon 64 80 34 30 med åpningstid
normalt fra kl 15.30 til kl 21.00, lør -
dager er den stengt, men åpen søn -
dager mellom kl 14.00 og 21.00.
Ordningen praktiseres slik at det fore-
tas trekning en gang pr uke om hvem
som får reise gratis. Din bestilling må
være terminalen i hende mellom 21 og
28 dager før reisen skal gjennomføres.
Bekreftelse får du 14 til 16 dager før
avreise. Det er ikke mulig å ha stående
inne en konstant søknad. Du må søke
på nytt hver gang du ønsker plass. Du
kan heller ikke ha inne mer enn en rei-
sebestilling per sju dager.
Ubenyttede billetter skal og kan kun

kanselleres av Forsvarets terminal.
Utgifter den enkelte kan bli påført
grunnet kanselleringer/forsinkelser
etc. er Forsvaret uvedkommende.
Fremmøte ved Forsvarets terminaler
er normalt 60 minutter før avgang.
For sent frammøte blir avvist. Hos de
forskjellige flyselskapene varierer
fremmøtetiden noe, og fullstendig
oversikt finnes i det sivile heftet
«Flyruter i Norge». 
Fremmøte for Forsvarets reisende
varierer noe mellom militær og sivil
avgangsterminal på flyplassen. For -
svarets Pensjonistforbund ønsker
lykke til og GOD TUR!

Reise med fly og militær overnattingssteder
Ledige plassreiser for pensjonister fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet

Priser for overnatting
FPF har registrert stor interesse for
opplysninger om hvor i landet det er
mulig å spise og overnatte i Forsvarets
etablissementer når man er på ferie
eller reiser. 
Vi har nå oppdatert listen over til-
gjengelige steder med kontakttelefon.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at

det i sommersesongen og i perioder
med stor militær aktivitet vil det være
begrensede muligheter enkelte steder. 
For Bardufoss/Sætermoen/Skjold
området er det de nærmeste årene
ekstra stor belastning og derfor svært
vanskelig å få tilgang.
Alle forlegningskontorene tar nå

betalt for overnatting, betalingen er
den samme ved alle avdelinger. 
For tiden er prisen 200,- pr natt i
enkeltrom, to personer som deler
rom betale 150,-  pr seng. 
Det finnes også meget rimelig botil-
bud på Perminalen hotell i Oslo og 
på Rinnleiret ved Levanger.
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STED TELEFoN STED TELEFoN
oslo - Huseby 23 09 94 87 Dombås 61 21 75 00
oslo - Linderud 23 09 94 87 Trondheim 73 99 54 72
oslo - Akersborg 23 09 88 68 Værnes 74 83 65 50
Kolsås 67 86 50 09 Mosjøen 75 11 20 90
Sessvollmoen 63 92 52 83 Bodø 75 57 86 46
Gardermoen 64 80 31 99 Harstad 77 01 47 07
Kongsberg 32 77 51 02 Ramsund 76 91 87 07
Mågerø 33 30 22 89 Sortland 76 91 87 07
Rygge 69 23 79 25 Setermoen 97 04 88 26
Kjeller 63 89 90 99 Bardufoss 77 89 70 84
Elverum 62 40 86 94 Skjold 97 04 88 24
Rena 62 40 21 62 Tromsø 77 62 85 99
Lillehammer 99 22 22 41 Porsangmoen 78 49 36 25
Kristiansand 38 06 51 49 Kirkenes 78 99 41 97
Stavanger 51 34 76 15 Rinnleirets venn. rinnleir@online.no
Bergen 55 50 59 02 Perminalen hotell 23 09 37 13
Åndalsnes 71 22 43 20
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Rygge Senior Bo (RSB) er en medlemsorganisa-
sjon som skal arbeide for å skaffe egnede
 arealer, samt prosjektere og støtte bygging og
fordeling av seniorboliger i Rygge kommune,
med det formål å skape bofellesskap som gir
den enkelte beboer grunnlag for felles tilhørig-
het, trygghet og trivsel.

Basis for dette bofellesskapet
bygger på solidaritetstanken,
hvor voksne likesinnede
(50+) skal leve og støtte
hverandre gjennom et trygt
og godt sosialt nettverk. På
denne måten vil de fleste
kunne bo lengre i sine egne
boliger til felles hygge og
nytte, og dermed minske
presset på kommunen til å
skaffe nødvendige plasser
på institusjoner for eldre.
Det begynte for åtte år
siden, da noen ildsjeler
begynte arbeidet med å
starte et bofellesskap i
Rygge med utgangspunkt i
de resultater som var opp-
nådd i våre naboland –
 spesielt da i Danmark. Der
har nå slike fellesskap blitt
til en stor og landsomfat-
tende organisasjon – Ældre
Sagen i Danmark – og hvor
eldresak har blitt folkesak.
Våre ildsjeler arbeidet konti-
nuerlig med å legge press
på kommunen, samt «jakte
på» aktuelle tomteområder
for oppføring av slike bo -
fellesskap. I 2006 ble RSB
startet, og det tegnet seg
raskt ca 100 medlemmer
hvor ca halvparten var
 interessert i å få slike
 boliger henholdsvis i

Halmstadområdet eller i
Ekholt/Kallum-omrdet i
Rygge. To år senere fikk RSB
kjøpt en større tomt i
Halmstadområdet, og arbei-
det med å få god kjennelse
for utbygging i henhold til
vedtekter, ble intensivert. I
2009 var alle formalia
omsider i orden, og det
føreste byggetrinnet på
tomten – RYGGE SENIOR-
TUN – en tre.etgs. blokk
med 26 leiligheter kunne
presenteres for medlem-
mene. I samarbeid med
Moss BBL, som etter avtale
er byggherre og ivaretar
salg av leiligheter, har dette
prosjektet nå kommet så
langt at byggestart er fast-
satt til kommende som-
mer/høst, med planlagt
 ferdigstillelse og innflytting
4. kvartal 2011.

Flere pensjonerte offiserer
fra Forsvaret (og med -
lemmer av FPF) har fattet
interesse for tiltaket og
reservert leilighet.
Et langt og møysommelig
arbeid for de som har stått
bak dette resultatet, bærer
nå endelig frukter, og de
som er tildelt leiligheter ser
fram til et bofellesskap i
trygge rammer og til en
aktiv pensjonisttilværelse.

De som eventuelt ønsker
opplysninger om ovenstå-
ende kan kontakte leder av
RSB – Hans Magnus Lie – 
tlf 97697880 eller 
e-post magnuli@online.no.
Mer informasjon og bilder
av Rygge Seniortun – 
se http://rygge-
seniortun.garanti.no/
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Solgruppens buss har avgang
26.09.10 fra Trondheim via
Oslo. Vi reiser med Color Line
til Kiel. Her er noe av det vi skal
oppleve på den populære bus-
sturen sørover: Hildesheims
berømte Marktplatz, Metro -
polen Frankfurt, Alsaces vin-
veier, vakre Colmar med bin-
dingsverkhus og blomster-
prakt, den gamle pavebyen
Avignon med Pavepalasset, -et
gotisk mesterverk av enorme
dimensjoner, fantastiske Aix-
en-Provence omgitt av vakker
natur som i mange år var male-
ren Paul Cézannes inspira-
sjonskilde, havnebyen Mar -
seille, variert natur og land-
skap, Costa Brava og ikke minst
tre herlige uker med mye sosi-
alt samvær i Albir. Smakebiter
nordover: fyrstedømmet
Andorra, picknik underveis,
den 1000 årige byen Chate -

auroux, fascinerende Paris
hvor vi har en flott sightseeing
og overnatting, vi skal spise
middag i verdens største vinfat
i Bad Dûrkheim og "Verdens -
døren" – som havnebyen Ham -
burg ved Elben ofte blir kalt –
byr på ekte byatmosfære.
Selvfølgelig blir det også i år
picknik og andre aktiviteter. Vi
skal nyte god mat og drikke
underveis. Vi har utvendige
lugarer til/fra Kiel. I hele 21
dager skal vi nyte solen i deili-
ge Albir med utflukter, akti-
viteter og sosialt samvær. Vi
har flere bosteder; nytt for året
er Bio Hotel Venus. Albir Azul
har to soverom og selvfølgelig
har vi 6er-klubben på Las
Terrazas. Inkludert er også en
ny spennende tur «ut i det blå
med Ole og Anita». Pris fra kun
kr. 24.800,- for 34 dager. 
Under oppholdet vil det for

alle bli anledning til å bli med
på en interessant overnattings-
tur til pilegrimsbyen Caravaca
de la Cruz i det hellige år 2010,
en av verdens fem hellige byer.
Informasjon blir tilsendt etter
påmelding. For de som ønsker
å reise med fly så er det avreise
27.09.10 og 09.10.10. Flere
kombinasjoner og valgmulig-
heter. Stor samlingsfest i Albir
i oktober. Merk! Du kan få gra-
tis fysikalsk behandling om du
trenger det. Reis gjerne alene,
her er alltid noen å være sam-
men med. Velkommen på
Solgruppentur  !

Ring i dag og få tilsendt ett
detaljert dag for dagprogram.
Solgruppen tlf; 73 53 50 12
anita@solgruppen.no  Ole
Engeskaug tlf; 22 52 15 81. 
Det er begrenset med plasser
så først til mølla først malt...

Ja, det blir også i år, tradisjonell høsttur til solfylte Albir i Spania. Vi byr på et hav av
opplevelser. Du kan selv velge om du vil bli med på bussturen t/r eller fly t/r. Vi har fly
fra Oslo/Trondheim/ Bergen. Mange benytter seg også av muligheten til å ta fly den ene
veien og buss den andre. I år har vi lagt til en ekstra dag på hjemturen. Bli med Ole &
Solgruppen og møt gamle og nye kjente.

Kjære reisevenner



EKSKLUSIV TUR TIL ST. PETERSBURG 
(2. – 10. juni 2010) med Stockholm og Helsinki
Solgruppenbussen starter i Trondheim, via Gardermoen til våre reisevenner som kommer på i Oslo.
Først har vi en overnatting i «Nordens Venezia» Stockholm og sightseeing, videre en natt på Silja Lines
båt til Helsinki, fire netter i St. Petersburg. Her har vi varierte utflukter med lokalguide hver dag. Bare
Erimitasjon og Sommerpalasset er jo verdt hele turen. Båtturen på Neva er også minneverdig. På hjem-
turen blir vi en natt i sjarmerende Helsinki og har sightseeing før siste natt på Silja Lines fra Helsinki
til Stockholm.  Dette er en komplett tur med mange opplevelser og ikke minst deilig mat og drikke. Fine
lugarer. Ole og Anita tar godt vare på det sosiale. Få tilsendt dag for dagprogram eller last det ned fra
vår nettside: www.solgruppen.no

Stockholm er «Nordens Venezia» der
den ligger med alle sine broer og
kanaler. Byen er bygd på 14 øyer.
Skjærgården mot Østersjøen gjør
Stockholm til en svært vakker by. I til-
legg har byen store parker og frilufts-
områder. Mangfoldet er også stort.
Stockholm er byen for alle. Hver bydel
har sine særegenheter og sjarm.
Stortorget er sentrum av Gamla Stan.
Det har en blodig historie. Blant annet
ble 80 adelige drept her tidlig på
1500-tallet. Vi har vandring og lunsj i
Gamla Stan. Vi skal overnatte i vakre
Stock holm og feire Ole`s fødselsdag. 

St. Petersburg er en av verdens
vakreste byer, og er preget av brede
avenyer, åpne plasser og mektige bygg
som Peter Paul-festningen, Isaaks-
katedralen og Vinter-palasset. I juni
kan vi oppleve det spesielle lyset, kalt
«De hvite netter» i St.Petersburg – en
opplevelse.  Byen er eksotisk og frem-
medartet med fantastiske kirker med
løkkupler og kyriliske bokstaver. Her

er ingen moderne skyskrapere, men
hundrevis av broer over idylliske
kanaler. En ung by, som nylig feiret
sitt 300-årsjubileum. Byen var hoved-
sete for de russiske tsarene, og fra her
styrte de sitt enorme imperium. Som
Russlands kulturelle hovedstad har St.
Petersburg en svært dramatisk histo-
rie. Her skal vi være med på fantastiske
utflukter.

Helsinki er en livlig by, uten å være
hektisk, og har nok av attraksjoner å
by på; som det historiske sentrum
rundt Senatsplassen, Sibeliusparken,
markedsplassen, kyst-festningen
Soumenlinna (som også er inkludert
på UNESCOs Verdensarvliste). Den lut-
herske Temppeliaukiokirken som har
blitt sprengt ut i en solid klippe. Ny
design og store shoppingmuligheter.
Helsinki er en ren og lite forurenset
by. Vi tilbringer også en natt i sjarme-
rende Helsinki og har sightseeing
med lokalguide og god tid på egen
hånd.

Pris er kr. 13.590,- per person når to
stk. deler. Enkeltromstillegg kr.1.800,-
Inkluderer: Busstur med alle ut-
flukter og program som beskrevet i
dag for dagprogrammet. Visum til
Russland. Seks hotellovernattinger, to
netter på ferjen i promenadelugarer.
Åtte frokoster og middager (noen få
inkl. drikke), tre lunsjer, skandinavis-
ke lokalguider i byene, vert Ole
Engeskaug og reiseleder Anita
Bekken.
Ring i dag og få tilsendt detaljert dag
for dag program. Sol gruppen tlf; 73 53
50 12 anita@solgruppen.no eller Ole
Enge skaug telefon; 22 52 15 81. 
Det er plasser ledig, men vent ikke for
lenge da vi har allerede mer enn halv-
full buss og behøver tid til visum.
Solgruppen og Ole ønsker velkom-
men på en fantastisk tur !

Hilsen Ole Engeskaug
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I begynnelsen av mars sendte
Finansdepartementet ut en
pressemelding om ”Justering
av skattereglene for pensjon”.
Et forslag om øket beskatning
av pensjonister med gode
pensjoner er sendt på høring
og det er meningen å innføre

tiltaket fra 1.januar 2011 når
pensjonsreformen trer i kraft.
Ifølge DN nett (dagens Nær ings -
liv) må en av tre forberede seg
på mange tusen kroner i øket
skatt fra nyttår. Nå er det pen-
sjonistene som skal ”flåes”.
Når pensjonsreformen iverk-

settes fra 2010 vil alle pensjo-
nister – også de som allerede
har vert pensjonister lenge –
bli berørt av nytt regelverk
når det gjelder regulering av
løpende ytelser. Hvert år skal
løpende pensjonsytelser
reguleres 0,75% lavere enn
inntekten til yrkesaktive. For
hvert år som pensjonist vil
man sakke akterut i kjøpe-
kraft sammenlignet med
yrkesaktive.
Dagens regelverk, som
Stortinget har vedtatt, slår
fast at pensjonsytelser – ved
de årlige trygdeoppgjørene –
skal reguleres minst på linje
med inntektene til yrkes -
aktive. Slik må det være hvis
ikke pensjonistene skal tape
kjøpekraft.
Pensjonister som tror de vet
hva de har å leve av og som
har planlagt sin økonomi i
alderdommen får seg ” et
skudd for baugen”. Først skal
pensjonene underreguleres
og deretter økes skatten med
flere tusen kroner – opp til 
10 000 pr. år for noen ifølge
DN nett.
Pensjonistenes organisa -
sjoner må vise sin beretti-
gelse ved å gå i bresjen for
sine medlemmer og prote -
stere høyt og sterkt mot nytt
”ran” av norske pensjonister.

Bjørn Myrlund  FpS  Lødingen
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Inviter med familien eller gode venner med på en sjøreise med Hurtigruten. Nyt maten og stemningen 
om bord, og opplev den fantastiske naturen langs kysten. Vi har mange utfl ukter å velge mellom, ta f.eks. 
en utfl ukt for å se havørnen på nært hold, eller bli med på et ekte Vikinggilde.  

Bestill på www.hurtigruten.no, ring 810 30 000 eller kontakt ditt reisebyrå.

Norges nest største isbre, Svartisen Bli med til havørnens rike Intime skip med atmosfære
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Ta en kort tur
 MED HURTIGRUTEN NÅ

G
ia

n-
R

ic
o 

W
ill

y

Fo
to

: P
er

 L
ill

eh
ag

en

*Priseksempelet gjelder per person med reise i innvendig lugar i perioden 15/04 – 31/05 2010. 
Dette tilbudet er bare en av fl ere reiser, ta kontakt for forslag på andre strekninger. Utfl ukter er 
ikke inkludert. Spesielle betingelser gjelder. Kode WEB50PP.
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Tromsø – Svolvær – Tromsø

÷ 50%
PRIS FRA 1 754,-

        



INNMELDINGSBLANKETT:
Tittel/grad: ...........................  Etternavn: ..................................................   Fornavn: .........................................................................

Født: ..........................   Adresse: ................................................................................................................................................................ 

Post nr: ............   Poststed: ................................................................   Land: ........... .........  Tjeneste år: ..........  Familie: ..............  
(G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt)

Telefon fast: ........................................  Mobil: ........................................ E-post: .................................................................................. 

Når Pensjonert: .....................................   Siste tjenestested: ............................................................................................................ 

Underskrift:  ....................................................................................................................

Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives  neste linje:

Etternavn: ..........................................................................................   Fornavn: .....................................................................................

Født: ......................                                                Underskrift Ektefelle/samboer:  ....................................................................

Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til:
Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo
(innmeldingsblankett finnes også på FPF�s hjemmeside www.fpforb.no)
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