
FSFs leder på besøk på Sessvollmoen. 

På høstens 2. medlemstreff, denne gangen på Sessvollmoen, fikk vi for første gang møte vår nye 
leder, Jan Erik Thoresen. Ca.80 medlemmer var interessert i å se og høre hva slags kar dette var.  
Men først var det åpningsord ved vår leder Harald, og deretter allsang før nykommeren kunne slippe 
til.                                                                                                                                                                                     
Han la ikke skjul på at han var fersk i jobben, men mange saker og ting går jo i arv. Han hadde ikke 
tanke om å snu opp ned på alle tidligere ordninger, men varslet at FSF holdninger og ansvar for 
medlemmenes velferd fortsetter. Han informerte om trygdeoppgjøret 2019 og om statsbudsjettet 
for 2020. Forsvarets Seniorforbund ønsker å være en ryddig og stabil organisasjon som ikke bedriver 
politiske eller økonomiske krumspring. Allikevel framføres våre krav med tyngde og saklighet, med 
vekt på at medlemmenes økonomiske situasjon skal opprettholdes og helst forbedres. Forsvarets folk 
liker gjerne klar tale, og leder var et godt eksempel på det med velbegrunnede og klare meninger. 
Skulle nesten ikke tro at han var fersk i gamet. Jeg tror at ordtaket «stø kurs» passer godt inn her.    
Et lite skår i gleden er jo at til tross for god rekruttering, detter det mange av i andre enden.                   
Men potensialet er stort og ligger foran nesa vår, vi må bare ta tak i det. Spørsmålsrunde tilslutt, før 
applaus og nogo attåt ble foredragsholderen til del. 

For oss passet det fint med kaffe, kaker og frukt, og som bildene viser var det mange kulinariske 
gleder i vente. Stor takk til arr. komiteens som alltid har velfylte bord å vise fram. Og når buksa 
begynner å stramme kjøper vi lodder for å kompensere. 

Det blir ingen kjedelig høst eller vinter for våre medlemmer. Harald viste oss møteplan med julebord, 
kirkeparade, tur til Tallin, julekaffen og ikke minst opplevelsen med Oslo Gospel Choir 10. des. 
Hvorfor ikke gi din kjære en musikalsk opplevelse i julepresent, den havner garantert ikke i et skap og 
støver ned! Etter jul er det fulltegnet tur til Lanzarote, mens vi andre blir hjemme og måker snø !           
De andre komiteene ligger heller ikke på latsiden, det er mange glade medlemmer i sving ! 

Nøtteknekkeren svarer til sitt rykte, her testes kunnskap og flaks på like fot. Vinneren hadde kanskje 
rikelig av begge deler?   Det er ikke den ting det ikke går an å spørre om, og svarene kan overraske 
mange. Etter allsangen gikk trekning av blomster og litt av hvert annet kjapt unna, og leder Harald 
kunne tilslutt takke for en hyggelig kveld og ønske vel hjem i høstmørket. 
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