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Forord 
Forsvarets Pensjonistforening Trandum og omegn er en 
livskraftig 25 åring. Det er helt naturlig i den sammenheng å 
markere jubileet, både med en gedigen Jubileumsfest, og et 
minnerikt Jubileumshefte, som dokumenterer vår eksistens 
gjennom alle disse mer eller mindre begivenhetsrike årene. 

PP-Trandum og omegn har i dag sitt nedslagsområde over hele 
Øvre Romerike, og har medlemmer som blant annet bor i 
kommunene  Ullensaker,  Eidsvoll, Nannestad,  Nes  og Hurdal. 

Medlemsmassen er ganske jevnt fordelt mellom tidligere sivilt 
tilsatte og offiserer. 

De fleste ektefeller/samboere har helt naturlig også valgt å bli 
medlemmer av foreningen og hører så absolutt hjemme her. 
Det betyr en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn. 

Selv om det er bostedet som er utslagsgivende for at de fleste er 
blitt medlemmer, har de aller fleste tjenestebakgrunn fra enten 
Trandum leir, Sessvollmoen leir, Dal leir, Onsrud leir, Nordkisa 
leir, Hauerseter  leir, Langdal leir,  Sør-Gardermoen  leir, 
Jessheim leir eller FST Kløfta. Mange av disse leirene er nå 
avhendet og solgt, så vi får ta vare på minnene så godt vi   kan. 

Det er foreningens håp at dette jubileumsheftet blir godt 
mottatt, og at det kan få en viss betydning historisk sett, når 
alle små brikker settes sammen til Forsvarets historie på Øvre 
Romerike. 



 
 
 
 

Hilsen til Forsvarets Pensjonistforening 
Trandum og omegn ved 25-års jubileet 

 
Forsvarets pensjonistforbund 
har et motto som visjon for 
sin virksomhet - Verner 
våre verdier.  Jeg ser 
dette som et megetsigende 
motto. For det første viser 
det at forbundet er opptatt 
av medlemmenes tarv 
ved å bidra til å ivareta de 
interesser og holdninger 
medlemmene har etter 
sin karriere i Forsvaret. 
Som vertsavdeling 
skal vi være bevisst 

vårt ansvar i å støtte dere i dette arbeidet. Videre viser 
mottoet at Pensjonistforbundet ønsker å støtte arbeidet med 
forsvarstanken og å styrke Forsvarets plass i samfunnet. Dette er 
et viktig bidrag. Forsvaret må være en naturlig del av samfunnet 
vårt, det må være synlig og Pensjonistforeningens medlemmer  
kan bidra til både  synlighet og bredde  i vårt virke. 

Hvilke verdier man skal bidra til å verne kan nok være 
grunnlag for mange  diskusjoner. Har  verdigrunnlaget i 
Forsvaret blitt  endret de siste årene i takt med   alle 
organisasjonsendringene? Ikke minst  dere som er medlemmer  
av Pensjonistforeningen på Øvre Romerike har måttet forholde 
dere til mange  endringer.   Mange avdelinger og leire er 
lagt ned, og virksomheten i de leirene som består er ganske 
annerledes enn det den var for bare få år siden.  Jeg tror likevel  
at jeg  med  stor trygghet kan si at våre verdier og holdninger 
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består. Forsvaret har strenge krav til effektivitet og til å ivareta 
våre ansattes behov for trygghet. I grunnverdiene våre ligger  de 
samme holdninger til profesjonalitet i det arbeidet vi gjør, de 
samme etiske normer og den samme viljen til samfunnsmessig 
forankring  som før.  Dette er kanskje de viktigste verdiene 
våre, og som vi fortsatt må verne om.  Selv om Sessvollmoen   
og Forsvarets virksomhet ved Trandum og omegn er sterkt 
endret i det siste, er jeg sikker på at dere vil kjenne dere godt 
igjen i de holdningene og verdiene  dere møter hos våre ansatte  
i dag. 

Jeg ønsker tillitsvalgte og medlemmer av Forsvarets 
pensjonistforening Trandum og omegn lykke til med feiringen 
av 25-års jubileet, og har de beste ønsker for videre samarbeid 
og for fortsatt drift av foreningen med samme positivitet som i 
dag. 

 
 

Vennlig hilsen, 

Erik Magnussen 

Flaggkommandør 

Sjef FKL og plasskommandant   Sessvollmoen 



Hilsen fra Forsvarets Pensjonistforbund 
 

Det er med glede jeg hilser 
Forsvarets Pensjonistforening 
Trandum og omegn med 
jubileet.  Selv om 25 år ikke  
er noen høy alder innen 
foreningslivet  i Forsvaret, 
så er det ikke så mange av 
Forbundets  46 foreninger 

. som er særlig eldre. Det var 
først tidlig på  1980-tallet 
at tanken om å organisere 
forsvarets pensjonister i et 
egne foreninger ble  satt på 

agendaen. Og totalt 15 foreninger var med å danne grunnlaget 
for et landsomfattende forbund. 

Etter at Forsvarets Pensjonistforbund ble stiftet den 15.februar 
1983, ble det utover på 80-tallet, for alvor fart i etableringen av 
pensjonistforeninger tilknyttet militære avdelinger. Noen steder 
skjedde det ved navneendringer av eksisterende foreninger, og 
andre steder gjennom stiftelse av nye. 

Selv om Forsvaret omorganiserer, militære avdelinger 
legges ned og oppgaver endres, vil det fortsatt være liv laga 
for pensjonistforeningene.  Vår eksistens er forankret i 
Forsvarsdepartementets overordnede personellpolitikk, og så 
lenge vi har et forsvar, vil vi også få pensjonister. 

Pensjonistforeningen har en viktig posisjon I lokalsamfunnet. 
Den viktigste aktiviteten foregår i lokalforeningene.  Det er der 
trivselen blir øket, der blir en kjent på nytt med tidligere 
kollegaer og ektefeller,  og kan bli enda bedre kjent og veksle 



mange gode historier. I lokalforeningene arrangeres fester, 
kåserier, reiser, diverse hobbyer, samt aktiv støtte til kollegaer 
og venner som ikke lengre har det så bra. Uten et aktivt liv i 
foreningene  vil det meste  av verdiene  innen FPF være tapt. 

Foreningen har en viktig funksjon å fylle innenfor 
medlemmenes sosiale nettverk. Ta derfor vare på hverandre i 
hverdagen, og nyt pensjonisttilværelsen. 

 
 

Jeg gratulerer med 25-årsjubileet! 
 
 

Arild Kristensen 
Leder 
Forsvarets Pensjonistforbund 



Hilsen fra Forsvarets pensjonistforbund 
- Region 3 

 
Gratulerer  med dagen 

Forsvarets  Pensjonistforening 
,,;.,1 ;.;;:;;;   Trandum og omegn fremstår 

i en alder  av 25  år  som 
. en særdeles oppegående 
' pensjonist og er blant 
· forbundets eldste foreninger. 

Mye har vært i endring siden 
foreningen ble startet i 1982 
og mye vil endre seg de neste 
25 år. 

Det er verd å merke seg at 
foreningen er eldre enn 

forbundet og at planene for de eldste foreningene var å melde 
seg inn i Norges Pensjonistforbund for derigjennom å fremme 
sine rettmessige krav. 

Om det var situasjonen for FP - Trandum og omegn vet jeg 
ikke, men det er vel ikke usannsynlig. 

De krav som foreningene arbeidet med i de første årene var  bl 
a å få en forståelse for at Forsvaret som arbeidsgiver også 
hadde et ansvar for sine pensjonister,  og at pensjonene  måtte 
gis en forsvarlig årlig regulering. De fleste av de opprinnnelige 
kravene er blitt innfridd, men med alderen kommer nye 
problemstillinger og utfordringer, så også i foreningslivet. Jeg 
har den tro at FP -Trandum og omegn ikke sier seg fornøyd 
med tingenes tilstand, men søker etter nye arbeidsområder som 
kan bidra til en rikere hverdag for foreningens medlemmer.   Det 



er ikke sikkert svaret ligger i å kreve, det kan like godt ligg i å 
yte. 

Foreningen har fått sine medlemmer fra et område som har stått 
sterkt i Hærens historie, og med et stort antall avdelinger. Nesten 
uten unntak har avdelingene forsvunnet i den store 
omorganiseringen av Hæren, og med dem forsvinner også 
historien. Her er det mitt syn at Forsvarets pensjonistforeninger 
må ta tak for å ivareta den lokale forsvarshistorien . Min 
utfordring til FP -Trandum og omegn et at feiringen av 30 års 
jubileum starter med en omvisning i det lokale forsvarsmuseet 
som viser Hærens tilstedeværelse i dette området gjennom flere 
århundre. 

 
 

Odd  Køhl 
Landstyrerepresentant  Region 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Forsvarets Pensjonistforening Trandum 
og Omegn  -  Ledere 

 
 

 

Karl Artur Søvik 

1990 - 92 og 1997 - 99 

Jeg ble medlem i foreningen i 
1987, 2 år før jeg ble pensjonist 
i 1989 etter 39 års tjeneste i 
Forsvaret, i det alt vesentlige i 
velferdstjenesten på lokalt og 
regionalt nivå 

I min første periode som leder 
for foreningen var møtestedet i 
det gamle Panserverkstedet, i 

vestenden av  verkstedbygningen . 

I min andre lederperiode var møtestedet flyttet til den 
verneverdige Infanterimessa som ennå står der. Der fikk vi det 
svært bra. 

KSØ og senere SDR stelte godt med både pensjonistforeningen 
og den gamle bygningen. I denne min periode ble Trandum 
fraflyttet av militære avdelinger. Leiren ble avhendet til 
Luftfartsverket i 1997 for den symbolske sum, kroner 1,-. 

Pensjonistforeningen var gjest hos Luftfartsverket på Trandum 
til sommeren etter. Da først kunne Trenregimentet på 
Sessvollmoen ta imot oss og betjene foreningen med møtested   
og kontor. Det ble etter en vanskelig førstetid en heldig løsning 
på møtestedsproblemet. Foreningen ble tildelt bruk av den gode 
og velmøblerte Befalsmessa i Sambandsleiren på Dal. Der fikk 
pensjonistforeningen vår mange og lykkelige  år. 



Ulmar Wollan 

1992 - 95 

"Tenkte på bauner om de skulle 
brenne og byde mannskap 
mot fienden opp. " Strofen i 
min "nasjonalsang", første 
vers, som jeg avsang ved min 
tiltredelse. Forsvarsånden 

· er en del av folkesjelen, - at 
forfatteren var Kirkens mann 
gjør statskirken delaktig. 

Oppsikt ga denne innledningen til allsang som skulle aktivisere 
den enkelte, var ideen. 

Epokegjørende var forslaget fra leder av valgkommiteen, Olav 
Vik-Strandli, at lederne av aktivitetskommiteene også skulle være 
styremedlemmer. Rasjonelt for valgprosessen og for den interne 
informasjon i ledelsen. Eierskapet  i styrets beslutninger  er viktig  
for enhetlig, kreativ  ledelse. 

Da vi fikk en i "avgang" rett før en festlighet, var det Odd 
Kjærvik som sa det forløsende: "Dette må vi regne med i vår 
alder. " Vi gjennomfører som planlagt og minnes med en 
stunds oppmerksom stillhet. 

Han holdt sin stil til det siste. Han danset seg i hjel på 
danskebåten, - rett før han skulle overta etter meg, - som førte 
til mitt tredje år i posisjon. 

Warren Sellevoll, fra samværet ved Oppland dragonregiment, 
var den som "sjanghaiet" meg straks etter at jeg ''falt" for 
aldersgrensen i 1991, da ved Søndenfjeldske dragonregiment 
på Trandum. Vanntårnet er nå borte. Snart også vi. I 
mellomtiden får vi være våre egne "tårn", selvbevisste, - og 
glede oss over hver dag vi har. 



 

 
 

 
Jørgen M Nygård 

1995 - 97 og 1999 - 01 

Det kan være vanskelig å minnes hva 
som skjedde for mange år siden, men 
noen detaljer kan en huske. Jeg var 
leder i to perioder. Den første tiden 
var vi delvis på Trandum og delvis 
på ADAl, før vi fra 1998 fikk vår 
vertsavdeling på Sessvollmoen. 

Jeg husker en spesiell episode fra en innbydelse til julebord 
på Trandum. I stedet for Søndenfjeldske dragonregiment 
kom jeg i skade for å sette Nordenfjeldske dragonregiment 
som vertssted. Det forunderlige var at få merket seg denne 
lapsusen. Jeg tror jeg  fikk tilbakemelding fra en av damene 
i arrangementskomiteen.  Dette åpnet under julemiddagen 
for en humørfylt  digresjon som gikk på ansvaret for feil  på 
forskjellige nivåer i de offentlige etater. På høyt nivå snakker 
en om inkurie. En finner følgelig ingen å belaste. Det samme 
tilfellet med ordet lapsus. Bruker en derimot ordet feil, peker 
en mot en nærmere angitt person eller etat. 

Jeg husker videre at Ulmar Wollan var veldig opptatt av sang 
under møtene, noe som jeg også syntes var hyggelig. Vi synger 
for lite. Kanskje vi burde åpne noen møter med allsang. 

Jeg erindrer videre at et medlem mente vi burde undersøke 
muligheten for å overta "Gamlemessa" på Trandum som fast 
møtested, noe som etter hvert virket lite realistisk, da Trandum 
leir etter hvert ble utlagt for salg. 

Vi prøvde oss en gang med bingo. Da vi ikke hadde noe utstyr 
for dette spillet, tok jeg fra Narvesenkiosken med meg en del 
ekstrakuponger som med fordel kunne brukes. Det ble bare  
med det ene forsøket, uvisst av hvilke   grunn. 



Vi har på mange måter gått inn i en ny tid. På 80- og 90tallet 
benyttet vi kun skrivemaskin til alle våre utsendelser av 
innkalling, fester og reiser. Dette krevde mye arbeid og  
hundrevis  av stensiler. Derfor satte vi opp innkallingene  til 
styre og medlemsmøtene for perioder på opptil 6 måneder for å 
spare arbeid og antall utsendelser. Dette får være mitt bidrag til 
25års jubilanten. Jeg ønsker lykke til i det videre arbeidet. 

 
 

Jan  Karsten Kopperud 
2001 - 05 

En hilsen fra en tidligere tillitsvalgt. 
En tid  som jeg  ser tilbake  på  som 
en fin periode  men, krevende. Vi 
flyttet til Sessvollmoen og med de 
omveltninger  som dette førte med 
seg. Jeg vil gi ros til ledelsen i det 
som ble vår vertsavdeling og spesielt 

til brigader Aasen som fikk oss til å føle oss "hjemme".Han var 
med på å legge grunnlaget for det gode forholdet  som vi hadde  
til avdelingen. Det ble videreført av brigader Anda og senere 
ikke minst av oberst Holter. En annen som jeg må nevne er 
kjøkkensjef Berit Lund, hennes omsorg for oss, for at vi skulle 
trives tror jeg jeg har alle med meg på når jeg sier at hun var helt 
topp. 

 

At tiden går fort, tror jeg alle er enige i. Har en noe å drive med 
går det enda fortere ser det ut til. Nå er jeg opptatt med å lede et 
pensjonistkor, så for meg er det å få tiden til å strekke til. 

Så må jeg få lov å ønske lykke til med jubileet og håpe på 
mange gode år til beste for pensjonistene. 



 
 
 
 

Tor Ulf Bygmester 
2006 - dd 
Som leder av Forsvarets 
Pensjonistforening Trandum og 
omegn i jubileumsåret, er det 
med stor glede og stolthet jeg    
sammen med et aktivt styre, kan 
presentere  foreningens 25- 

. årige virksomhet gjennom dette 
jubileumsheftet. 

Våre medlemmer i dag, gir et 
godt speilbilde av Forsvarets 

virksomhet på Øvre Romerike gjennom en mannsalder, og har 
hver og en, verdifulle historier å fortelle fra sin tjeneste for 
"Konge og Fedreland " Historiebøkene blir etter min mening 
ufullstendige  uten  slike historier. 

Under våre sosiale samvær er det utrolig stor glede å spore, når 
du hører: "Husker du det som skjedde da ... ?" "Ja, det var i 
1969, du husker vel .. " "Ja, husker du da N. N. var sjef?" osv. 

Styret i jubileumsåret er engasjert, og arbeider aktivt for 
Forsvarspensjonistenes ve og vel på den ene side, og for å 
styrke Forsvarets stilling I samfunnet generelt. I dette 
viktige arbeidet er det nødvendig å finne 
samarbeidspartnere i lokalsamfunnet på Øvre Romerike 
for å lykkes. Slike kan være andre Forsvarsrelaterte 
foreninger, andre statspensjonist- foreninger, andre 
pensjonistforeninger samt bla kommunenes eldreråd. 

Fmeningen har et utmerket samarbeid med vår vertsavdeling, 
Forsvarets kompetansesenter, logistikk  (FKL) på 
Sessvollmoen. De tilrettelegger slik at vi kan gjennomføre vår 
virksomhet på en god måte. Det legger grunnlaget for at vi 
lykkes med vårt viktige arbeide for Forsvarets pensjonister på 
Øvre Romerike. 



Forsvarets Pensjonistforening 
Trandumog Omegn - noe av historien, 
slik den kan leses av protokoller og 

referater 
Innledning 

Trandum Pensjonistforening ble stiftet 19. februar 1982. 
På dette møtet i "Sjåkstua" på Trandum ble det valgt et 
interimsstyre. 

Første ordinære årsmøte ble holdt på Trandum 3. februar 
1983. De 13 frammøtte, ledet av Sverre Syversen, fastsatte 
årskontingenten, vedtok lovene og valgte foreningens 
tillitspersoner. 

På årsmøtet i 1988 ble navnet endret til "Forsvarets 
Pensjonistforening Trandum og Omegn". Motforslaget 
"Forsvarets  Pensjonistforening  Øvre  Romerike"  falt. 

 
 

Første  ordinære årsmøte 
 

 
Fra venstre: Kari Syversen, Sverre Syversen, Mabel Kristiansen, 
Tore Eriksen, Kjell Østli og Berit Hestnes. 



 
 
 
 

Møter og fester 

Det første året var etablering av foreningen, hytta ved 
Danielsætertjem, adgang til vedhogst og krigsbefalets velferd, 
de sentrale sakene. Neste år fortsatte arbeidet med etableringen. 
Protokollen viser at det ble holdt ett medlemsmøte hvert av 
årene. På møtene var det orienteringer fra styret og sosialt 
samvær. 

 
Trandum 

 

 

 
På årsmøtet i 1985 orienterte formannen i Forsvarets 
Pensjonistforbund om FPF, stiftelse, målsetting, saker under 
arbeid, og løste saker. Etter dette årsmøtet var det festlig 
samvær med bespisning, musikk og dans. Dette ble så en 
tradisjonen for årsmøtene, bare brutt i 1994 på grunn av 
dødsfall. 

Det sosiale samværet har hele tiden vært en viktig komponent   
i møtene. Til noen tider har den vært  styrket med   allsang, 
underholdning og andre samlende elementer. På et møte i 1986 
var temaet "Hobbyvirksomhet blant medlemmene". En del 



hadde da med arbeider og utstyr, viste dette fram og orienterte 
etter tur om sin hobby. 

Svært mange møter har hatt et innslag der man har forsøkt   
å belyse vidt forskjellige emner  og interessefelt  i form av 
kåserier, orienteringer eller fremvisninger. Som eksempler på 
spennvidden  nevnes: 
• Omorganiseringen  fra KSØ til  SDR 
• En reise i faraoenes  land, kåseri med  film. 
• Tanker omkring okkupasjonstiden 1940-45 og HS/ 

MILORGS  virksomhet på Øvre  Romerike 
• 2 år i Zambia, kåseri med  videofilm 
• Min tid  som soldat under krigen og tjeneste  ett  1945 
• Maleriutstilling 
• Hærens  fremtidige  organisasjon  og FN-tjenesten 
• Min sykdom, Multiple sklerose 
• Boken om general  Fleischer, kåseri 
• Reise  i Russland, Mongolia  og Kina, kåseri  med videofilm 
• Helse og kosthold 
• Kommunenes ansvar for å ivareta oss som gamle og 

hjelpeløse 
• Coaching - en bevisstgjøring av oss selv 



 
 

Møtesteder 

Fra starten av og frem til 1994 ble de aller fleste møter holdt  
på Trandum der bygning 91, omtalt som både Gamlemessa og 
Infanterimessa,  stod sentralt. 

Fra 1994 til 1997 ble medlemsmøtene holdt vekselvis i Dal- 
leiren og på Trandum. Fra 1998 ble møtene holdt bare på Dal. 

 

Dalleiren 
 

 

I 2003 hadde man årsmøtet og to medlemsmøter på Dal 
grendehus, men etter desember 2003 har medlemsmøtene vært 
holdt i undervisningsbygget på Sessvollmoen. 

I 1998 ble julebordet holdt på Sessvollmoen for første gang, 
etter sterkt påtrykk fra sjefen for vertsavdelingen, siden har 
julebordene vært holdt der. 



Spesielle hendelser 

Til årsmøtet 1988 fant man hverken villig formann eller 
sekretær, ekstraordinært årsmøte måtte innkalles. 

I 1994 var Odd Kjærvik nominert til leder, men døde brått   
noen dager før årsmøtet. Den sittende formann sa seg villig til 
gjenvalg for ett år. Festen etter årsmøtet ble avlyst. 

I august 2005 døde lederen, Trygve Bratlid plutselig og 
nestlederen, Arve Normann Solberg overtok ledervervet fram 
til årsmøtet. 

I juni 2006 ble kassereren, Kåre Eikemo, skadet i en ulykke og 
kunne ikke lengere fungere i vervet. Vararepresentant Bjørn 
Undhjem sa seg villig til å overta og ble valgt til dette av styret. 

 
 

Medlemskontingenten 

Medlemskontingenten ble ved stiftelsen satt til 20 kroner året, 
men ble allerede 8. april samme år øket til 40 kroner for å 
dekke kontingenten til Forsvarets Pensjonistforbund. Etter dette 
er kontingenten øket i 1985 til 45 kroner, i 1987 til 60 kroner, i 
2000 til 100 kroner og sist i 2005 til 150 kroner. 

 
 

Kontakt og samarbeid  med andre foreninger 

Allerede i 1983 tok man kontakt med Onsrud garnison for å 
initiere en pensjonistforening der, alternativt at pensjonister 
derifra ble invitert til å melde  seg inn i vår forening. 

Med vekslende intensitet gjennom årene, har det vært  
samarbeid og kontakt med PP-Gardermoen, både ifm. møter og 
fester og ifm. turer. I noen år rundt tiårsskiftet 1980/90 var det 
flere fester sammen med Mogreina  Eldrelag. 



 
 
 
 

Sammenslåing med PP-Gardermoen ble diskutert i 2001, men 
utsatt i påvente om avklaring av fremtiden til  flystasjonen. 
På årsmøtet i 2006 fikk styret fullmakt til å samarbeide med 
PP-Gardermoen i den hensikt å slå foreningene sammen med 
nytt navn FP-Øvre Romerike. Dette er en prosess som fortsatt 
pågår. 

 
 

Medlemstallet 

På første årsmøte i 1983 var det 13 som møtte frem. Det er 
uklart om alle medlemmer møtte, men man må vel ha lov å 
anta at de fleste var der. I 1986 hadde medlemstallet økt til 66 
og i 1988 passerte  man  100. Økningen fortsatte, slik at man 
i 1986, etter en av vervekampanjene passerte 140. I dag er 
medlemstallet 147 og man ser igjen på muligheten for en ny 
vervekampanje. 

Bipersoner, 70-årsgave og honnørmedlemskap 

Fra starten av hadde man to slags medlemskap, medlemmer og 
bipersoner. Bipesoner betalte halv kontingent. I 1985 vedtok 
man at man alle skulle være fullverdige medlemmer med like 
rettigheter og plikter. 

I 1986 ble det vedtatt at FPFs krystallvase skulle brukes som 
presang til medlemmer som fyller runde år fra 70 og oppover. 
Dette er senere endret til kun ved 70 år. · 

I 1992 vedtok man honnørmedlemskap fra fyllte 80 år, dette 
innebar fritak for kontingent. Ordningen ble avskaffet for 
tiltredende medlemmer fra og med år 2000. 



 
 
 
 

Vertsavdelinger 

Fra stiftelsen i 1982 var Kavaleriets skole- og øvingsavdeling 
og senere Søndenfjeldske dragonregiment vertsavdelinger, 
frem til avdelingene på Trandum ble flyttet til Rena   i 
1997. Deretter overtok Trenregimentet på Sessvollmoen 
ansvaret og senere avdelinger på Sessvollmoen har overtatt 
deretter. I jubileumsåret heter vertsavdelingen Forsvarets 
kompetansesenter logistikk  (FKL) 

 
 

 
Sessvollmoen 

 

 

 
Turer 

Gjennom årene har medlemmer deltatt i et utall turer arrangert 
av foreningen alene eller sammen med andre. Deltakelsen har 
variert fra den helt store, til minimal. Enkelte tillyste turer har 
blitt kansellert på grunn av manglende oppslutning. Turmålene 
har hatt stor variasjon, både i avstand og opplevelse. Her er et 
lite utvalg: 



- 
 
 

• Skogbruksmuseet på Elverum 

• Gamlebyen i Fredrikstad 

• Olsokspelet på Stiklestad 

• Åland 

• "Ut i det blå" 

• Juletur til Årjang 

• Kiel 

• Hardanger 

• Fredrikshavn 

• Tallin, 4 dagers tur 

• 4 dagers tur til Tallin, Estlend 

• Akershus Festning 

• Løiten Brænderi (Akevisitten) 

• Dagstur, Tur med Peter Wessel 



Arrangementskomiteen 

"...fortsatte møtet med kaffe og kaker som la et godt grunnlag 
for et vellykket sosialt samvær. " Dette er essensen i utallige 
omtaler man finner om dette emnet i referatene. 

 
Et velykket møte er gjennomført 

 

 
Fra venstre: Inger Solberg, Arve Normann Solberg, daghavende offiser, 
Nansy Lystad, Berit Brenna og Johan Lystad. 

 
 

Det sosiale samværet har i hele perioden vært en viktig del av 
medlemsmøtene. Mange ganger har dette vært hovedformålet 
med møtet. Det er nå engang slik at det sosiale samværet   
trenger litt "olje" for å komme på gli, og denne "oljen" er det 
arrangementskomiteen  som har  sørget for ved  å servere mat  
og drikke, delikat anrettet i pent klargjorte lokaler, og på den 
måten bidratt til en vesentlig  del av møtemiljøet  og  -innholdet. 



 
 

For styret er arrangementskomiteen tryllestaven som setter 
beslutningene  ut i livet. Det er behagelig  å ha en slik  en. 
Bestem begivenhet, tid og sted, så ordner komiteen resten. I 
referatene er disse fakta, fra tid til annen erkjent og   berømmet. 

Hytta  ved Danielsætertjern 
 

I 1983 overtok Trandum Pensjonistforening en hytte ved 
Danielsætertjem fra Kavaleriets skole- og øvingsavdeling. 
Hytta hadde da i flere år vært utsatt for innbrudd og hærverk, 
slik at nytten av den for KSØ, ikke stod i forhold til   utgiftene. 
Hytta lå vakkert til på vestsiden av Danielsætertjem ved 
innløpet av bekken fra Transjøen. Tomten var opparbeidet 
slåtteland, omkranset av skog mot nord og vest. Hyttetomta 
var i sin tid del av den ene Låkegården (Strøm) på Midtskogen. 
Den ble bygget for å være arbeidshytte under Låke-folkets 
skogsarbeide,  men i 40-årene  ble den fraskilt og bygget  om 
til feriebolig. Tidlig på 70-tallet ble den kjøpt av Forsvaret til 
velferdsformål. 

Pensjonistforeningen valgte en hyttekomite på tre medlemmer; 
Einar Gustavsen, Magnus Buland og Olaf Hansen. I 1989 
overtok Kolbjørn Sæther for Olaf  Hansen. 

Hyttekomiteen rehabiliterte hytta flere ganger, men innbruddene 
og hærverkene fortsatte, slik at det var nytteløst å fortsette. 
Innbruddene og hærverkene var antakelig også en av årsakene 
til at interessen for å benytte hytta til fritidsformål var svært 
liten. 
Til slutt kastet foreningen inn håndkleet. Sommeren 1994 ble 
hytta brent ned under kontroll av Trandum Brannstasjon ledet  
av brannmester Risan. Hyttekomiteen ble oppløst på årsmøtet i 
1995. 



Trandum i mellomkrigstiden 
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Forsvarets Pensjonistforening Trandum 
og  Omegn - styrene 

1982 -83, interimsstyret 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

 
 

1983 -84 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Varamann: 
Varamann: 

1984 - 85 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Sverre Syversen 
Gunnar Foseid 
Astri Johansen 
Andreas Bredsten 
Ingrid Larsen 

 
 
 

Sverre Syversen 
Gunnar Foseid 
Astri Johansen 
Andreas Bredsten 
Ingrid Larsen 
Andreas B. Dalan 
Henry B. Hansen 

 
 

Tor Hammerstad 
Gunnar Foseid 
Arne Torkildsen 
Gunvor Enerud 
Ingrid Larsen 
Andreas B. Dalan 
Henry B Hansen 



1985 - 86 

Formann Tor Hammerstad 
Kasserer Peder Bigseth 
Sekretær Andreas  B. Dalan 
Styremedlem Gunvor Enerud 
Styremedlem Solveig Friberg 
Varamedlem Holger Langaard 
Varamedlem Magnus Buland 

 
 

1986 - 87 

Formann Leif Hestnes 
Sekretær Andreas B. Dalan 
Kasserer Warren Sellevold 
Styremedlem Solveig Friberg 
Styremedlem Gudrun Hansen 
Varamedlem Holger Langaard 
Varamedlem Magnus Buland 

 
 

1987 - 88 

Formann Leif Hestnes 
Sekretær Andreas B. Dalan 
Kasserer Warren Sellevold 
Styremedlem Else Aasbø 
Styremedlem Gudrun Hansen 
Varamedlem Harald Engen 
Varamedlem Magnus Buland 



1988 - 89 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

Warren Sellevold 
Gunnar Foseid 
Snorre Eide/Annie Marie Bråten 
Else Aasbø 
Gudrun Hansen 
Magnus Buland 
Harald Engen 

 
 

1989 - 90 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

Warren Sellevold 
Magnus  Buland 
Annie Marie Bråthen 
Henry Bjarne Hansen 
Gudrun Hansen 
Ivar Ligaard 
Andreas  B. Dalan 

 
 

1990 - 91 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

Karl A. Søvik. 
Magnus Buland 
Annie Bråthen 
Henry Bjarne Hansen 
Gudrun Hansen 
Ivar Ligaard 
Andreas  B Dalan 



1991 - 92. 

Formann Karl A  Søvik 
Sekretær Jørgen M Nygård 
Kasserer Annie Bråthen 
Styremedlem Tor Hammerstad 

..  Styremedlem  Johan Norseth 
Varamedlem Arnhild Knutsen 
Varamedlem Margot Buland 

 
 

1992 - 93 

Formann  Ulmar Wollan 
Sekretær    
Kasserer 
Styremedlem Tor Hammerstad 
Styremedlem Johan Norseth 
Varamedlem Arnhild Knutsen 
Varamedlem Margot Buland 

 
 

1993 - 94 

Formann Ulmar Wollan 
Sekretær Johan Lystad 
Kasserer Annie Bråthen 
Styremedlem Tor Hammerstad 
Styremedlem Odd Kjærvik 
Varamedlem Marit Bredsten 
Varamedlem Margot Buland 



 

 
 
 
 

1994 - 95 

Formann 
Kasserer 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

1995 - 96 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

1996 - 97 

Leder 
Kasserer 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 

 
 

Ulmar Wollan 
Margot Buland 
Johan Lystad 
Tor Hammerstad 
Ole J Grønvold 
Marit Bredsten 
Randi Stornes 

 
 
 

Jørgen M Nygård 
Johan Lystad 
Margot Buland 
Tor Hammerstad 
Ole J Grønvold 
Marit Bredsten 
Randi Stornes 

 
 
 

Jørgen M Nygård 
Egil Ruud-Røhne 
Johan Lystad 
Ole J Grønvold 
Magnus Bruland 
Reidulf Hals 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-;,,. 

1997 - 98 

Leder                    
Sekretær Ole Ernst Bjartz 
Kasserer Egil Ruud-Rømie 
Styremedlem Kristian Fosshaug 
Styremedlem Magnus Bruland 
Varamedlem Reidulf Hals 
Varamedlem Sverre Arnevik 
 
 
1998 - 99 

Leder 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

1999 - 2000 

Leder 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

 
 

ørgen M Nygår 
Kirsten Skovseth 
Egil Ruud-Røhne 
Jan Kopperud 
Asbjørn Johnsen 
Trygve Bratlid 
Sverre Arnevik 



 
 
 
 

2000-2001 
Leder  
Nestleder Jørgen M. Nygård 
Sekretær Kirsten Skovseth 
Kasserer Egil Ruud Røhne  
Styremedlem/ 
Turkomite Asbjørn Johnsen 
Styremedlem/ 
Arrangementskomite Jan Kopperud 

 

2001 - 2002 
Leder Jan Kopperud 
Sekretær Solveig Ruud-Røhne 
Kasserer                         Egil Ruud-Røhne 
Styremedlem/ 
Turkomite Asbjørn Johnsen 
Styremedlem/ 
Arrangementskomite Kåre Eikemo 
Varamedlem Margot Buland 
Varamedlem Berit Johnsen 

 

. 2002-2003 
Leder Jan Kopperud 
Sekretær Solveig Ruud-Røhne 
Kasserer Egil Ruud-Røhne 
Styremedlem/ 
Turkomite Asbjørn Johnsen 
Styremedlem/ 
Arrangementskomite Kåre Eikemo 
Varamedlem Margot Buland 
Varamedlem Berit Johnsen 



2003-2004 
Leder 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem/ 
Turkomite Asbjørn Johnsen 

"-" Styremedlem/ 
Festkomite Margot Buland 
Dataansvarlig Bjørn Grytøyr 

 
2004-2005 
Leder Jan Kopperud 
Nestleder Trygve Bratlid 
Sekretær Solveig  Ruud-Røhne/Asbjørn Johnsen 
Kasserer Kåre Eikemo 
Styremedlem/ 
Turansvarlig  Asbjørn Johnsen/Berit  Johnsen 
Styremedlem   Margot Buland  
Vararepresentant  Ole J. Grønvold 

 
2005-2006 
Leder Trygve Bratlid/Arve Norman 

Solberg 
Nestleder Arve Normann Solberg 
Sekretær Asbjørn Johnsen 
Kasserer Kåre Eikemo 
Styremedlem Tor Ulf Bygmester 
Styremedlem/ 
Festkomite Ole J Grønvold 
Styremedlem/ 
Turkomite Berit Johnsen 
Varamedlem Jens Ødegaard 



 
 

2006-2007 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem/ 
Festkomite 
Styremedlem/ 
Turkomite 
Styremedlem 
Varamedlem 

 
Tor Ulf Bygmester 
Arve Norman Solberg 
Asbjørn Johnsen 
Kåre Eikemo/Bjørn Undhjem 

Johan Lystad 

Berit Johnsen 
Jens Ødegaard 
Bjørn Undhjem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Redaksjonskomiteen takker for alle bidrag til dette jubileumsheftet. Vi 
synes det har blitt et leseverdig hefte som fra forskjellige vinkler belyser 
spennvidder og mangfold blant våre medlemmer. 

Vi ber alle samles i stolthet over hva som er oppnådd i de 25 år vi har 
bak oss, slik dette heftet viser. 

 
 

Sessvollmoen 20. februar  2007. 
 

  
Jens Ødegaard Asbjørn Johnsen 

 

  
Tor Ulf Bygmester Johan Lystad 

 

  
Arve Normann  Solberg Bjørn Arvid  Undhjem 



FP - Trandum og omeng 
2058 Sessvollmoen 

 
e-post: post@fpforb.no 
www.fpforb.no (foreninger 
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