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FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Velkommen til FSF- Øvre Romerike! 
Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle 
store endringer. Vår avdeling forsøker gjennom 
medlemsmøter og andre aktiviteter å bidra positivt 
til å gjøre den nye tilværelsen bedre. 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!  
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!       Du finner oss under avdelinger. 

 Nyhetsbrev nr. 1/2018  

Godt Nyttår! 

Innkalling til årsmøte  
02. mars kl.17:00 

i befalsmessen på Sessvollmoen. 

Årets viktigste møte! 
Følgende faste saker behandles:  
Konstituering. Årsberetning og regnskapet for 
2017. Innkomne forslag og handlingsplan 2018 

m/budsjett. Fastsettelse av medlemskontingent   
og valg. 

Saker som ønskes behandlet, må være 
styret i hende innen torsdag 15. februar. 

Vi håper på stor oppslutning!  

PS! Årsfest m/middag etter årsmøtet!  

Styret 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 24. januar kl. 18:00 
 Sted: Bygning 29, rom C-115. 

o Velkomsthilsen 
o Om lærerinnen Ingebjørg Sletten 

Fosstvedt som i maidagene i 1940 loset 
15 britiske soldater over til Sverige, 
Foredrag av lokalhistoriker Hans Olav 
Hansen 

o Info fra styret og komiteene 
o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg 
o Hjernetrim ”nøtteknekker´n” m/musikk 
o Utlodning 
o Avsluttes ca. 21:00 

Velkommen! 

Vårt grunnlag er medlemsregisteret. 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne 
ønske følgende 
nye medlemmer  
velkommen til oss: 
Ingen nye medlemmer siden 
forrige Nyhetsbrev. 
 

Vi håper dere vil trives 
sammen med oss. 

 

Januar 2018 

 

Arild Helgesen med 60-årsdagen 16. januar 

Per Bjerkestuen med 75-årsdagen den 17. januar 
Dina Runningshaugen med 65-årsdagen den 18. januar 

Amund Flesvik med 70-årsdagen den 29. januar 
Gro Mette Garmo med 60-årsdagen 29. januar 

Aud Synnøve Skogby med 65-årsdagen den 1. februar 
 

Vi gratulerer 
 

 

http://www.fsforb.no/


Styre og komiteer Leder 
Styret 

Leder      : Harald Olav Blakseth 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Inger Marie Kogstad 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Vara  : Tor Ulf Bygmester 
Vara        : Idar Solhaug 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Else Sundbakken 
Medlem  :  Unni Sjøvik 
Medlem  :  Vigdis Lexberg Juliussen  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Bjørn A. Melby 
Medlem   : Bjørn Breistrand 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

Valgkomiteen. 
Leder       : Hans P. Kopperud 
Medlem   : Inger Marie Kristiansen 
Medlem   : Trond Haugseggen 

-------***------- 

Kontakttelefoner    
   & epost: 

Leder: Harald Olav Blakseth 
Tlf: 416 99 745 

harolav@online.no 
oevreromerike@fsforb.no 

Nestleder: Harald Jan Espelund 
Tlf: 979 58 750 

melbygrd@online.no 

Æresmedlemmer 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Arve Normann Solberg 
Tor Ulf Bygmester 

 

Web: www.fsforb.no 

FSF- Øvre Romerike har i dag 322 medlemmer. 
Redaktør: Harald Blakseth  Tlf: 416 99 745  epost: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75,2058 Sessvolmoen 

Godt nytt år ! 
Først og fremst vil jeg takke dere alle for et 
utmerket samarbeid i 2017. 
Enda et år har jeg hatt gleden av å lede en 
avdeling med engasjerte og aktive medlemmer,  
et godt samarbeidende styre og komiteer. 
2017 har vært et meget bra år. Vi har slått den 
ene rekorden etter den andre. Aldri før har så 
mange deltatt på medlemsmøtene og festene.  

Aldri tidligere har vi hatt så mange medlemmer. Rekord etter rekord. 
Vi var 322 medlemmer ved årsskiftet. 47 nye medlemmer ble innmeldt 
i vår avdeling i 2017. Dette skyldes en stor innsats av 
enkeltmedlemmer og rekrutteringskomiteen. Vi er utvilsomt blitt sett.  

En stor takk til dere alle. 
 

Ny giv i avdelingen ! 
Med stor rekrutering og en gjennomsnittsalder på 70 år har vi all grunn 
til å være optimistisk. Dette gir oss en stor mulighet til fornying og økt 
engasjement på alle hold. Det følger alltid nye ideer med nye 
medlemmer. Dette kan bli veldig bra i fremtiden. 
Etter årsmøte blir det sannsynligvis noen utskiftinger i styret og 
komiteer. Det pleier også å skape nytenking og fornying. Det er på 
ingen måte kritikk av dagens styre og komiteer. De har gjort et meget 
godt arbeide, som utviklingen i avdelingen viser. Jeg er sikker på at 
styret og komiteene vil fortsette å yte stor innsats nå og i fremtiden. 
 

God kommunikasjon er alfa omega for et velfungerende 
medlemskap. All aktivitet og informasjon i avdelingen og forbundet må 
kommuniseres på en effektiv måte. Vi prøver så godt vi kan både med 
e-post, SMS og på papir, men ting kan alltids gjøres bedre. Noen er 
flinke til å varsle når noe mangler eller er feil. Mens andre hører vi lite 
eller ingenting fra. Det kan selvfølgelig være villet – noen ønsker et 
passivt medlemskap - mens andre ufrivillig av forskjellige årsaker ikke 
mottar informasjon. Det beklager vi i så fall sterkt.  

Årsmøte som er «like om hjørnet»,  
er avdelingens viktigste møte! 
Styret og komiteene vil presentere resultatet av arbeidet i 2017, 
handlingsplan og økonomi. Det skal velges nye medarbeidere i styret 
og komiteer. 

Vel møtt på årsmøte og årsfesten fredag 2. mars 
 

Mvh Harald 

 

mailto:helboy@online.no
mailto:oevreromerike@fsforb.no
mailto:melbygrd@online.no
mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/


 

“Julekaffen” på Dal Grendehus  

Bårebukett når medlemmer dør! 
Når medlemmer går bort, deltar vi med en bårebukett m/sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling. 

Derfor er det svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber om din hjelp. 
Ta kontakt med Harald Olav på tlf. 416 99 745 eller Harald Jan Espelund på tlf. 979 58 750 

Inger Marie og Astrid flankert 
av Harald og Arne 

Så kan jula komme – 
Den tradisjonelle «Julekaffen»  14. des. med  julegløgg, julesanger, vakker 

musikk av Helge, kaffe og kaker er en velkjent og god oppskrift på å komme i 

riktig førjulsstemning. I år var det rekordoppslutning med  

over 100 medlemmer i finstasen. Leder Harald ønsket  

velkommen, vi sang de kjente julesanger, og Harald Jan  

bandt kveldens program sammen på sin humoristiske måte.  

Arrangementskomiteen hadde som vanlig lagd et  

innbydende bord med laks og karbonadesmørbrød.  

Årets mange 70 åringer fikk en hyggelig oppmerksomhet.  

Kveldens underholdning fra egne rekker,  

Bjørn og Liv Grytøyr, sørget for den  

musikalske underholdning. Med sin 

 avslappede stil, sang og historier,  

fikk vi en lun gjennomgang av både  

julesanger og kjente countrymelodier.  

Liv’s framføring av «O helga natt» får min stemme.  

Vi hadde enda litt plass i magen, og fylte på med bløte og tørre 

kaker av alle slag. Pensjonister kjøper som kjent mange årer, og 

trekning med mange gevinster havnet  

hos glade vinnere.  

Arne leste det stemningsfulle Juleevangeliet,  

før vi stående avsluttet med «Deilig er jorden»  

Med ønske om en god jul, varme håndtrykk  

og klemmer tok vi oss ut i lys snø og trygt hjem. 
 

Trond 
 

Leder ønsket 
alle en  

Riktig God Jul  
og  

et Godt Nytt År 
og vel hjem. 
  
  
  
  
  

         og 
vel                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

Husk å bruke dine medlemsfordeler!  
Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden. 

 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

24.jan Medlemstreff  

05.feb Styremøte  

02.mar ÅRSMØTE 17:00-18:30  

02.mar Årsfest      18:30-00:30 Ja 

05.mar Styremøte  

21.mar Medlemstreff  

09.apr Styremøte  

 

Aktiviteter i 
1.kvartal 2018 

Våre hverdagshelter! 
Vi ser dem 

nesten ikke, 

men de var her 

før du kom og 

ble ferdig etter 
at du har reist. 

Mangler noen 
på dette bildet.                                        

 

Bak arrangementskomiteen skjuler det seg en trofast 
gjeng med aktive medlemmer, gjerne med ektefelle. Til 
julekaffen startet de kl.12:00 og var ferdig kl.21:30.  
Vi andre kan sette oss ved ferdig dekket bord, servert 
nydelige snitter, kaffe og kaker, og nyte kvelden. Vår takk 
og applaus går derfor til dere våre kollegaer som sørger 
for nok en hyggelig kveld 
Sier bare VEL BLÅST og tusen takk til dere alle og i tillegg 
til dere fra arrangementskomiteen som ikke var tilstede!                     

Jens, Kyrre, Kirsten, Marit, Ingun, Liv og Hans 

 

 

 

 

Førjulstradisjon = Oslo Gospelkor        + 
 

Smekkfullt hus på Jessheim 12. des., hvor 40 av våre medlemmer fikk oppleve 

førjulsstemning, sang, lys og god musikk. Koret framførte tradisjonell og ny gospel og 

førjulsanger med vakker samklang, presist og med stor innlevelse. Musikerne var innbarka 

gospelfolk med lang fartstid, jeg misunner disse folka deres musikalske talent. For 

undertegnede ble en lavmelt medley med amerikanske julesanger beste innslag. Hakk i hæl 

fulgte «Mitt hjerte alltid vanker» og vår alles «En stjerne skinner i natt» Det var bare å nyte 

innhold og framførelse. Finale med Juleevangeliet og solosang «O Holy Night» utløste 

trampeklapp. 

Avslutning med stående allsang «Deilig er jorden»      

med publikum rundet av en givende musikalsk kveld.  

Nei ikke helt forresten, vi samlet oss på en  

hyggelig restaurant etterpå og spiste og koste  

oss sammen. Og mett av inntrykk og kinamat  

avsluttet vi en meget hyggelig kveld. 

Reprise neste år ? 

Trond ! 
 

 

Invitasjon til Årsfest 

fredag 2. mars 
i befalsmessen på 

Sessvollmoen kl. 18:30 
(umiddelbart etter årsmøte) 

Påmelding til Harald på 416 99 745 

eller Kyrre på 474 54 919 

Se vedlegget. 

 


