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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. 1/2020  

Godt Nyttår! 

Innkalling til årsmøte  
06. mars kl.17:00 

i befalsmessen på Sessvollmoen. 

Årets viktigste møte! 
Følgende faste saker behandles:  
Konstituering. Årsberetning og regnskapet for 
2019. Innkomne forslag og handlingsplan 2020 

m/budsjett. Fastsettelse av medlemskontingent   
og valg. 

Saker som ønskes behandlet, må være 
styret i hende innen torsdag 16. januar. 

Vi håper på stor oppslutning!  

PS! Årsfest m/middag etter årsmøtet!  

Styret 

Innbydelse til medlemstreff  
på Søndre Samfund,Råholt 
torsdag 23. januar kl. 18:00 

 Sted: Søndre Samfund, Råholt 

o Velkomsthilsen 
o Sjefen for «Åsted Norge»  

Kristian Ervik kommer til 
oss og vil fortelle litt om  
opplegget for «Åsted Norge» 

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

 

Velkommen! 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske 
følgende nye medlemer 
velkommen til oss: 
Brit Opaker, Råholt 
Bente og Willy Magnus Herstad, Råholt 
 

 
Vi håper dere vil trives sammen med oss. 

 

Januar 2020 

  

 

 

Dagny Kråbøl fylte 75 år  
den 2. jan. 

Trine Austad fyller 75 år  

den 12. jan. 
Kai Ole Holter fyller 70 år  

den 15. jan.  

Toril Altenborn fyller 65 år 
den 16. jan. 

Bjørg Irene Simonsen fyller 

70 år den 17. jan. 
 

Vi gratulerer 
 

Opplysningene er hentet fra vårt medlemsregister 

 

http://www.fsforb.no/


Styre og komiteer Leder 
Styret 

Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Idar Solhaug 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Vara   : Jan Granhaug 
Vara        :  Toril Altenborn 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Geir Sørensen 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Ingebjørg Bergseth 
Medlem  : Astrid H. Granly 
Medlem  : Inger Karin Kollstrøm 
Medlem  : Tordis Synnøve Stensby  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Arve Haugerud 
Medlem   : Tore Molstad 
 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

Valgkomiteen. 
Leder      : Trond Haugseggen 
Medlem   : Inger Marie Kristiansen 
Medlem   : Rolf Olsen 

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

Kontakttelefoner    
   & epost: 

Leder: Harald Olav Blakseth     
Tlf: 416 99 745 

priv: 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 

Trond Sigmund Haugseggen 
Helge Boyesen 

Web: www.fsforb.no 
 

FSF- Øvre Romerike har i dag 331 medlemmer. 
Redaktør: Harald Blakseth  Tlf: 416 99 745  epost: oevreromerike@fsforb.no 

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

Godt nytt år til alle dere ! 
Først og fremst vil jeg takke dere alle for utmerket 
samarbeid i året 2019. 
Enda et år har jeg hatt gleden av å lede en avdeling med 
engasjerte og aktive medlemmer, et godt samarbeidende 
styre og velfungerende komiteer.  

2019 har vært et meget bra år. Aldri før har så mange deltatt på 
medlemsmøtene, festene og ikke minst alle turene i 2019. 
47 nye medlemmer ble innmeldt i vår avdeling i 2019. Dessverre så 
faller noen fra, men vi rundet årsskiftet med 328 medlemmer. Allerede  
3 nye medlemmer etter nyttår. Dette skyldes stor innsats av 
enkeltmedlemmer og rekrutteringskomiteen. FSFØR er utvilsomt blitt 

lagt merke til.  En stor takk til dere alle. 

Årsmøtet som er «like om hjørnet» er avdelingens 
viktigste møte! Styret og komiteene vil presentere resultatet av 

arbeidet i 2019, samt handlingsplan og budsjett for 2020.  
Det skal sannsynligvis velges nye medarbeidere i styret og komiteer. 

Vel møtt på årsmøtet og årsfesten fredag 6. mars 
 

Hilsen fra Harald 

 

Medlemmer av FSFØR som er gått bort i året 2019 
Sverre Randen døde 3.5.19 – 81 år gammel 

Margit I. Haugseggen døde 21.5.19 – 74 år gammel 
Tore Gran, døde 20.11.19 – 81 år gammel 

Kari Nygård, døde 14.12.19 – 91 år gammel 

Vi minnes alle med ærbødighet 

Se her kjære medlemmer       
Medlemsmøte torsdag 23. januar 2020  

kl. 18:00 – 21:00 på Søndre Samfund, 

Råholt, får vi storfint besøk av  

sjefen for «Åsted Norge» TV2,  

han kommer sammen med 

Asbjørn Hansen, de vil snakke  

om hvordan de legger opp  

TV programmene m.m. 

Så møt opp til interessant foredrag av de to ! 

   VELKOMMEN !  

 

mailto:priv:
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 

Vellykket julekaffe på Dal.         Skrevet av Trond Haugseggen 
Jula er tradisjoner, og dem holder vi på. De samme kjente sangene, julemat og kaffe, musikk og 

underholdning. Så kanskje lå det en liten forventningsfull stemning over de 105 medlemmer 

som kom på årets siste arrangement. Så vidt vi vet var det rekordstort frammøte, ekstra bord 

måtte til. Arrangementskomiteen møtte oss med en varm gløgg, det var rolig julemusikk,  

blomster på bordene og en appetittvekkende duft fra kjøkkenet.                                                                                                       

Leder Harald ønsket velkommen med hyggelige ord, før nestleder  

Harald Jan inntok toastmasterrollen og ledet oss gjennom kvelden.  

Først sang vi «klubbsangen» og deretter Julekveldsvisa, etterfulgt av  

opplesning av en fornøyelig Prøysen fortelling beregnet for barn.  

Det passet godt for vi blir jo alle litt som barn igjen i slike tider. 

Mange medlemmer hadde rundet 70 år dette året og fikk sin velfortjente 

oppmerksomhet. Så var det tid for smørbrød og kaffe, og praten  

summet og gikk over bordene. Lodder ble solgt, hele 3  

fruktkurver toppet de andre gevinstene. Kveldens underholder  

var Benjamin Kippersund som sang og spilte gamle revyviser.  

Med kjappe replikker og småprat mellom innslagene framførte han på Juster og  

Rose, maner en rekke kjente viser, og vi sang med der vi husket teksten.  

Et svært hyggelig bekjentskap som skapte latter og lett stemning.   

Leder Harald fortalte så litt fra året som har gått, før vi ble servert kaffe og kaker. Det ble også 

plass til å synge en Romjulsdrøm, før trekningen og utdeling av mange fine gevinster. Vi har jo 

også en seriøs side, og den kom fram  med Helen Espelunds fine opplesning av Juleevangeliet, 

med Tronds O Holy Night som bakgrunnsmusikk. Ganske fint syntes vi som framførte det, og 

publikum var ikke uenig. Vi avsluttet en meget hyggelig kveld med stående og unison 

framføring av Deilig er jorden.Taket sitter fremdeles på plass.                                                                                                                                  

Og at det ble White Christmas kunne vi alle konstatere, da vi kom ut og måtte måke av 10 cm 

med ny, hvit snø fra bilene. Ingen reinsdyr blå stående igjen da lysene etter hvert ble slukket. 

Hjertelig takk til alle som bidrog til en vellykket kveld!! 
 

 

  

 

 

 

 

   

70 åringer 



 

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

 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

20.jan Styremøte  

23.jan Medlemstreff  

06.mar 
ÅRSMØTE 
17:00-18:30 

 

06.mar 
Årsfest      
18:30-00:30 

Ja 

02.mar Styremøte  

25.mar Medlemstreff  

01.apr Styremøte  

 

Aktiviteter i 
1.kvartal 2020 

 
 

Vi ser dem   

nesten ikke, 

men de var her 

før du kom og 

ble ferdig etter 

at du har reist. 

  Det mangler to  

  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.21:00.  
Vi andre kan sette oss til ferdig dekket bord, bli servert 
nydelige snitter, kaffe og kaker, og nyte kvelden. Vår takk og 
applaus går derfor til dere våre kollegaer som sørget for nok 
en hyggelig kveld. 
Sier VEL BLÅST og tusen takk til de som hjalp til.  
Honnør også til dere fra arrangementskomiteen som ikke 
var  
                     

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

Med Busskameratene til Tallinn, Estland.   Idar Solhaug (ref) 
 

 

Søndag 24 november startet en glad gjeng fra FSFØR - 14 stykker turen til Tallinn 

Ferden gikk via Stockholm og så med ferge til Tallinn. Mandag morgen ble vi møtt av vår 

gamle bekjente Igor, som guidet oss i fire timer gjennom byen. Sjåfør Erik gjorde turen 

behagelig! Gamlebyen og andre severdigheter ble besøkt før vi tok inn på Tallink-hotell i 

sentrum.  Det ble anledning til å besøke julemarkedet ca. 10 minutters spasertur unna. Det 

var lite i forhold til det som man finner i Syd Europa, men! ellers ble andre markeder og 

handelssentra sjekket. Tirsdag ble det en liten tur på byen etter en bedre frokost før Erik 

hentet oss og vi ble kjørt videre til et større shoppingsenter i havneområdet. Der kunne man 

kjøpe det meste – fra springkniver (ingen kjøpte det!) til klær i alle former og fasonger. 

Turen tilbake til Stockholm ble rolig, og det samme kan sies om turen gjennom Sverige til vi 

ankom Jessheim i 15-tiden onsdag 27 november – 4 flotte dager på busstur til Tallinn. 

Takk til Busskameratene og Astrid som sto for bevertning på tur til Stockholm. 

 

 

 
 

Invitasjon til Årsfest fredag 6. mars  
befalsmessen Sessvoll kl. 18:30 

Påmelding til Harald tlf: 416 99 745 eller Kyrre tlf: 474 54 919,   se vedlegget 

   

  

Våre Hverdagshelter! 

var tilstede. 


