
 

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. 1/2021  

Godt Nytt År! 

Årsmøte 2021 
Utsatt til etter påske 

2021 grunnet Coved19. 
Allikevel årets viktigste møte! 

Følgende faste saker skal behandles:  
Konstituering. Årsberetning og regnskapet for 
2020. Innkomne forslag og handlingsplan for 2021 

m/budsjett. Fastsettelse av medlemskontingent   
og valg. 

Styret vil komme tilbake med 
tidsfrist for innmelding av saker 
som ønskes behandlet på 
årsmøtet. 

Vi håper på stor oppslutning når 
årsmøtet går av stabelen !  

Styret FSFØR 

  

Jan Einar Pedersen med 75-årsdagen  
den 02. januar 

Inger-Johanne Wenerson med 80-årsdagen  
den 09. januar 

Randi Svartsund med 70-årsdagen  
den 11. januar 

Frøydis Raustad med 85-årsdagen  
den 15. januar 
Harald Oskar Folvik med 80-årsdagen  

den 18. januar 

Torild Nilsen med 70-årsdagen  

den 25. januar 
Randi Karin Fjellheim med 75-årsdagen  

den 03. februar 
Erling Moum med 80-årsdagen  
den 04. februar 

 

 

Vi gratulerer 
 

Kjære medlemmer av FSFØR       
Grunnet status for utbredelsen av coronaviruset har styret besluttet å legge all 

aktivitet på is inntil vaksinen for covid19 er tilgjengelig. Alvoret i situasjonen 

tilsier at normal aktivitet ikke vil bli gjenopptatt før vaksineringsprosessen er 
gjennomført vinteren/våren 21. Styret håper å kunne gjennomføre årsmøtet 2021 
sent i april (etter påske). Vi regner med forståelse for styrets beslutning, og vi håper 

å være i gang igjen for fullt med møter, reiser og sosiale arrangementer etter 
sommerferien 2021. 

 

 

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   : Trond Haugseggen 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Geir Anda 
Vara   : Jan Granhaug 
Vara        :  Toril Altenborn 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      Trond Haugseggen   
Medlem  : Arne Haugerud 
Medlem  : Arve Haugerud 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Signe Bengtzon 
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       : Geir Anda 
Medlem   : Arve Haugerud 
Medlem   : Tore Molsted 
 

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 317 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 dere alle 😊 
  Året 2020 ble et tungt og vanskelig år, med  
  faren  for å bli smittet av coronaviruset   
  hengende over oss. 
  Det har vært en spesiell opplevelse å lede FSFØR  

  gjennom dette året. En velfungerende avdeling med 

  engasjerte medlemmer, med et godt samarbeidende 

styre og velfungerende komiteer måtte plutselig legge de fleste 

aktiviteter på is. 

Vi rakk å gjennomføre medlemsmøtet i januar (med besøk fra 

«Åsted Norge»), utenlandsreisen til Lanzarote, årsmøte og 

årsfesten før nedstengingsdatoen 12 mars. 

 

På tross av manglende aktiviteter har det blitt innmeldt 26 nye 

medlemmer i vår avdeling i 2020. Dessverre faller noen fra, 

deriblant 6 medlemmer som har avgått ved døden inneværende 

år. Ved årsskiftet 20/21 har avdelingen 317 medlemmer og vi 

regner med ytterligere medlemsvekst i 2021. FSFØR legges merke 

til i foreningen. En stor takk til alle dere som bidrar i 

rekrutteringsarbeidet! 

 

Årsmøtet, som er avdelingens viktigste møte, er i år utsatt til etter 

påske. Her vil styret og komiteene presentere resultatene av 

arbeidet som er utført i 2020 og legge fram budsjett og 

handlingsplan for 2021. Det skal også gjennomføres valg av nye 

representanter til styret og komiteer. 

 

Jeg krysser fingrene for at vi alle holder oss fri fra coronaviruset 

og at vaksineringsprosessen går som planlagt, slik at det er 

forsvarlig å ønske velkommen til årsmøtet 2021 etter påske.  

 
Hilsen Harald 

 

Medlemmer av FSFØR som er gått bort i året 2020 
Unni Bjerkestuen, døde 21.02.20 – 72 år gammel 

Geir Gregersen døde 14.04.20 – 62 år gammel 
Inger Marie Tanem, døde 30.04.20 – 82 år gammel 

Else Bakkehaug døde 24.07.20 – 76 år gammel 
Odd Arild Nyhus, døde 23.09.20 – 89 år gammel 

Kari Johanne Nilsen døde 01.10.20 – 88 år gammel 

Vi minnes alle med ærbødighet 
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mailto:harolav@online.no
mailto:oevreromerike@fsforb.no
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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 

70 åringer 

Styret i Forsvarets seniorforbund, avd. Øvre Romerike 

vil ønske dere alle et riktig Godt Nytt år 😊 

         

Det var i året 2020  Innlegget skrevet av Trond Haugseggen 
 

       Før i tida ble Ola nordmann beskyldt for noen 

       ganger å trekke nisselua ned over øynene når 

       omverden ble for ubehagelig. I år er det litt 
       annerledes, vi trekker munnbindet opp over 

       nesa, kanskje vi skulle ha trukket helt opp over 

       øynene? Vi vet alle hvorfor, men må vi mase 
       mer med covid-19 nå?  Vi har elbiler,  

       bredbånd, fiber, high tech, mobiltelefoner,  

       egen nettbutikk i Kina og mat levert på døra.  
       Så kommer et lite virus, så lite som ?? og setter 

seg på lungene våre. Og ikke bare på våre lunger, men fester seg på mange steder i 

kroppen hos alle slags raser og folkeslag. Amerikanere, som fremdeles har Trump å slite 
med, og en helseforsikring som har gått ut, ble invadert av dette viruset. De sendte folk til 

månen for 40 år siden, men klarer ikke å motstå invasjon fra denne lille hæren.  

Men stopp en halv, er vi slått ut og parkert?    
Vi går, spiser, ser på TV og har det nesten som før. Men det har naturlig nok blitt mer 

ensomhet blant oss. Vi har stått i døra og snakket med hverandre og begrenset våre sosiale 

vaner. Sneket oss inn på butikken i rolige perioder, spritet hender og holdt avstand.. Vi tar på 

munnbindet og puster så brillene dogger. Jeg tror ingen kunne forutsi at noe slikt ville 

komme, men nå står vi oppi det med begge bena. Men vi tilpasser oss, hører på 

myndighetene, og ser fram mot lysere tider med vaksine, sol og varme.                                                                                                                                  

Julehøytiden ble annerledes i år, med en liten påminnelse om at det kanskje ikke er 

mennesket som styrer alt i denne verden. Ikke minst blir vi minnet på dette gjennom 

rastragedien i Gjerdrum. Det gjør dypt og varig inntrykk på oss og være tilskuer til dramaet 

og den menneskelige tragedie. Da blir vårt lille offer minimalt i forhold. Jeg håper at ingen  

av våre seniorer er berørt av raset, og at vi stiller fulltallig til neste arrangement,  

når og hvor det måtte bli. 
 

Godt nytt år ! 

 

Benytt medlemsfordelene til FSFØR       
Anbefaler alle dere medlemmer til å bruke medlemsfordelene som er 

fremforhandlet. Dere finner det på vår nettside fsf øvre romerike  

under fanene «Om oss» og medlemsfordeler. God fornøyelse ! 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Skal vi alle gjøre en innsats, nye medlemmer til vår forening. 

Fyll ut blanketten under og send den til 
FSF-Øvre Romerike, Homlenvegen 36, 2072 Dal eller 

elektronisk på www.fsforb.no  eller på telefon: 416 99 745 

 
……………………        ……………………………..        ……….............................. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Bli medlem og bruk dine medlemsfordeler!  
Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden. 

www.fsf øvre romerike.no under fanen «Om oss» 
 

 

  

Forsvarets seniorforbund (FSF) er en uavhengig medlemsorganisasjon for alle med tilknytning til Forsvaret. 
Vi er rådgiver på pensjon for Forsvarssjefen. 
 

Som samfunnsaktør forsvarer vi eldres interesser generelt og våre medlemmers pensjonsrettigheter spesielt. 
Vi samarbeider tett med Statens Pensjonskasse. 
 

Som seniororganisasjon kan vi bedre enn noen koble kunnskap om Forsvaret, innsikt i forsvarspersonellets 

situasjon og kunnskap om statspensjon. 
 

▪ Vi har medlemmer fra hele forsvarssektoren, med både sivil og militær bakgrunn. 
▪ Vi har lokale avdelinger rundt om i landet, med sosiale møter og faglig informasjon. 

 

DETTE ER VI: 

Lokalt er FSF en møteplass 
for samvær i avdelingene 
 

FSF samler forsvarsseniorer og 
gamle kolleger til sosialt fellesskap i 
Lokalavdelingene. 
FSF arrangerer en rekke aktiviteter lokalt, 
inkl. foredrag og reiser i inn- og utland. 
FSF oppdaterer medlemmene på  
forsvar og pensjon, og formidler 
kontakt for rådgiving. 
 

▪ Vi tilbyr sosial aktivitet og faglig 
støtte til medlemmene 

▪ Vi arbeider for å styrke Forsvarets 
stilling i samfunnet. 

 

Du skal bli medlem – fordi det lønner seg 
 

Du blir del av den største seniororganisasjon i staten – og bidrar 
til felles styrke. 
Du blir medlem av en lokal avdeling – og tar del i fellesskapet  
og sosialt samvær. 
Du nyter godt av vår påvirkning av myndighetene og forsvar 
av dine rettigheter. 
Du nyter godt av våre kontakter, og oppdatert informasjon om 
pensjonsspørsmål. 
Du nyter godt av vår ekspertise, og kan få individuell veiledning 
om pensjon og arv. 
Du får vårt medlemsblad fire ganger i året ogmedlemsrabatter 
hos en rekke leverandører og vårt lokale nyhetsbrev 9 ganger i 
året. 

➢ Du kan opprettholde kontakt med kolleger og venner,  
og få et godt nettverk 

 

DETTE GJØR VI LOKALT: DETTE FÅR DU: 

http://www.fsforb.no/
http://www.fsf/

