
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. 2/2020  

Februar 2020 

Februar 2017 

Innkalling til årsmøte fredag 06. mars kl.17:00 
i befalsmessa på Sessvollmoen. 

 

Følgende faste saker behandles: Konstituering, årsberetning og regnskap for 2019. Innkomne 
forslag og handlingsplan 2020 m/budsjett, fastsettelse av medlemskontingent for 2020 og valg. 

Valgkomiteen har gjort jobben sin og har forslag på alle kandidater til styre og utvalg. 

Årsfesten starter umiddelbart etter årsmøtet! 

Invitasjon til årsfest 06. mars  
med start ca. kl.18:30 

i befalsmessa på Sessvollmoen. 
 

Festen starter umiddelbart etter årsmøtet. Et glass musserende vin serveres i peisestua 
 før vi går til bords og koser oss med en god middag, godt drikke, hyggelig selskap, litt allsang og en 

og annen god historie. 
Det serveres gratis drikke til maten.  

Rødvin, øl - med eller uten alkohol - og mineralvann etter eget ønske. 
Gratis påfyll. 

 

Resten av kvelden koser vi oss med dans og hyggelig samvær nede i baren.   

Det blir som vanlig levende musikk.. 
 

Det koster kun kr 400 for medlemmer, og kr 500 for de som ikke har rukket å melde seg inn  
i FSF-Øvre Romerike enda.   

    

Påmelding til Harald på tlf. 416 99 745 eller til Kyrre på tlf. 474 54 919  

innen fredag 28. februar. 
 

VELKOMMEN! 

http://www.fsforb.no/


  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 343 medlemmer. 
Redaktør: Harald Blakseth  Tlf: 416 99 745  epost: oevreromerike@fsforb.no 

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

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

 02.mar 
 

 Styremøte  

06.mar ÅRSMØTE 17:00-18:30  
06.mar Årsfest       18:30-00:30 Ja 

23.mar Styremøte  

25.mar Medlemstreff            

24.apr Medlemstreff            

04.mai Styremøte  

15.mai Sommerfest  Ja 
 

Aktiviteter i  
1./2. kvartal 2020 

 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende nye medlemmer  
velkommen til oss: 
Inger Mari og Arild Hilmar Gerhardsen, Råholt. 
Svein Harald Halvorsen, Jessheim. 
Erik Melby og Bjørg Brovold Fjeldstad, Espa. 
Per og Hege Snesrud Lindquister, Minnesund. 
Kjell og Torill Emilsen, Vormsund. 
Jan Oskar Slaatbraaten og Jorunn Helen Fugelseth, Råholt. 
Astrid Evelyn Olsen, Dal 

Vi gratulerer 

 

Opplysningene er hentet fra vårt medlemsregister 
 

Turid Tømta med 80 års dagen  
den 20. februar. 
Inger Lise Troberg med 75 års dagen 
den 22. februar. 
Jan Reinhart Søgnen med 70 års dagen 
den 22. februar. 
Jan Ove Lilleås med 65 års dagen  
den 26. februar. 
 

 

Styret og komiteer – Aktiviteter – Hilsener – m.m. 

Ole E. Leinæs med 70 års dagen den 1. mars. 
Elsa Flesvik med 70 års dagen den 4. mars. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstreffet 23. januar  

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

 

Ikke til å tro !!!!                    Skrevet Trond Haugseggen 
Torsdag 23. jan. inviterte avdelingen til medlemstreff. Vi vet ikke  

om det var kveldens underholdning eller noe annet som trakk hele 

 115 medlemmer til Søndre Samfund !!   Ny rekord i avdelingens  

historie er det i hvert fall.  Dette betydde hektisk aktivitet i  

arrangementskomiteen, som tryllet fram snitter, kaker, frukt og  

kaffe til alle gjestene. Stor honnør til dem.  

Leder Harald ønsket velkommen før allsang hvor 

Tømmerkojevise ble avsunget til tross for mildværet utenfor. 

TV2/Åsted Norge var kveldens hovedattraksjon. Vi fikk høre 

gravejournalist Kristian Ervik og den meget erfarene politimann 

Asbjørn Hansen fortelle om alt arbeide som ligger bak hver sak 

og sending. Alle husker drapet i Geiranger, hvor 3500 turister var 

innom den dagen udåden skjedde. Alle ble kontaktet av  

Åsted Norge teamet! Et nitid arbeid over lang tid, som denne gangen ikke førte fram. Men alle 

sakene som har gått i TV gjennom mange år, har resultert i at 85 personer er dømt for forbrytelser. 

Størst inntrykk gjorde nok historien om spebarnet som ble funnet i container, og som nå 30 år 

senere ble gjenforent med sin mor. Vår leder Harald hadde mer enn en finger med i den saken. Etter 

velfortjent applaus fikk både underholdere og medlemmer forsyne seg av bugnende kakebord og 

varm drikke. Tid for lodd salg, som også ble ny rekord. Etter hvert fikk Harald ordet igjen, og 

fortalte om foreningens aktiviteter, deriblant 13 nye medlemmer allerede i januar ! Vår reisetrang er 

like stor, Lanzarote, Kroatia og Sverige er suksessrike turer og garantert godt belegg. Neste viktige 

møte blir årsmøtet og årsfesten fredag 6 mars. Mer allsang med OL floka før Nøtteknekkeren, som 

var innom spørsmål om sport, blomster, jul og litt til. Også denne gang var vinneren en kvinne, 

følger de ekstra godt med i tiden ? Trekningen tilslutt ble raskt gjennomført, og Harald og vi andre 

kunne si oss godt fornøyd med kveldens innhold og gjennomføring. Vel blåst ! 

Leder avsluttet med å ønske alle velkommen til Årsmøte og Årsfest 6. mars 2020. 

     

 

 

Gjentar kjempetilbudet vi har fått for våre medlemmer, 

mye penger å spare, så benytt tilbudet       
 

 
 

Gotaasgården, Jessheim. 
Rett ved tog- busstasjonen. 

Avtalen gir oss 15 % rabatt på 
 

tannbehandlinger, og 30 % på årlig undersøkelse. Tlf: 67 41 00 90  

 

 

   



 

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 

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

Hilsen fra Valgkomiteen FSFØR – Tur til Kroatia 
Les mer på www.fsforb.no 

 
Takk fra valgkomiteen. 
Det er godt kjent at mange foreninger sliter med å få folk med i styre og stell. Det skaper en 

nedadgående trend som kan ende i nedleggelse av aktiviteter eller hele foreninger. I år har 

valgkomiteen også merket denne trenden, det ble mange nei takk. Det var selvsagt mange årsaker til 

det, og det hadde vi ikke problemer med å akseptere. I tillegg fikk vi gjerne en hyggelig prat! Og de 

som sa ja, svarte ganske så fort og var entusiastiske. Så vi kom i mål. Med vårt aktivitetsnivå og 

hyggelige sammenkomster, trengs det villige hender og frivillig innsats. Så det er vel håp i  

hengende snøre ? Vi ringer kanskje deg neste år !                     Hilsen valgkomiteen - Trond 

 

 

 

INNMELDINGSBLANKETT   for avdeling  FSF-Øvre Romerike 

Etternavn: Fornavn: Født:  Mobil: 

Adresse: E-post: Fast telefon: 

Postnr: Poststed:  

Nyhetsbrev og annen informasjon ønskes som:   E-post         Brevpost          Sett kryss for ønsket. 

Ektefelle/samboer: 

Etternavn: Fornavn: Født:  Mobil:  

 E-post: Fast telefon: 

Dato/underskrift                                                                         ektefelle/samboer      

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

Vervet av:   

Klipp___________________________Klipp________________________Klipp___________________Klipp 
Ønsker du/dere medlemskap? Fyll ut blanketten under å sende den til FSF-Øvre Romerike 

Homlenvegen 36, 2072 Dal eller e-post: harolav@online.no eller på telefon: 416 99 745 

Skal vi alle slå et slag og gjøre stor innsats med å skaffe flere 

medlemmer til FSFØR – Lykke til       

Verver:  

Medlemmer se her 😊 

FANTASTISK TILBUD TIL KROATIA 
1. sept. – 15. sept. 2020 – 14 dager. 

Pris kr. 7900.-- pr. pers m/halvpensjon, se vedlegget. 

 Medlemstreff 23. januar 2020

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

 

http://forsvaretsseniorforbund.no/aktuelt/pensjonistene-taper-kjopekraft
http://www.fsforb.no/
mailto:harolav@online.no

