
    

 

  Kjære alle medlemmer i FSFØR. 
  På årsmøtet i messa på Sessvoll fredag 2. mars ble jeg gjenvalgt som leder for   
  et nytt år. Det er med ærbødighet jeg går løs på oppgaven for en ny periode.   
  Jeg lover å gjøre mitt beste for at dere medlemmer fortsatt skal finne dere til   
  rette i vår avdeling.  Medlemmenes ve og vel ligger meg tungt på hjertet.  
Sammen med det nyvalgte styret, vil jeg fortsette å arbeide for at fellesskap, trivsel og godt humør 
skal bli kjennetegnet på våre medlemsaktiviteter. Jeg vil med dette få ønske dere alle varmt 
velkommen til en ny sesong, og håper at dere fortsetter å møte mannsterkt opp på våre fester og 
medlemstreff. Mitt store ønske for 2018 er at avdelingen fortsetter å vokse, slik at vi i løpet av året 
kanskje kan bli opp mot 350 medlemmer. Bare fortsett den flotte innsatsen med å verve nye 
medlemmer. Alt om dette finner dere på vår egen nettside og på Facebook-siden vår. Jeg tar gjerne 

imot en telefon om dere har noe på hjertet (eller bare vil slå av en prat), eller send meg en epost. 
 

Med vennlig hilsen    
Harald Blakseth   
tlf: 416 99 745 eller e-post: harolav@online.no  

 
 
 
 
 

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. 

 Nyhetsbrev nr. 3/2018 

Innbydelse til medlemstreff  
på Søndre Samfund, Råholt 

tirsdag 20. mars kl. 18:00 

 Sted: Søndre Samfund, Råholt 

o Velkomsthilsen 
Interessant og veldig nyttig foredrag 
av vår leder i FSF, Geir Anda. Vil 
snakke om pensjon, alderspensjon 
fra folketrygden, pensjonsreformen 
Alderspensjon fra Statens 

pensjonskasse, Fremtidsfullmakt, 
Trygdeoppgjør 2017 

o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg 
o Info fra styret og komiteene 
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n. 
o Utlodning 
o Avluttes ca. 21:00 

 

Velkommen 

Vi gratulerer 

Vårt grunnlag er eget medlemsregister. 

Leder har ordet: 

Mars 2018 

 

Gerd Norset Larsen fyller  

70 år den 11. mars 
Tor Halvor Rønning fyller   

75 år den 15. mars 

Magne Engen fyller 85 år 
den 17. mars 

Steinar Harstad fyller 75 år 
den 18. mars 
 
 

 
Ingebjørg B. Steinhauer fyller 85 år den 02. april 
Bjørg Ada Berg fyller 75 år den 02. april 

Knut-Vidar Sjøberg fyller 65 år den 04. april 
 

Medlemstreffet tirsdag 20. mars kl. 18:00 

Merk dag og sted, grunnet Sessvoll  
har stengt p.g.a. innrykk den uken. 

Derfor må vi flytte på oss og vi har fått 
Søndre Samfund denne dagen, 

tirsdag 20. mars 2018 
 

 

mailto:harolav@online.no


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Styre og komiteer Årsmøte og årsfesten i ord og bilder 
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   : Tor Ulf Bygmester 
Vara        :  Jan Granhaug 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Geir Sørensen 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Else Sundbakken 
Medlem  : Unni Sjøvik 
Medlem  : Vigdis Lexberg Juliussen  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

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

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

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

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

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 

Web: www.fsforb.no 

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

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

Årsmøte og årsfest – en hyggelig kveld 
 
 
 
 
 

 
 

2. mars gikk årsmøte av stabelen på Sessvollmoen. Godt 

forarbeid i årsberetning gjorde at møtet ble raskt og korrekt 

avviklet, med noen nye ansikter i styret. Møteleder  

Harald Jan kunne ønske det nye styret velkommen til hardt 

arbeid allerede førstkommende mandag !                                                           

Hva var da mer naturlig at vi gikk over til  

en festligere modus med en aperitif før  

middagen. Leder ønsket velkommen til 

bords, det var allsang og Tor Ulf ledet  

oss deretter gjennom middagen med humor  

og gode historier. Innimellom forsynte vi oss rikelig av gryterett 

m/ris og etter hvert hjemmelaget karamellpudding. Av leskedrikk 

var den valgte rødvin helt perfekt.  

Praten gikk rundt pent dekkede bord, men vi 

måtte etter hvert slippe til leder Harald. I sin 

oppsummering roste han bl.a. styret for godt 

samarbeid og takket avtroppende 

styremedlemmer med en  

liten oppmerksomhet.  

3 æresmedlemmer var tilstede, deriblant  

Arve med sin Inger som fikk velfortjent 

applaus for nylig  gjennomført 60 års  

bryllupsdag!  

Leder FSF Geir Anda avsluttet talene på sin lune og 

humoristiske måte, med mye ros til vår avdeling. 

Det er noe vi liker å høre ! Tilslutt, på overtid, takket 

vi kjøkkenet for nydelig mat med sang og noggo 

attåt. Så kunne vi strekke på beina, og også bruke 

dem til å danse med i kjellerstua.  

Baren var åpen, kaffen var servert og det var live musikk etter vår 

smak. Noen pratet, mange danset med nye og gamle kjente, og 

noen ble «skjortevåte». Den blide dama i baren sørget for at ingen 

var tørste. Arrangementskomiteen skal ha ros for pyntede bord og 

omgivelser, og PS: de ryddet også opp etter at en vellykket kveld 

var over! 

Trond 
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Presentasjon av nye styremedlemmer 

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 

 

 

Nye medlemmer 
Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
Nye medlemmer velkommen til oss: 
Brita og Harry Haugland, Hurdal. 
Frank Berg, Eidsvoll Verk. 
Wenche Haga, Kløfta 
Bodil Elmine Larsen, Hurdal. 
Jarle Espelund, Råholt. 
Bjørn Roger Engelund, Hov. 
 

Vi håper dere vil trives sammen med oss, 
og får mye nytte av medlemskapet ! 
 

 

Protokollen fra årsmøte 2018 
kan leses på vår web-side under 

fane «Aktuelt», 
Årsmøte og årsfest 2018. 

 

Hvis ønskelig kan Protokollen tilsendes 
dere medlemmer som  
e-post eller pr. post. 

Presentasjon av nye styremedlemmer: 

Idar Solhaug   
byttet fra varamedlem til sekretær i FSFØR 

Jeg er født 3. juli 1941 på 
en øy ytterst i Nordfjord, er 
gift og har tre barn.  Etter 
flere år med jobb, 
utdannelse og utenriks 
sjøfart, startet jeg i  

Forsvaret andre januar 1970 og første 
arbeidsplass var Vadsø.  Der var jeg 
og familien i 13 år, før ferden gikk til 
Østlandet. Etter noen og tredve år  
i forsvaret pensjonerte jeg meg i 
2002. 
Mvh. 
Idar Solhaug 
 

 

Presentasjon av nye styremedlemmer: 
Jan Granhaug: 
Nytt varamedlem til styret i FSFØR 

Jeg heter Jan Granhaug og 
tiltrår som varamann til styret. 
Jeg er  
61 år og pensjonist etter 38 år i 
staten, hvorav de fleste årene i 
Forsvaret. Jeg er oppvokst på 
Gran på Hadeland, og 

sommeren 1975 begynte jeg på 
Befalsskolen for Infanteriet på 
Heistadmoen.  
Jeg har hatt gleden av å tjenestegjøre i 
Brigade Nord, etter Krigsskolen ved 
Evjemoen, Garnisonen i Porsanger, 
Hvalsmoen, FNK Bodø og LDKS i 
Trondheim, og til slutt ved Sessvollmoen i 
Hærens Våpenskole frem til pensjonsalder 
i 2013. 
Innimellom dette ble det en del år i andre 
statlige etater, samt ca. 4 år i internasjonal 
tjeneste i Libanon, Syria, Israel, Egypt og 
Etiopia. Forsvaret har vært en meget 
interessant og spennende arbeidsgiver, 
som har gitt meg mange gode opplevelser 
og gode kamerater. 
De siste 4 årene har jeg jobbet i 
Trafikkdirigering AS på Jessheim. Fritiden 
brukes til bl. a noen andre styreverv, ski 
og friluftsliv og tid med barnebarna som 
bor nært. Jeg ser frem til å bli med i styret 
og er også ganske nylig innmeldt som 
medlem i foreningen. 

Hilsen Jan Granhaug 

 

 



Jorda rundt med Gardemusikken.          
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

02. mar. Årsmøte / årsfest Ja 

05. mar. Styremøte  

20. mar. Medlemstreff på Søndre Samfund  

11. apr. Styremøte  

25. apr. Medlemstreff på Sessvoll  

07. mai Styremøte  

25. mai Sommerfesten Ja 

 Sommerferie 2018  

26. sep. 
Velkommen til første medlemstreff 
etter en flott avviklet sommer 2018 

 

   

 

Aktiviteter i        
1. – 2. kvartal 

2018 

 

Onsdag 28. februar på Jessheim 
De fleste forbinder vel korpsmusikk med  
marsjer og den slags, men 44 av våre medlemmer fikk høre en annen side av korpset. Dette er 
unge kvinner og menn rundt 20 år gamle, som har vært i kongens klær side oktober. På noen 
måneder har de blitt et samspilt og velspillende korps. Kveldens repertoar var hentet fra  
komponister fra hele verden. 1. avd. bestod av for meg klassisk inspirert musikk i 
brassbandstil.  Runde og varme toner, deriblant en saksofon solo av beste merke. Etter 
pausen startet et fyrverkeri med imponerende solospill på xylofon, til stor applaus!                            
Mitt høydepunkt ble toner fra Afrika, med rytmer, musikk og stemning som fikk meg til å 
«høre» jungelens dyr og fugler, og soloppgang over savannen. Bruremarsj fra Seljord med 
unison korpssang var lun og stemningsfull. Avslutning med flotte Valdresmarsjen forårsaket 
trampeklapp og ekstranummer.                            
Vel blåst og takk for opplevelsen!                 Trond                                                         
 
 

 

 

 

 
 

Som var den 15. februar 

http://www.fsforb.no/

