
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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: «Finn FSF nær deg»! 

 Nyhetsbrev nr. 5/2019 
Siste nyhetsbrev før sommeren 2019 

Mai 2019 

 

IInvitasjon til sommerfest.  
Fredag 10. mai kl.18:00 

i befalsmessa på Sessvollmoen. 
 

Vi starter festen med en apèritif 
før vi går til bords og koser oss med god rømmegrøt / spekemat. 

Godt drikke, hyggelig selskap, litt allsang og en og annen god historie. 
 

Til maten serveres rødvin, øl med og uten alkohol, 
mineralvann etter eget ønske. 

Gratis påfyll. 
Det serveres kaffe etter middagen. 

 

Resten av kvelden koser vi oss med dans. 
 

Bar! 
Vi runder av litt over midnatt, baren stenger kl. 00:30. 

 

Det koster kun kr. 300 for medlemmer og kr. 400 for ikke medlem 
 

Påmelding til Harald på tlf. 416 99 745 eller til Kyrre på tlf. 474 54 919  
innen mandag 06. mai. 

 

VELKOMMEN! 
Ta gjerne med venner ! 

 

Vi rusler hjem litt over midnatt  
 

Se vedlegget i Nyhetsbrev 4/19. 

  

  

  

http://www.fsforb.no/


 
 

 
 

 
    

 
 

   
   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Styre og komiteer 

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 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 

 

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

10. mai Sommerfesten Ja 

13. mai Styremøte  

 Sommerferie 2019  

25. sep. 
Velkommen til høstens 

første medlemstreff 
 

   

 

Aktiviteter i        
2-3. kvartal 2019 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske  
nye medlem velkommen til oss: 
Agneta Cristina Øverbye, Jessheim 
Karin Synnøve Grønli, Råholt 
 

Vi håper dere vil trives sammen med oss,  
og få glede av medlemskapet! 

 

Vi gratulerer 

 

Data er hentet fra vårt eget medlemsregister. 

Helen Melby Espelund fyller 70 år 16. mai. 
Aud Tone Sørensen fyller 65 år 19. mai. 
Else Marie Husby Andersen fyller 80 år 31. mai. 
Asbjørn Tanem fyller 85 år, 01. juni. 
Anne Kathrine Lange fyller 55 år 02. juni. 
Arne Erik Berg fyller 70 år 06. juni. 
Sissel Riise Zahl fyller 70 år 17. juni. 
Ingun Muri fyller 75 år 01. juli 
Hans Petter Kopperud fyller 80 år 04. juli. 

. Borghild Hansen fyller 70 år 15. juli. 
Hans Muri fyller 80 år 21. juli. 
Jan Olai Larsen fyller 80 år 21. juli. 
Bjørg Kopperud fyller 75 år 27. juni. 
Kyrre Kristiansen fyller 75 år 31. juli. 
Olav Holtet fyller 70 år 02. august. 
Grete Graabræk fyller 70 år 03. august. 
Tove Helene Bratein fyller 75 år 03. august 
Leif Håkon Bakkeli fyller 75 år 05. august. 
Maria Soledad Nygård fyller 75 år 07. august. 
Helge Boyesen fyller 80 år 11. august. 
Torill S. Korbi Mikkelsen fyller 75 år 15. august. 
Anne Mette Johnsen fyller 65 år 19. august. 
Unni Anbjørg Røstad fyller 75 år 24. august. 
Berit Trønnes Thoen fyller 75 år 31. august. 
 

 

 
 

VERVEKAMPANJE 
GJELDER 

PERIODEN   
1. MARS TIL  
30 JUNI 2019 

Verv en venn og 
vedkommende kan 
vinne kr. 3.000,-- 

Innmeldingsskjema  
siste side. 

 

 

mailto:priv:
mailto:oevreromerike@fsforb.no
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                    Skrevet av Trond Haugseggen 
Torsdag 25. april ble vårens siste medlemstreff avviklet på 

Søndre Samfund. Avdelingen hadde invitert 

Generalløytnant Erik Gustavson for å orientere oss om 

forsvarets status i dag. Men først ønsket leder Harald ca. 70 

medlemmer velkommen, og i stil med våre 

vårfornemmelser sang vi «Kom mai du skjønne milde».  

Med nyrigget forsterkeranlegg fikk alle høre Generalen fortelle om dagens situasjon og utvikling i 

forsvaret. Tross sin høye rang og ansvarsfulle posisjon 

var det en mild og til dels humoristisk general som geleidet  

oss gjennom forsvarets gjøren og laden. Med utgangspunkt i  

gjennomføring av forrige langtidsplan fra 2014, er dagens  

situasjon blitt en helt annen. Verden og trusselbildet har  

kommet mye nærmere oss. Økende aktiviteter, forflytninger 

 og framvisning av muskler gjør at vi må revurdere våre  

tanker om stabilitet og fred. Dette har resultert i at våre  

aktiviteter til lands, sjøs og i lufta er vesentlig høyere enn  

planlagt, og høyere enn noen gang. I tillegg har storting  

bestemt at vi skal være representert i forskjellige  

operasjoner jorden rundt. Dette er krevende å betjene. Omstillingen av forsvaret betyr at 

forsvarsledelsen må få mest mulig ut av hver krone, og vi fikk inntrykk at det tenkes nytt, smart  

og effektivt. På den måten er målet om å bruke 2% av BNP til forsvaret 

er kanskje ikke et absolutt mål. Livlig spørsmålsrunde etterpå omfattet 

Helge Ingstad forliset, droner, situasjonen i Østersjøen, 

Nato/Stoltenberg og flere. Generalens beretning om ungdommens 

rekruttering, innsats og oppslutning rundt forsvaret var oppløftende. 

Foredragsholderen fikk velfortjent applaus og en hyggelig påskjønnelse 

for orienteringen.                                                                                                                                                              

Så fikk taletrengte og kaffetørst medlemmer anledning  

til en kaffetår og rikholdig kakebord med snitter,  

og undertegnedes konsum av 4(!) stk. assorterte kaker gjorde ikke store innhogg  

i utvalget. Bra jobba av arr. komiteen!  

Etter velfortjent pratepause, orienterte Harald og flere, om turer, møter og aktiviteter utover 

våren. Noe for en hver smak og ingen grunn til å sitte hjemme og sture !   

Allsang og nøtteknekkeren med Helge, fulgte med vår som tema. 

Gjetting på sommerfugler, fugler og fuglelåter  

og alt mulig annet fra a til å, utfordret våre  

kunnskaper.  

I mellomtiden var årene utsolgt og trekningen  

tilslutt fordelte de mange gevinstene rundt om 

 i salen.                                                                                                                                                                       

Vårens siste medlemsmøte var vel i havn, takk til alle som gjør 

det mulig !  Så møtes vi vel snart til Sommerfesten 10. mai 
 
 

 
 

 
 
 

 

Godt besøkt vårmøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Skal vi alle gjøre en innsats til å få flere medlemmer 

Forsvarts Seniorforbund, avd. Øvre Romerike 
Den som verver seg kan vinne kr. 3.000,-- 

 

Ønsker du/dere medlemskap? Fylle ut blanketten under å send  

den til FSF-Øvre Romerike, Homlenvegen 36, 2072 DAL eller 

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

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 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER OG KOS DERE ALLE. 

 

 

 

 

 

 
 


