
    

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 7/2019 
Okt. 2019 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Gudbrand og Randi Bræk, Eidsvoll 
Hans Terje og May Britt Vangen, Skedsmo 
Gilan Al Rafaai, Gardermoen 
Else Lill Bråthen, Jessheim 
John og Eva Skauen Granly, Råholt 
Elin Trones, Råholt 
 
 
Vi håper dere vil trives sammen med oss. 
 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 30. oktober kl. 18:00 
o Velkomsthilsen 
o Foredragsholder: Leder  

for FSF Jan Erik Thoresen. 
o Kaffe og kaker–  

sosialt samvær – åresalg 
o Info fra styret og komiteene 
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n 

m/musikk  
o Utlodning 
o Avluttes ca. 21:00 

 

Velkommen 

Velkommen til medlemstreff 
på Sessvollmoen 

 onsdag 30. oktober kl. 18:00 
 

Kveldens foredragsholder er FSFs nye leder Jan Erik Thoresen 
Ellers kan vi by på tradisjonelt program med allsang, kulturelle innslag,  

          sosialt samvær med servering av snitter, kaker og kaffe åresalg og hjernetrim, 

     Helge Boyesen spiller og leder allsangen og nøtteknekker`n. 

  

 

 Vi gratulerer 
Gerd Hanne Beck fylte  
60 år - 04. oktober. 
John Vaagland fyller  
70 år – 08. oktober 
 

 

 

 
 Trond Sigmund Haugseggen fyller 80 år -13. okt. 

Berit Trippestad fyller 70 år - 17. oktober. 
Wenche Irene Tvether fyller 75 år – 18. oktober. 

Torer Johan Kjos fyller 80 år – 23. oktober 
Per Ivar Skaale fyller 75 år – 29. oktober. 
 
 Husk vervekampanje fra 1. sept. -  31. des. 2019. 

De som verves i perioden 1. september til 31. desember 2019 vil være med i  

trekningen av et gavekort på kr 3.000.--. Trekning vil skje i januar 2020. 
Den som verver vil i perioden 1. september – 31. desember få 2 poeng for hvert  

vervet medlem. Se forøvrig FSFs hjemmeside angående vervepremier. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!   
Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»! 

Gratulasjoner og møtevirksomhet 

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 
 

   
Dato Hva skjer                            Påmeld. 

30. okt. Medlemstreff – Sessvollmoen leir.  

04. nov. Styremøte  

15. nov. Julebord – Sessvoll - Befalsmessa Ja 

02. des. Styremøte  

11. des. FKLs Kirkeparade Ja 

19. des. Julekaffe – Dal Grendehus Ja 

 Jule-/nyttårsfeiring 2019  

Jan. 
Velkommen til første medlemstreff i januar 

etter en fin jul- og nyttårsfeiring 
 

 

Aktiviteter i        
4. kvartal 2019 

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

 

                  FKL`s kirkeparade  
   Onsdag 11. desember         

            Med påfølgende julemiddag  
             og orientering. 

Innbydelsen kommer i    
neste nyhetsbrev nr. 8/19  
     (novemberutgaven). 

           Påmelding 
 

 

Julebord – Befalsmessa, Sessvoll. 

OBS – Dato endret. 
Ny dato: Fredag 15. november 
Innbydelse til Julebordet er vedlagt dette 

Nyhetsbrevet. Husk bindende påmelding ! 
Påmeldingsliste vil også bli lagt ut på neste 

medlemstreff, onsdag 30. oktober.  

 
 

 
 
 

 

 

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


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

Julekaffe på Dal Grendehus 
Torsdag 19. desember  

 

Torsdag 19. desember 2019 blir det tradisjonell julekaffe på  
Dal Grendehus. 

Bindende påmelding. Se vedlegg til dette nyhetsbrevet. 
Underholder i år blir enterteineren Benjamin Kippersund fra Hamar. 

Først til mølla, vi har kun plass til 100 medlemmer. 
 

 

  

          Kroatia et fantastisk reisemål 
Avdelingens tur gikk også i år til Kroatia, men denne 
gangen til Boda Voda. En enestående by, liggende midt i 
Dalmatia, som fra antikken til i dag, med samme styrke, 
utstråler sin arkitektoniske og kulturelle arv. Som et 
byggekunstens og stilens speil av harmoni og skjønnhet 
flettet sammen med fjell, kyst og hav.  

Slik fremstiller Kroatene selv byen sin. 28 av våre medlemmer fikk oppleve 

dette, ispedd et godt sosialt fellesskap. Været var fantastisk med sol hele dagen. Det 
knallblåe klare vannet i havet holdt stort sett 28 grader, og lufttemperaturen i skyggen lå 

rundt 30. Stranden var stappfull hver dag. Vi nordmenn holdt oss helst øverst i skyggen 

fra pinjebuskene. Hotellet vårt var litt gammelt og bar preg av det, men alt fungerte 
utmerket. Svært hyggelig og blid betjening, som ikke visste hva godt de skulle gjøre for 

oss seniorer. Frokosten, som var inkludert i oppholdet, var særdeles innbydende og alle 

fant sine favoritter. De øvrige måltidene ble kjøpt på et av de mange innbydende 
spisestedene, noe som fantes over alt.  

Prisene på mat og drikke var svært lave i forhold til hva vi må betale her hjemme.  

Mange gikk lange turer på kryss og tvers, mens andre koste seg ved hotellet eller på 
stranden. Reisekomiteen v/Ivar hadde gjort godt forarbeide for at vi alle skulle få det 

toppers og det fikk vi!  

Kroatia – Den som kommer hit en gang, kommer alltid tilbake.  
Tusen takk til alle som deltok, og som bidro til å gjøre turen ekstra hyggelig. Det var 
mange som ønsket seg ny tur neste år, men at avreisen helst skulle skje en uke senere. 

Dette ville forhåpentligvis medføre noe lavere temperatur.   
 

 

   
Hjemreise første pulje etter 1 uke Hjemreise andre pulje etter 2 uker 

 

http://www.fsforb.no/


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

FSF- Øvre Romerike har i dag 323 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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

 

Stort frammøte på høsttreffet.                                              Skrevet av Trond Haugseggen 

Torsdag 26.sept. ble det første av høstens medlemstreff gjennomført på Søndre Samfund.  

Med stortingspresidenten som største trekkplaster, ble det rekordstort frammøte, hele 92 

seniorer kunne vi telle! Leder Harald ønsket velkommen, og vi startet med allsang og fikk  

opp stemningen med «Jeg tror, jeg tror på sommeren».                                                                            

De fleste av oss hadde vel hørt stortingspresidentens glitrende tale på slottet, og vi ble ikke 

skuffet. Tone W. Trøen er en ujålete politiker med varme, smil om munnen og klar tale.  

Hun fortalte på en humoristisk måte om sin hverdag, som er så mye mer enn å sitte med  

klubba i Stortinget. Hun leder Stortingets presidentskap, som skal sørge for at 

stortingsrepresentantenes hverdag blir meningsfylt og effektiv. Vi fikk se bilder og høre om 

kongens høytidelige åpning av Stortinget, med morsomme historier knyttet til dette.  

Hverdagen består ofte i å motta prominente gjester fra hele verden og ha dialog med dem, 

enten det gjelder gamle venner eller delegasjoner som ikke har noe godt forhold til 

demokratiets verdier. En rekke bilder understreket hennes hverdag, ledsaget av Tone’s 

velformulerte og morsomme kommentarer (uten manuskript). Vi fikk virkelig inntrykk av  

at hennes hverdag ikke er av typen A4!  Stor applaus, en hyggelig oppmerksomhet og 

førstemann til kakebordet var belønningen ! 

Og kakebordet var stort og velfylt, og 2 runder måtte det til for å smake på godsakene. Etter 

kaffen, pratepause og litt allsang, kunne leder Harald fortelle om avdelings reiser i høst og 

framover i tiden. I tillegg er det en rekke kulturelle aktiviteter utover høsten, alle bør få med 

seg en slik opplevelse. En fellesnevner for alle aktivitetene er at det er økende oppslutning fra 

seniorenes side. Det må være en hyggelig tilbakemelding til de som står bak aktivitetene. 

Hyggelig var det også å høre vår kvinnelige representant i FSF`s styre, Mali Vaagland fortelle 

fra styrets arbeid. 

Nøtteknekkeren bød på spørsmål om det nordmenn snakker mest om: Været. I disse 

klimaaktuelle tider var det også spørsmål om en ny trend: tog, vy og jernbanestrekninger. Mye 

av dette og avsluttende flashbilder er dagsaktuelle saker, og seniorene følger tydeligvis godt 

med, for det ble høy score på mange. 

Kvelden ble avsluttet med trekning av fine gevinster, og lederen kunne fornøyd takke for 

frammøte og en hyggelig kveld! 
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