
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vi gratulerer 

 

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. 

   
Dato Hva skjer           Påmeld.  

15. nov. 
Julebord – 
Befalsmessen, Sessvoll 

Ja 

11. des. FKLs Kirkeparade         Ja 

02. des. Styremøte  

19. des. 
Julekaffe –  
Dal Grendehus 

        Ja 

   

             Jule-/nyttårsfeiring 
2019 

  

23. Jan. 2020  

Velkommen til første 
medlemstreff i det 
nye året på  
Søndre Samfund,  

 

   

 

 Nyhetsbrev nr. 8/2019 
Nov. 2019 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Hans Trygve Pinslund og  
Wenche Mari Kvalvågnes, Dal. 
Inger Lise Troberg, Eidsvoll. 
Odd Elstad, Eidsvoll. 
Jan Erik Eriksen og Ragnhild Tomter, Eidsvoll. 
Geir og Ingebjørg Anda, Jessheim 
 

Vi håper dere vil trives sammen med oss. 
 

 

Lisbeth Ødegård 
fyller 60 år 14. november 

May Britt Vangen 
Fyller 65 år 16. november 
Turid Ahlbom 
fyller 85 år 19 november 
Fridtjov G. Undseth 
fyller 80 år 5. desember 
 

 
 

 

 
 

Opplysningene er hentet fra vårt medlemsregister 

Velkommen til julebordet 
fredag 15. november kl. 18:00 

Befalsmessen på Sessvoll 
 Har du glemt å melde deg på? Det er enda mulig, men skynd deg. 

Bindende påmelding innen mandag 11. november til: 
Harald på tlf. 416 99 745 eller Kyrre på tlf. 474 54 919  

 

  

 

Aktiviteter i        

4. kvartal 2019 
 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kunngjøringer  
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 
 
 

Styre og komiteer 

  
 

15. november – Julebord – Sessvoll. 
Se innledningen på dette Nyhetsbrevet  

og invitasjonen som fulgte 
med forrige Nyhetsbrev 7/19. 

 

    11.desember FKLs Kirkeparade  
     med julemiddag og orientering 

         Kirkeparade i Ullensaker kirke med påfølgende 
julemiddag på Sessvollmoen. Til arrangementet 

inviteres ansatte, soldater, pensjonister og veteraner 
med tilknytning til Sessvollmoen garnison. 

Sivilt personell pent antrekk. 
    Invitasjonen i dette Nyhetsbrev nr. 8/19. 

     Allerede påmeldt 60 medlemmer til begivenheten. 
 

19. desember Julekaffe 
på Dal Grendehus 

   Tradisjonell julekaffe på Dal Grendehus. 
  Invitasjon med bindende påmelding  
  fulgte med forrige Nyhetsbrev 7/19. 

Årets underholder er ententeiner 
Benjamin Kippersund fra Hamar. 

 

Julekaffeen er allerede fulltegnet ved 
 utsendelse av dette Nyhetsbrevet 

Kan sette seg på reserveliste ved evt. forfall 

 
 

 
 

Tilstelninger resten av året 2019 i FSFØR 

  

 

 

Julekonsert  
10. desember kl:18:00 

Ullensaker Kulturhus. 
Vi gjentar suksessen fra tidligere år       

Kom i skikkelig julestemning !  
 

Se vedlegget i dette Nyhetsbrev nr. 8/19 
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Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!  Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»! 

Nye medlemsfordeler og referat fra siste medlemstreff 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

FSF’s leder på besøk på Sessvollmoen.   Skrevet av Trond Haugseggen 

På høstens 2. medlemstreff, denne gangen på Sessvollmoen, fikk vi for første gang møte vår  

nye leder, Jan Erik Thoresen. Ca.60 medlemmer var interessert i å se og høre hva slags kar 

dette var.  Men først var det åpningsord ved vår leder Harald, og deretter allsang før 

nykommeren kunne slippe til.  

Han la ikke skjul på at han var fersk i jobben, men mange saker og ting går jo i arv. Han hadde 

ikke tanke om å snu opp ned på alle tidligere ordninger, men varslet at FSF holdninger og 

ansvar for medlemmenes velferd fortsetter. Han informerte om trygdeoppgjøret 2019 og om 

statsbudsjettet for 2020. Forsvarets Seniorforbund ønsker å være en ryddig og stabil 

organisasjon som ikke bedriver politiske eller økonomiske krumspring. Allikevel framføres  

våre krav med tyngde og saklighet, med vekt på at medlemmenes økonomisk situasjon skal 

opprettholdes og helst forbedres. Forsvarets folk liker gjerne klar tale, og leder var et godt 

eksempel på det med velbegrunnede og klare meninger. Skulle nesten ikke tro at han var  

fersk i gamet. Jeg tror at ordtaket «stø kurs» passer godt inn her. Et lite skår i gleden er jo at  

til tross for god rekruttering, detter det mange av i andre enden. Men potensialet er stort og 

ligger foran nesa vår, vi må bare ta tak i det. Spørsmålsrunde tilslutt, før applaus og nogo  

attåt ble foredragsholderen til del. 

For oss passet det fint med kaffe, kaker og frukt, og som bildene viser var det mange kulinariske 

gleder i vente. Stor takk til arr. komiteens som alltid har velfylte bord å vise fram. Og når buksa 

begynner å stramme kjøper vi lodder for å kompensere. 

Det blir ingen kjedelig høst eller vinter for våre medlemmer. Harald viste oss møteplan med 

julebord, kirkeparade, tur til Tallin, julekaffen og ikke minst opplevelsen med Oslo Gospel 

Choir 10. des. Hvorfor ikke gi din kjære en musikalsk opplevelse i julepresent, den havner 

garantert ikke i et skap og støver ned! Etter jul er det fulltegnet tur til Lanzarote, mens vi  

andre blir hjemme og måker snø ! De andre komiteene ligger heller ikke på latsiden, det er 

mange glade medlemmer i sving ! 

Nøtteknekkeren svarer til sitt rykte, her testes kunnskap og flaks på like fot. Vinneren hadde 

kanskje rikelig av begge deler?  Det er ikke den ting det ikke går an å spørre om, og svarene  

kan overraske mange. Etter allsangen gikk trekning av blomster og litt av hvert annet kjapt 

unna, og leder Harald kunne tilslutt takke for en hyggelig kveld og ønske vel hjem i høstmørket. 
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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 

FSF- Øvre Romerike har i dag 328 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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

 

 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND er forsvareren og møteplassen for deg 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

 

 

DETTE ER VI: 

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 GJØR VI LOKALT: 

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. 

DETTE FÅR DU: 

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 

mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/
http://www.fsforb.no/

