
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Sommerutgave  
Nyhetsbrev 2020 

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 møte den nye tilværelsen 

bedre 

Juli 2020 

 

God sommer til alle dere medlemmer 

Her kommer et ekstranummer av Nyhetsbrevet  

Håper dette kan bidra til å øke gleden og 

forventningene til alle treffene våre i årets 

høstsesong. 

Grunnen til at jeg som leder vil utgi dette Nyhetsbrevet er som følger: 

Ønsker jeg å si noen ord til dere medlemmer i sommer. 

   Vi fikk gjennomført årsmøte og årsfesten, men så slo denne    
   Coronapandemien oss alle i hodet. Dette gjorde at vi måtte avlyse alt i  
   vårsesongen. Håper at høstsesongen kan gå som normalt og at vi i kan starte 
   opp med en flott Høstfest i september. Mitt håp er at ingen av dere er blitt 
   smittet og at alle er friske. Håper at alle så langt har hatt en kjempefin 
sommer og koser dere sammen med familie og venner. Jeg synes det ble litt for lang tid uten 
Nyhetsbrev fra mai til september, derfor ønsket jeg å sende ut et sommernummer, slik det er 
blitt gjort de forrige årene. Neste ordinære Nyhetsbrev kommer i september når mere av 
høstens program er spikret. I dette Nyhetsbrev har to av våre medlemmer bidratt med 
leserinnlegg, noe som er svært hyggelig. Som erstatning for årets sommerfest, ønsker styret å 
starte høstens aktiviteter med en høstfest. Fredag 18. september møtes vi i befalsmessa på 
Sessvoll. Nye medlemmer strømmer hele tiden til vår avdeling, noe som mer enn kompenserer 
for de få som faller fra. Dere medlemmer er flinke til å kapre nye medlemmer. Stå på videre.  
Jeg gleder meg til fortsettelsen utover høsten og ønsker dere alle en fortsatt riktig  
God Sommer!   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfesten – 25 mai 2018 
! 

 

 

Kan seniorer bli resirkulert ungdom ???    Skrevet av Trond Haugseggen 

Jeg er så heldig at jeg har blitt «gammel».  Jeg skriver heldig, for alternativet til å bli gammel er ikke 

mye å skryte av. Det å bli gammel betyr ikke at du har nådd en milepel i alder, nei det er heller en 

slags tilstand å komme i. Kanskje mest fysisk da alle forventer det og kanskje væremåte og 

livsoppførsel bidrar. Du kan føle deg gammel da du er 60 år, og du kan anse deg for ung da du er 90 år. 

Det er kanskje våre holdninger og tabuer som mater underbevisstheten om dette. Det er jo liksom 

opplest og vedtatt at da de grå hårene kommer eller begynner å dette av, så skal vi oppføres oss på en 

spesiell måte. Gammelmodig. Langsomt. Nesten litt underdanig? Det siste kan komme av at vi lever 

lenger enn før, og tenker kanskje vi ligger samfunnet til byrde og trenger litt hjelp.  Eldrebølgen har 

fått oss til å ikke stille krav, ikke til oss sjøl engang. Vi bare er der, ei kvise på statens rumpe ?  Men 

stopp litt, har vi ikke bidratt med noe? Et langt arbeidsliv, betalt skatt, fostret barn, bygd hus, bygd 

velstand, sten for sten. Så selv om det fysiske kan være velbrukt, tviholder hodet fremdeles på våre 

aktiviteter fra de yngre dager.    

Og vi ligger ingen til byrde !                                                                                                                                             

Så kom covid-19 inn i hverdagen vår, og satte oss tidsmessig tilbake. Om ikke akkurat i karantene, så i 

hvert fall alene på hver vår lille tue. Kanskje de yngre har fått en ufrivillig forsmak på vårt dagligliv? 

Men trenger det å være slik ? Etter pandemien skal vi kaste oss uti det og ta igjen det forsømte. Det 

skal ikke bare bli et skippertak, nei det skal bli vår nye hverdag.  Det er aldri for sent å ta del i det 

pulserende forenings- og lokalsamfunn vi er en del av. Det er nå forsket på at de som har et godt 

sosialt liv, kan imøtese et lengre liv enn de fleste andre. Dette må være å få i både pose og sekk for oss 

og mitt i blinken for oss seniorer og vårt foreningsliv. Men det er viktig å sette seg noen realistiske 

delmål underveis. F.eks. ringe en slektning, gå deg en tur i godværet, sprette ei flaske, kjøpe nye 

blomster i vinduet. Glede seg sjøl og andre. Ta opp igjen en gammel hobby, eller gjør noe som du 

virkelig har hatt på ønskelisten. Delta i hva som helst og gjøre noe skikkelig sprøtt. For du har lov: du 

er resirkulert fra senior til ungdom.  

Og det til ungdom med livserfaring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Sommerferie 2020 

18.sep. Høstfest Ja 

28. okt.    Medlemstreff  

27. nov. Julebord Ja 

17. des.  Julekaffen     Ja 
 

 

Aktiviteter i        

3-4. kvartal 2020 
  

 

http://www.fsforb.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19, eller Korona som vi som oftest omtaler dette 

hersens viruset som - er kommet til oss som en grusom 

pandemi vi må takle på vårt vis hver eneste dag! 
     Skrevet av Tor Ulf Bygmester 

Hvordan takler vi det? Lar vi oss skremme? Har vi en plan? Ser vi fremover? Hva gjør vi? 
Vi er alle så forskjellige, men på ett område er vi som medlemmer av FSF ensartet like – vi er nemlig 

alle seniorer!  
 

Som senior hører vi dagen lang at vi er i faresonen, og at gjennomsnittsalderen på alle corona-dødsfall 

er rundt 80 år.  
 

Derfor fikk jeg nærmest sjokk da jeg hørte myndighetene våre i tidlig fase var inne på å sette en 

aldersgrense på 60 år, for hvem som skulle få livreddende behandling, dersom pandemien tok 

overhånd. En skremmende og lovstridig tanke, som godt kunne gjennomføres da Stortinget valgte å 

sette grunnloven til side. Altså er vi ikke fem sure sill verdt hos våre myndigheter og politikere. Tenkte 

du også denne tanken?  
 

Jeg for min del - tror ikke det er så mye alderen som styrer dette, men mer hvorvidt vi holder oss i god 

fysisk form eller ikke. Det er det vårt eget ansvar å gjøre noe med.  
 

Sluntrer vi unna den daglige mosjonen, legger vi grunnlaget for at årene som kommer strømmende på, 

byr oss på høyt blodtrykk, diabetes, og en del andre ikke helt bra fykjomheter, som forsterker vårt 

forfall. For det er lett å tenke at «noe» må en jo «unne seg» – og da er ikke veien lang til søtsakene, 

røyken, kaffe opp og ned i mente, med godkaker og kanskje til og med «en lille en» – eller fler. Slik 

blir lett godstolen vårt nye tilholdssted. Huffameg! 
 

Det fine med å bli senior er at det aldri er for sent å ta skjea i en annen hånd. Lage seg et lite 

treningsprogram, og gjennomføre det hver eneste dag. Vitenskapen har for lengst funnet ut at vi mister 

mye muskelmasse med årene. Det fine er at denne muskelmassen er det enkelt å bygge opp igjen med 

egeninnsats. Er viljen der, er dette enkelt, og etter hvert som resultatene viser seg, blir det jo moro og 

stå på videre.  
 

Det er nok heller ikke å komme utenom et sunt kosthold. Vi vet jo godt hva det vil si, men hva putter 

vi i oss? Personlig passer jeg på å få nok OMEGA3-fettsyrer, mineraler, vitaminer osv, men her har 

ekspertisen mange gode forslag på hva som er sunt eller usunt å putte i seg, så velg med fornuft.  
 

Når vi ser helhetlig på situasjonen her i Norge, er tross alt vi seniorer heldige. Vanligvis tar vi det som 

en selvfølge, men hver eneste måned kommer en slump penger inn på vår konto – pensjonen. Den har 

riktignok i flere år vært underregulert i forhold til lønns og prisveksten, men den kommer. Det gir oss i 

disse dager stor trygghet relatert til alle som nå er blitt permitterte eller arbeidsledige, og som nå sliter 

med å motta penger de har krav på, fra NAV. Tross alt er vi heldige. Spesielt om vi ser ut i den store 

verden som har valgt andre systemer enn vårt, omtalt som «Den norske modellen». Med disse ordene 

ønsker jeg oss alle sammen en riktig varm, solfull, frisk og rask – Coronafri sommer! 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ny gunstig avtale: Romerike Autosenter, Dal 
Ørn feltet, Vognveien 23, 2072 Dal. 

Tlf: 934 11 384    E-post: https://roautosenter.no  

Link: Romerike Autosenter  

Avtalen gjelder service og reparasjon av alle bilmerker opp til 3500 kg. 

Normal ventetid på verkstedtime 1 – 3 dager.  Fast timepris kr. 760,- + mva. 

Det gis 20% rabatt på slitedeler og servicedeler fra Bilxtra. 

Leiebil gratis under reparasjon. 

EU-kontroll kr. 900 inkl. mva. for biler opp til 3500 kg. 

 

 

  

https://roautosenter.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNMELDINGSBLANKETT  -  FORSVARETS SENIORFORBUND – AVD. ØVRE ROMERIKE 

Medlem: 

Etternavn:…………………………....……..Fornavn:…………………………..Født:……….……….….Mobil:…….…………… 

E-pst:………………………………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

Adresse:………………………………………………………………Post nr:…………..……..Sted:…………………………….….…… 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………..………………………..……. 

Ektefelle/samboer/venn: Vi anbefaler at ektefeller/samboere/venn søker medlemskap. 

Etternavn:………………………….………..Fornavn:…………………..………..Født:………………….Mobil:…..………...…… 

E-pst:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 

Vervet av:………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Sendes: FSFØR v/Harald Blakseth, Homlenvegen 36, 2072 DAL eller e-mail: harolav@online.no  

Medlemskontingenten er kun kr. 350,-- pr år pr. medlem og bringer med seg nytte og glede. 

 

……………..…….klipp…………………………….…..klipp………………………………..klipp…………… 

Det lønner seg å være medlem i Forsvarets seniorforbund, avd. Øvre Romerike 

Seniorforbundet er størst i staten, vi er tett på forsvaret og vi kan pensjon. 

Gamle kolleger i fornyet versjon ønsker deg hjertelig velkommen  

og gleder seg til å se deg som medlem. 

Kjære medlemmer. Jo flere nye medlemmer dere verver, jo sterkere blir vi !!! 

Vervekampanje i sommer 2020, trekning av 2 gavekort à kr. 500,- til den som verves  

og 2 gavekort à kr. 1000,-- til de/den som verver nye medlemmer til FSF. 

FSF- Øvre Romerike har i dag 316 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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

 

 Sensommertur til Kroatia 
Kroatiatur, 01 - 15. september 2020 

Dessverre må vi avlyse denne turen, helsen til dere 

seniorer går foran og FSFØR vil ikke ta noe sjanse på 

at noen av dere skal bli smittet. 

Jeg personlig hadde gledet meg som en unge til 

turen sammen med dere, men må dessverre  

ta den tunge avgjørelse, ikke noe Kroatiatur i år. 

Depositumet vil bli tilbakebetalt til dere alle. 

 

Medlemmer som er gått bort våren 2020 
Unni Bjerkestuen, døde 21.02.20 – 72 år gammel 

Geir Gregesen døde 11.04.20 - 62 år gammel 

Inger Margrete Tanem, døde 30.04.20 - 82 år gammel 

Vi lyser fred over deres minner 

 

 

 

AVLYST - KROATIA 

mailto:harolav@online.no
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