
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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. 4/2017 

April 2017 

 

Invitasjon til Sommerfest  
Fredag 12. mai kl.18:00 

i befalsmessa på Sessvollmoen. 
 

Vi starter festen med en apèritif i peisestua 
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 og hyggelig samvær nede i baren. 
 

Dansemusikken besørges som vanlig av Ola Ramseth. 
 

Bar! 
Vi runder av litt over midnatt. 

 

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

Påmelding til Kyrre på tlf. 474 54 919 eller til Harald på tlf. 416 99 745  
innen mandag 08. mai. 

 

VELKOMMEN! 
Ta gjerne med venner ! 

 

Vi rusler hjem over midnatt og ønsker alle en kjempefin sommer ! 
Se vedlegget til dette Nyhetsbrev. 

 

  

  

  

 

http://www.fsforb.no/


 
 

 
 

    

 
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Styre og komiteer 

Styret 
Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Inger Marie Kogstad 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Vara   : Tor Ulf Bygmester 
Vara        :  Idar Solhaug 
 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Marit Halvorsen 
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Else Sundbakken 
Medlem  : Unni Sjøvik 
Medlem  : Vigdis Lexberg Juliussen  
 
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Bjørn A. Melby 
Medlem   : Bjørn Breistrand 
 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 
 

Valgkomiteen. 
Leder       : Hans P. 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 310 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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

   
Dato Hva skjer    Påmeld. 

29. mar. Medlemstreff  

03. apr. Styremøte  

26. apr. 
Medlemstreff hvor sjef 
Sessvolmoen kommer 
Brigader Anne Rydning 

 

02. mai Styremøte  

12. mai Sommerfesten Ja 

 Sommerferie 2017  

27. sep. Medlemstreff  

   

 

Aktiviteter
2. kvartal 

2017 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne 
ønske følgende nye medlemmer 
velkommen til oss: 
Synnøve Moltzaû, Hurdal 
Finn Kolstø, Kløfta 
Reidun Stangeland, Råholt 
 

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

 

Vi gratulerer  

   Inger Asgerd Solberg fyller 80 år den 28. april. 
   Eva Linnerud fyller 75 år den 2.mai. 
   Tove Irene Landgren fyller 75 år den 11. mai. 
   Mikael Hoel fyller 70 år den 15. april. 
   Ellen Grethe Haga fyller 60 år den 23. april. 
   Unni Bjerkestuen fyller 70 år den 24. april. 
   Kai Hestnæs fyller 65 år den 5. mai. 
Åse Lill Pettersen fyller 60 år den 6. mai. 
Ingrid Anna Fosshaug fyller 60 år den 11. mai. 
Tove Irene Landgren fyller 75 år den 11. mai. 
          
       

 

 

Vårt grunnlag er fra eget medlemsregister. 

Ved en inkurie ble det skrevet 
at Birger Våg fylte 80 år den  
7. april. Det riktige skal være at 
han fylte 90 år samme dato. 
 

Innbydelse til medlemstreff  
på Sessvollmoen 

onsdag 26. april kl. 18:00 
 Sted: Bygning 0029, rom C-115. 

o Velkomsthilsen 
o Interessant foredrag m/sjef Sessvollmoen  

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

 

Velkommen ! 

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


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fikk spørsmål på siste medlemstreff den 29. mars hvorfor 

Sommerfesten er så tidlig som 12. mai i år. 
Grunnen er at Befalsmessen på Sessvoll er stengt i juni 
måned, og mai har mange røde dager, derfor måtte vi 
flytte sommerfesten helt frem til den 12. mai.  
Se vedlegget til dette Nyhetsbrev. 

Medlemsfordeler FSF 
Hvorfor er vi medlemmer? 
Jo fordi vi føler å ha en eller annen 
fordel av det! Den største fordelen 
slik jeg ser det – er at det i 
sekretariatet i Oslo - sitter 
tillitsvalgte på heltid og arbeider på 
alle måter for vårt beste som 
pensjonister.  

 Tyngst veier i så måte at de 
har drøftingsrett med 
Regjeringen 

 Vi er det eneste forbund i 
staten med direkte 
samarbeid med Statens 
pensjonskasse 

 De har fremforhandlet 
«Forsvarssjefens direktiv» 
som gir oss adgang til leiren 

 De hjelper 
enkeltmedlemmer med 
pensjonsspørsmål 

 De har inngått 
landsdekkende, økonomisk 
fordelaktige rabattavtaler 

 De har bygget fundament til 

en lokalavdeling hvor vi 

kan kose oss 

Lokalt kan vi glede oss over: 

 At vi ofte treffer gamle 
kolleger og knytter nye 
vennskapsbånd  

 At vi har innholdsrike 
medlemstreff 

 At vi har hyggelige 
avdelingsfester med 
middag, koseprat og dans 

 At vi har attraktive reiser og 
turer til felles hygge 

 At vår militære tilknytting 
opprettholdes 

 At vi har inngått lokale, 
økonomisk fordelaktige 
rabattavtaler 

Vi har representant fra vår avdeling i 
Eldrerådene i Eidsvoll og Ullensaker 
som arbeider for dere. 
 

Verdens Aktivitetsdag for Eldre 2017 
INNBYDELSE TIL ALLE OVER 60 
til DUGGURD på Eidsvoll Bygdetun 

 
 
 
 
 
 

Onsdag 10. mai fra kl. 11:00 inviterer Aktive Eldre Midtbygda, 
og Søndre Eidsvoll 60+ i samarbeid med Bygdetunets venner  

til aktiviteter, hyggelig samvær,  og en skikkelig DUGGURD. 
Pris kr. 250,-- pr. kuvert. Ta med noe å sitte på.  

Bindende påmelding innen medlemstreffet Sessvoll 26. april 
Trond Nilsen, mob: 934 44 143  -  mail: ni-toril@online.no 

 

Litt reklame for nye medlemsfordeler 

 
Bjørgs Mote innvilger oss 20% rabatt på hele  

varesortimentet som selges til ordinær butikkpris 
 

 
TRENTO EIDSVOLL  U.etg. AMFI Råholt 

Gladbakkveien 1, 2070 Råholt tlf: 940 00 444 

eidsvoll@trento.no 
3. mnd. prøveperiode på Trento for kun kr. 890,--   

Grip sjansen, kom i god form. 

 

 

 

 

 

Tilbud kurs i nettbrett eller laptop til høsten 2017 

 Vi er ute etter interessen fra dere medlemmer for et slikt 
kurs, og er det 10 eller flere personer som vil kjøpe laptop 
eller nettbrett, vil det bli gitt opplæring på systemene.  
Nok interesse vil kurs bli avholdt på Sessvoll til høsten. 

mailto:ni-toril@online.no
mailto:eidsvoll@trento.no


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ut på tur aldri sur ! 

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 

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

Moro med helse og lykke. 
    Medlemstreffet 29. mars kunne ha blitt en gravalvorlig time, men med 
    lege Kjetil Høye som muntrasjonsråd og showmann fikk vi trimmet både 
    lever og lattermuskler. Med sin uhøytidelige tone, slående karikaturer og 
    illustrasjoner på lerret, fikk vi en innføring i temaet: « Glede, glød og 
    galskap» og hvorfor dette er grunnlaget for et langt og lykkelig liv.  
    Med den røde lykkekula i sentrum øste han ut  
saker som gir oss en glad hverdag og forlenger livet. Det å glede andre skaper 
beviselig lykke for både giver og mottaker. Vi må se framover og ikke grave  
oss ned i dårlige erfaringer, men prøve å søke nye mål og gleder, gjerne i  
fellesskap med andre. I tillegg er både fysiske aktiviteter og avkopling viktige  
ingredienser. Det er bedre en all verdens luriumtabletter på boks! Legen fikk  
rungende applaus og noko attåt for en spirituell opplevelse.                                                                                                                                              
     Etter dette var det kaffe og kaker, åresalg og prat før leder  
     oppsummerte styrets og avdelingens aktiviteter i de neste  
     måneder. Etter legens trim av lattermusklene, gikk vi så over til å 
     aktivisere sangstemmen og utførte fysiske øvelser som svar på 
     ja/nei spørsmål i «nøtteknekkeren». Forsamlingen prøvde således 
     å leve opp til legens anbefalinger. Nøtteknekkeren var ispedd et 
     par  nye vitser, og er en kunnskap/flaks /gjettekonkurranse om alt 
     fra Trumper’n til Flickorna i Småland.   Vinneren hadde en 
imponerende poengsum ! Så var det trekning av gevinster før alle 65 medlemmer kunne sendes 
trygt hjem. Erfaring: En god latter forlenger livet ! 
Trond 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Første rekke fra venstre: Kyrre Kristiansen, Mali Åse Vaagland,  
Gro Carol Molberg, Ivar Korsvold, Tor Ulf Bygmester 

Andre rekke fra venstre Harald Blakseth, Inger Maria Kogstad,  

Idar Solhaug, Harald Jan Espelund,  

 

Styret i Forsvarets Seniorforbund, Øvre Romerike 

 

 

 

 

 

http://www.fsforb.no/

