
Da	er	vi	i	ferd	med	å	avslu/e	nok	et	år	
med	store	og	små	begivenheter.																																																																																																														
Seniortreffet	den	5.	november	var	årets	
siste	treff.																																										
Når	det	gjelder	neste	års	ak=vitet	så	
holder	ak=vitetskomitéen;	Arild,	Anne	og	
Olav;	på	å	jobbe	med	ak=vitetsplanen	for	
2020.	
Det	vi	nesten	kan	med	sikkerhet	fastslå	er	
at	bussturer	som	ak=vitet	går	ut.	De	har	
vist	seg	ikke	å	være	den	stor	ak=viteten	for	
medlemmene.	
Vi	oppfordrer	derfor	medlemmene	=l	å	
komme	med	forslag	=l	ak=viteter	som	kan	
skape	interesse.	

Til	Seniortreffet	den	5.	november	hadde	vi	
den	glede	å	få	besøk	av	vår	nyvalgte	 forbundsleder	Jan	Erik	Thoresen.	

Hovedpunktene	i	hans	orientering	
kommer	lenger	bak	i	heNet.

 Forsvarets Seniorforbund avdeling Indre Troms 
  Postboks 210 
   9365 Bardu

Medlemsnytt nr 4/2019 
Nr 4 - 4. Aargang

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt 
nytt år. Takk for et hyggelig samarbeid i året som er gått.
Vi satser på å gi et godt aktivitetstilbud til alle gamle og forhåpentligvis til mange 
nye medlemmer. 

Årsmøtet blir 18. februar i 2020.
Vi sees der.      Hilsen styret

Foto:Øystein	Figenschau



Seniortreffet	5.	november	

Forsvarets	seniorforbund	har	få/	ny	
forbundsleder.	
Pensjonert	brigader	Jan	Erik	Thoresen	ble	
valgt	på	landsmøtet	i	mai	og	=ltrådte	
s=llinga	12.	august.	Vi	var	selvfølgelig	=dlig	

ute	og	inviterte	han	=l	vårt	seniortreff	
=rsdag	5.	november.	

Han	holdt	en	kort	orientering	om	
Seniorforbundets	status	og	ikke	minst	de	
uRordringer	forbundet	står	overfor	i	dag.	
Hva	forbundet	gjør	=l	daglig	ble	grundig	
behandlet.	Naturlig	nok	kom	han	inn	på	
resultatet	av	trygdeoppgjøret	i	2019,	men	
også	på	forbundets	krav	i	forbindelse	med	
statsbudsje/et	2020.	De	nye	
særaldersgrensene	i	Staten	er	jo	en	
komplisert	sak,	og	partene	i	
forhandlingene	er	bli/	enige	om	å	utse/e	
fristen	for	et	resultat	=l	1.	februar	2020.	
De/e	er	vik=ge	forhandlinger	for	
Forsvarets	ansa/e,	og	vil	være	en	av	de	
vik=gste	brikkene	i	pensjonsreformen.
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Forsvarssjefen	er	oppta/	av	at	
seniorene	blir	ta/	godt	hånd	om	
både	lokalt	og	sentralt.	Forsvaret	
har	derfor	valgt	å	stø/e	Forsvarets	
seniorforbund,	som	igjen	stø/er	
Forsvaret	i	spørsmål	som	gjelder	
pensjon	og	pensjonerte	ansa/e.	
Neste	tema	han	kom	inn	på	var	
spørsmålet	hvorfor	være	medlem	i	
Forsvarets	seniorforbund?	Det	er	jo	
et	interessant	tema.	De	fleste	har	jo	
et	ne/verk,	men	det	er	også	mange	
enslige	som	ikke	har	det.	Forsvarets	
seniorforbund	kan	da	også	være	et	
alterna=v	med	sine	ulike	ak=viteter	og	
samlingspunkt.	Hvis	noen	ønsker	besøk,	å	
komme	på	FSF	Indre	Troms	sine	seniortreff	
eller	ønsker	å	komme	ut	på	turer,	så	er	
avdelingen	klar	=l	å	imøtekomme	de/e	
behovet.	
Seniortreffet	=rsdag	5.	november	med	
servering	av	varmre/	fra	Setermoen	leir	og	

utlodning	av	gevinster	fra	
forretningsstanden	i	Bardu	gjorde	kvelden	
særdeles	vellykket.	Vi	takker	for	denne	
bistanden.	Hoveda/raksjonen	var	nok	
forbundslederen	med	sin	grundige	
orientering.	Totalt	mø/e	det	opp	55	
medlemmer	av	totalt	127.	Forsvarsmuseet	
s=lte	som	vanlig	sine	lokaler	=l	disposisjon.



Side	3

Hvis	dere	ønsker	hele	orienteringen	>l	
forbundslederen	så	er	det	bare	å	ta	
kontakt	med	Øystein.	

	 Trygdeoppgjøret	
Hans	konklusjon	var	svekket	kjøpekraN	de	
siste	fem	årene.	
	 Vårt	langsik-ge	mål	er	fortsa2:	
a. Pensjonistene	skal	følge	de	yrkesak=ves	

lønnsvekst	
b. Forutsigbart	og	likhet	uavhengig	av	

lønnsvekst	

	 FSFs	krav	
FSF	krever	at	alderspensjonen	i	2019	
reguleres	med	gjennomsni/et	av	anslå/	
lønnsvekst	på	3,2	%	og	anslå/	prisvekst	på	
2,3%.	Det	vil	gi	alderspensjonistene	en	
inntekstvekst	i	2019	på	2,75	%.	

Hva	ble	så	resultatet	av	trygdeoppgjøret	i	
2019?		
a. Samlet	lønnsvekst	på	årsbasis	3,2	%	

(Gjennomsni/lig	G	2019	–	98.866,-kr-		
=dligere	95.800,-)	

b. Ny	G	fra	1.	mai	2019	–	99.858,-	kr	
c. Løpende	alderspensjon	med	virkning	fra	

1.	mai	2019	økes	med		2,3	%.	

d.Årlig	vekst	blir	2,4	%.		
FSF	protokoll	=lførsel	=l	
lønnsoppgjøret	var:	
e.Skuffet	over	
regjeringens	holdninger	
f.Nulloppgjør	
g.Femte	året	på	rad	
uten	posi=v	vekst	
h.Forutsetningen	om	
reallønnsvekst	på	1,5	%	
er	ikke	oppfylt	
i.Hens=ller	Regjeringen	
om	å	fremme	saken	=l	
Stor=nget	for	reell	
poli=sk	behandling.	

	 	 	 																		
	 Hva	gjør	vi?	
a. Vi	forsvarer	dine	pensjonsreggheter	
b. Vi	arbeider	for	å	styrke	pensjonistenes	

s=lling	i	samfunnet	
c. Vi	har	drøNinger	med	regjeringen	og	gir	

innspill	=l	statsbudsje/et	
d. Vi	arbeider	for	å	styrke	Forsvarets	

s=lling	i	samfunnet	
e. Vi	samarbeider	nært	og	godt	med	

Statens	pensjonskasse	
f. Vi	foretar	analyser	og	gir	

høringsu/alelser	ifm	forslag	=l	nye	
lover/lovendringer/forskriNer	

g. Vi	har	jevnlig	møte	med	Forsvarets	
ledelse	

	 	 	 										
	 Hvorfor	bli	medlem	i	FSF?	
a. En	enkel	måte	å	treffe	nye	og	gamle	

venner	
b. Delta	i	ak=viteter,	hyggekvelder	og	

reiser	
c. Vi	kjemper	for	seniorenes	kår	i	

samfunnet	
d. Både	lokale	og	sentrale	

medlemsfordeler	
e. 4	nummer	av	medlemsbladet	

«Medlemskontakt».	
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Ingvald	Johansen	90	år	den	11.	oktober	
2019.	

Som	vanlig	når	en	av	våre	medlemmer	som	
har	ha/	et		langt	og	ak=vt	medlemskap	
runder	år,	så	møter	en	del	av	styret	opp	for	
å	takke																						
jubilanten,	samt	overrekke	gaver.	
Det	ble	en	hyggelig	formiddagsstund	i	et	
velstelt	hjem	hos	en	uforskammet	vital	og	
sprek	90	åring.		
Ingvald	er	født	og	oppvokst	på	Rognan.	Som	
16	åring	fly/et	han	=l	Evenskjer	for	å	
begynne	i	lære	på	onkelens	bilverksted.	Her	
lærte	han	alt	om	bil,	og	ikke	minst	å	kjøre	
bil.	På	18	års	dagen	beordret	onkelen	han	=l	
Harstad	for	å	ta	ser=fikat.	
Bilsakkyndig	var	ikke	i	
Harstad	den	dagen	så	en	
bussjåfør	fikk	i	oppdrag	å	
gjennomføre	førerprøven	
med	han.	Det	ble	en	liten	
kjøretur	gjennom	byen,	
hvor	de	endte	opp	på	
bussjåførens	kontor	for	
en	teore=sk	prøve.	På	
veggen	hadde	han	noen	
bilder	av	noen	
trafikkskilt.	Ingvald	ble	
spurt	om	5	skilt.	Det	
klarte	han	og	dermed		
fikk	han	utstedt	
ser=fikatet	på	stedet.	

Ingvald	fikk	ne/opp	fornyet	si/	førerkort.	
Han	har	således	ha/	førerkort	i	73	år.	
Det	var	særlig	interessant	å	høre	om	hans	
=d	i	styret.	Han	ble	valgt	inn	som	vara,	og	
som	han		regnet	med		skulle	bli	en	enkel	og	
sorgløs	=lværelse.		Men	der	tok	han	feil.		
Olaug	Høgstad	som	leder	fordelte	oppgaver	
og	ansvar	med	hard	hånd.	Hun	kontrollerte	
også	at	de	uRørte	oppgavene.	Ingvald	ble	
transport	ansvarlig.	Det	sosiale	i	
lokalforeninga	den	gang	var	hyppige	
bussturer	og	en	rekke	festligheter.	
Organisering	av	transporter	ble	således	en	
vik=g	oppgave.	Forsvaret	s=lte	både	busser	
og	personbiler	og	det	ble	både	lange	og	
korte	turer.	I	dag	er	det	vanskelig	å	få	med	
medlemmene	på	en	og	to	dagers	turer.	Den	
gang	var	det	opp=l	10	dagers	turer.	
Finnmark	og	Trøndelag	var	populære	
reisemål.		Militær	overnagng	og		transport	
var	selvfølgelig.	Han	forteller	om	en	tur	hvor	
E-6	mellom	Mo	og	Mosjøen	ble	stengt	på	
grunn	av	jordras.	De	må/e	legge	turen	ut	=l	
kysten	hvor	de	må/e	bruke	flere	ferger.	Han	
bare	ringte	transportsjefen	i	Brig	N	som	
dekket	alle	ferge	bille/ene.	De	10	årene	i	
styret	og	som	transportansvarlig	ble	en	
arbeidsom	=d.	
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E/er	krigen	
hadde	Forsvaret	
ingen	organisert	
verksteds	
utdannelse.	
Ingvald	mø/e	
opp	i	1949	=l	
førstegangs-
tjeneste	og	som	
godkjent	
mekaniker.	Han		
ble		beordret	=l	

Tysklands-brigaden	som	sersjant.	I	første	
omgang	ble	han	ikke	så	lenge	i	Forsvaret	da	
lønna	der	med	hans	mekaniker-utdannelse	
var	langt	under	det	sivile	marked.		Han	

jobba	i	det	firmaet	som	stod	for	
utbyggingen	av	Bardufoss	flyplass.	Der	
jobbet	han	i	tre	år	før	han	gikk	=lbake	=l	
Forsvaret.		
Randulf	husker	at	selv	om	han	var	
transportsjef	i	FR	6,	så	var	han	oNe	innom	
bilverkstedet.	Det	var	tross	alt	i	
verkstedsektoren	han	hadde	sine	rø/er.		
Tjenesten	i	FA-bataljonen	medførte	at	han	
ble	slå/	=l	ridder	som	Stor-feuerverker.	
Det	har	gjennom	alle	år	bli/	mange	St	
Barbara	deltakelser,	men	nå	har	han	tenkt	
å	trappe	ned	den	festligheten.	
Det	hører	=l	historien	at	han	traff	sin	Mary	
på	Evenskjær.	Det	medførte		to	sønner	og	
en	da/er.

NyP	fra	Forbundskontoret		-	Høringer			-	
Eldreombud	
Krav	=l	statsbudsje/et.	
Forbundet	skal	levere	vårt	krav	=l	
statsbudsje/et	fro	2021	den	12.	desember.	
Høringer.	
Forbundskontoret	arbeider	med	et	
høringsnotat	som	inneholder	lov	om	
Eldreombudet	som	skal	danne	rammen	for	

Eldreombudets	arbeidsområde	og	
virksomhet.	Helse-	og	
omsorgsdepartementet	foreslår	at	
Eldreombudet	skal	bidra	=l	å	fremme	
eldres	interesser,	reggheter	og	behov	i	
samfunnet.	Eldreombudet	skal	være	
selvstendig	og	faglig	uavhengig.			

E t	 k n i p p e	 a v	 v å r e	
medlemmer	 sammen	 med	
forbundslederen	 under	
Seniortreffet	5.	november.
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LHLs	trim	i	skolens	aula	
LHL	gjennomfører	fysisk	trim	mandager	fra	kl	1700	=l	kl	1800	og	på	onsdager	fra	kl	1800	=l	
1900.	
Våre	medlemmer	er	hjertelig	velkommen	=l	å	delta	i	disse	trimkveldene.

Kjell	PePer	Kolberg	75	år	
Kjell	Pe/er	er	født	på	Sjøholt	i	Ørsta	
kommune,	men	vokste	opp	på	Helleland	i	

Vestnes	kommune.	En	varm	sommerdag	i	
juni	i	1961	mø/e	Kjell	Pe/er	opp	på	
Setnesmoen	utenfor	Åndalsnes	for	
opptaksprøve	=l	Hærens	yrkesskole.	E/er	
opptaket	og	2	måneders	rekru/-skole	gikk	
veien	=l	Helgelandsmoen	for	4	års	
utdanning	som	våpenteknisk	befal.																																																							
Sommeren	1965	ble	han	uteksaminert	som	
bilmekaniker.	Det	bar	rake	veien	=l	Våpen-
teknisk	kompani	i	Heggelia.	E/er	2	år	i	
forskjellige	troppss=llinger		gikk	turen	=l	
Tøymesterstaben	ved	Distriktskommando	
Trøndelag.	E/er	e/	år	der	var	
plik/jeneste=den	over	og	det	var	=d	for	

yrkes=lsegng.	Søknaden	ble	innvilget	og	
nå	gikk	turen	igjen	=l	Nord,	=l	Ingeniør-
kompaniet	på	Holmen	leir.	
Under	plik/jenesten	i	Heggelia	traff	han	
Annemor.	I	1968	be	det	bryllup	i	Ålesund	
kirke,	og	som	nygiN	dro	de	=l	Skjold	og	
Holmen	leir,	hvor	de	ble	i	8	år.	
	I	disse	årene	hadde	han	forskjellige	
s=llinger,	men	e/er	hver	ble	han	lei	av	
feltlivet	og	søkte	seg	=l	Hålogaland	
ingeniørbataljon	på	Setermoen.	Her	ble	
det	=d	for	å	gjennomføre	Hærens	
forvaltningsskole	og	tjeneste	som	FN-befal	
i	Libanon.	Tjenesten	i	Verksted-kompaniet	i	
Libanon	ble	gjennomført	fra	høsten	1978	
=l	våren	1979.	Han	hadde	flere	
tjenestes=llinger	ved	Ingeniørbataljon	og	
siste	s=lling	var	som	Intendant.	
	I	1995	begynte	den	formidable	prosessen	
med	nedleggelse	av	mob.hæren	i	Nord	
Norge.	Først	ble	han	sjef	for	
omstruktureringa.	Senere	ble	en		vik=g	del	
av	omstruktureringa	den	omfa/ende		
avhendinga	av	mobiliseringsmateriellet	i	
landsdelen,	solgt	på	det	sivile	marked..	
Han	kan	se	=lbake	på	43	år	i	Hæren,	men	
1.	oktober	2004	var	han	pensjonist.	Det	er	
en	=d	han	ser	=lbake	på	med	glede.	
Som	pensjonist	ble	han	medlem	av	
Forsvarets	seniorforbund	i	2009.	Vi	har	
ha/	den	glede	å	ha	ha/	han	som	revisor	i	
flere	år	i	foreninga.	



Side	7

	

Hva	skal	vi	gjøre	i	2020—Innspill	fra	dere															

Her	kommer	den	ak=vitetsplanen	vi	vedtok	
på	årsmøtet	i	februar.	Nå	er	
ak=vitetskomitéen	Arild,	Anne	og	Olav	i	
gang		med	å	lage	en	plan	som	kan	gi	mange	
ak=viteter	og	som	vil	fenge	og	gjøre	at	vi	
møter	opp	og	deltar	i	ak=vitetene.	
Vi	er	129	medlemmer,	så	egentlig	skulle	vi	få	
inn	like	mange	innspill	=l	ak=viteter.											

Ak>vitetsønsker	fra	medlemmene	
Ak=vitetsplanen	vi	vedtok	i	2019	og	hva	
ønsker	medlemmene	at	vi	skal	gjøre	2020	
Vi	vil	gjerne	høre	hva	dere	ønsker	av	
ak=viteter	for	neste	år.	
Ak=viteter	og	medlemspleie	er	vårt	
hovedfokus.	Det	er	derfor	vik=g	for	oss	å	få	
vite	hva	dere	ønsker	å	gjøre.

Ak>vitetsplan	for	2019

Medlemspleie	
a.			Seniortreff	første	>rsdag	i	måneden	
b.			Utgi	MedlemsnyP	,	inn>l	4	x	i	året	
c.			Hjemmesiden	FSF-Indre	Tr

Omsorg	
a. Blomster	ved	runde	dager	70,	80,	90	og	95	

år	
b. Korthilsen	ved	75	og	85	år	
c. Blomster	ved	bortgang,	personlig	over-

rekkelse	i	hjemmet	
d. Kontakt	med	medlemmer	med	begrenset	

nePverk	
e. Livsglede	for	eldre	i	samarbeid	med	

kommunens	eldreråd	
f. Fysiske	ak>vitets>lbud	i	samarbeid	med	

LHL

Turer	
a. Vårtur	>l	Helgeland	
b. Vårtur	>l	Vesterålen	
c. HøsPur	>l	Reisa	nasjonalpark	
d. Juletur	>l	Tromsø

Andre	ak=viteter	som	dere	ønsker

Send	deres	ønsker	>l	nestleder.	
Arild	Nyborg,	Telefon	400	38	160	
Epost:	arildony@gmail.com	
Adresse		Furuveien	57,	9360	Bardu

Dine	ak=vitetsønsker	som	medlem	
for	2020	skriver	du	inn	nedenfor	og	
meddeler	styret.

mailto:arildony@gmail.com
mailto:arildony@gmail.com
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Verv   Navn     E-post 
Leder	 	 Øystein	Figenschau	 	 figen@online.no	
Nestleder	 	 Arild	Nyborg	 	 	 arildony@gmail.com	
Sekretær	 	 Knut	Munkeby	 	 	 knmu@frisurf.no	
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Styremedlem	 Anne	Garsteig	Strømsmo	 gardsteig@live.no	
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indretroms@fsforb.no eller til : 
 

Øystein Figenschau 
Bakkeveien 26 
9360	Bardu	eller		E-post:		
figen@online.no	

Utgiver:	Styret	i	FSF	indre	Troms	
Redaksjonskomite:	Ove	Paulsen,	Knut	
Aasgaard	og	Randulf	Eggenheim.	
Redaksjonen	avsluPet	26.	nov	2019.

FSF Indre Troms har inngått 
rabattavtale med Dekkmann AS.
Rabattene fås ved å henvise til at 
man er medlem av FSF Indre Troms. 

Se flere ordninger på forbundets 
nettside.

Se også vår egen ne+side: 
h"p://forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/troms/fsf-indre-troms»

Livsvisdom:  

Livet er så barmhjertig at når de blanke arkene tar slutt, har vi glemt hvor vi la 
fargestiftene.
Nils-Fredrik Nielsen
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Forslag	og	ideer	>l	FSF	avd	Indre	Troms	sendes	>l:	

Kontorplass	
	Vi	er	bli/	kastet	ut	av	Setertun.	
Forsvarsbygg	har	overta/	bygningen	og	
skal	fly/e	inn	med	inn=l	100	ansa/e.	Vi	
har	nå	få/	kontor	oppe	på	Sykestua	på	
TMS,	i	2	etg.	De/e	er	bare	en	midler=dig	
ordning.	Vår	vertsavdeling	Setermoen	leir	
har	planer	om	at	vi	i	løpet	av	2020	skal	inn	
i	Ingeniørleiren.	Forsvaret	og	Forsvarets	

seniorforbund	har	inngå/	ny	avtale	som	er	
gjort	gjeldende	fra	1.	november	i	år.	Den	
er	i	henhold	=l	bestemmelsene	om	
Forsvarets	personellpoli=kk	vedrørende	
pensjonister	og	den	stø/en	som	
Forsvarets	avdelinger	lokalt	skal	gi	
Seniorforbundets	lokalforeninger.	

mailto:indretroms@fsforb.no
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