
 

 

 

 

 

 

 

I dette nummer har vi: 

- Kaffetreff i Elverum 

- Kaffetreff på Tynset 

- Fellestreff på Gjøvik 

- Politisk demonstrasjon i Oslo 

- Sicilia – turen 

- Fødselsdager 

- Kommende aktiviteter 

Kaffetreff på Elverum 

12 postpensjonister kom på møtet i Elverum 29.06.19. Vi ble 

invitert til en liten konsert hos Kulturskolen, som holder til i 

samme bygg. Det ble en 

trivelig stund med unge 

aktører, kanskje får vi se 

mer til noen av dem 

framover. Etter 

konserten hadde Liv litt 

info om forskjellige 

temaer. Vi fikk også avklart reisen til Oslo førstkommende 

torsdag, der Pensjonistforbundet skal ha en markering foran 

Stortinget.  

Kaffetreff Tynset 

10 postpensjonister møtte 

opp på kaffetreffet på 

Tynset 4.6.2019. Det ble 

forklart at noen av de 

«faste» var fraværende. 

Håvard ønsket 

velkommen. Terje og Odd 

fra styret orienterte om bl.a. trygdeoppgjøret, sammenslåing 

av Postkom og Fagforbundet, fremtidsfullmakter, vår 

hjemmeside og diverse kommende aktiviteter. Neste 

kaffetreff på Tynset kan bli setra til Grete Buttingsrud i 

Vingelen i august. Som vanlig var det hyggelig og koselig 

kaffetreff. 
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Fellestreff på Gjøvik 5.6.2019. 

Leder for postpensjonistene i Vest-Oppland, Tove Feyling, kunne ønske 107 postpensjonister 

fra Gudbrandsdal, Hedmark og Vest-Oppland velkommen til Rambekk gård på Gjøvik. Det 

ble servert kaffe og kaker på låven. Eieren av Rambekk 

gård, Jens Ivar Markestad holdt en interessant og 

humoristisk orientering om gårdens historie. Rambekk 

gård er registrert som gårdsbruk så langt tilbake som i 

1640. I dag er gården gjort om til selskapslokaler. Etter et 

utall arbeidstimer var låven med fôrrom, siloer, stall og 

fjøs blitt til kjøkken, bar, møterom og festsal, med 

innredning og interiør i en helhetlig røff stil som passer i 

et gårdsmiljø. På trevet er i det i dag innredet slik at det 

avholdes vielser, både kirkelig og borgerlig. 

Etter orientering var det underholdning av Wiggo Sandvik, akkompagnert 

av Jon Lotterud, i fjøset. Her kom historier og kjente sanger på løpende 

bånd, til stor fornøyelse og latter for de fremmøtte. 

Etter underholdningen ble det 

servert en koldtallerken og kaffe. 

Så var det loddsalg og trekning. 

Vest-Oppland hadde skaffet 

massevis av gevinster, og vinnere 

var nok fra alle de 3 foreningene. 

 

Tove Feyling takket for det flotte oppmøtet og 

vertskapet for utmerket service. Hun overrakte en 

budstikke (som skal gå på rundgang blant 

arrangørene av fellestreffene) til leder i Hedmark, Johanne Lillevik. Hun ønsket alle 

velkommen til neste fellestreff og understreket at vi da ikke er 2 fylker men ett, Innlandet. 

 

Politisk Demonstrasjon Oslo 6.6.2019. 

35 postpensjonister fra Hedmark satte kursen 

mot Oslo for å delta i demonstrasjonen. Og det 

viste seg at vi ikke var alene. Iflg. 

Pensjonistforbundet var det ca. 3000 kamplystne 

pensjonister som møtte fram på Eidsvoll plass 

foran Stortinget. 

Pensjonistforbundets paroler og plakater var 

godt synlige foran Stortinget. Hovedparolene var 

"Forhandlingsrett på pensjon - nå!", "Lei av 

pensjonstap" og "Lik vekst for lønn og pensjon". På de mange plakatene sto det blant annet 

"Gi oss forhandlingsrett!", "Vi kjemper for fremtidens pensjonister", "Vi vil bli verdsatt" og 

"Lei av å tape inntekt". 

Det var appell v/ Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet og  v/ leder for 

Utdanningsforbundets pensjonister, Anne-Margrethe Benæs.  

 

 

 

 



De politikerne som møtte var Hans Andreas Limi fra Frp, Jonas Gahr Støre fra Ap, Per Olaf 

Lundteigen fra Sp og Audun Lysbakken fra SV. Med unntak av SV, var svarene fra 

politikerne unnvikende, så her er det bare å stå på framover! 

 

Sicilia-turen 16.-23.6.2019. 

16.6.2019. 30 forventningsfulle postpensjonister møtte opp ved Vikingskipet, Hamar kl. 06.00 

for avreise til Gardermoen og videre med fly til Catania på Sicilia. Innkvartering på Santa 

Tecla Palace hotel. Tid til å slappe av før middag ble servert. 

17.6.2019. Utflukt til vulkanen Etna. Etna er en av de mest 

aktive vulkaner i verden. Siste registrerte utbrudd var 26. 

desember 2018. Etna ligger på ca. 3350 meter, avhengig av 

utbruddene. 

Ettermiddagen ble tilbragt i den populære og historiske byen 

Taormina. 28 varme grader.  

18.6.2019: Etter frokost buss til byen Siracusa på sør-

østkysten av øya. Her ble vi innkvartert på Hotel Jolly 

Artusa. Siracusa er en av de mest spennende byene på 

Sicilia for den som er interessert i arkeologi og antikkens 

historie. Siracusa ble grunnlagt som koloni av grekere fra 

Korint i år 734 eller 733 før Kristus. De slo seg ned på den 

lille øya Ortigia – i dag en landtunge forbundet med broer til 

fastlandet, som omfatter gamlebyen Ortigia.  

På ettermiddagen var det vandring og båttur ut til Ortigia.  

19.6.2019. Formiddagsutflukt til byen Ragusa. Det var felles lunsj denne dagen, og på vegen 

tilbake til Siracusa ble det stopp på en vingård for vinsmaking. 

20.6.2019. Fortsatt varmt 37-38 grader. Avreise fra Siracusa. 

Stopp i Piazza Armerina. Her ble det bl.a. besøk i den 

romerske villaen med sine flotte mosaikker. Etter felles lunsj 

gikk ferden videre til Agrigento og Tempeldalen med sine 

greske tempelruiner. Turen gikk så til byen Porto Empedolce 

og hotellet Hotel Del Pini, hvor flere av deltakerne fikk seg et 

herlig bad i hotellets svømmebasseng. 

21.6.2019. Avreise fra hotellet for besøk i Mafiamuseet i byen Corleone. Byen er mest kjent 

for å være fødested for Mafia-bossen Salvatore Riina og hans familie. Mafiaen har dominert 

lokalsamfunnet i flere tiår og bare i den siste tiden har innbyggerne begynt å slå fra seg mot 

mafiaen. Turen videre gikk til byen Monreale (beliggende 310 moh). Etter lunsj ble det besøk 

i den kjente Katedralen i Monreale – en vakker normannisk katedral (bygd 1172–89), kjent 

for sine rikt forsirede bronsedører og sin prektige indre utsmykning. Etter oppholdet gikk 

ferden til Hotel Mondello Palace i utkanten av Palermo (hovedstaden på Sicilia med ca. 

700.000 innbyggere. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

22.6.2019. Etter frokost var det sightseeing i Palermo og tid på 

egenhånd for shopping, før kursen ble satt 

mot Hotel Riva Del Sol i byen Cefalu. 

Ved foten av klippen som byen er oppkalt 

etter ligger Cefalù – en solbleket by der 

glimt av historien og det ekte Sicilia er 

synlig på hvert gatehjørne. Cefalù er en by 

som syder av italiensk atmosfære i gatene 

og på byens torg. 

23.6.2019. Etter frokost er det klart for hjemreise. 

 

Fødselsdager. 

Vi gratulerer: 

Asbjørn Hagen som fyller 90 år 25.8.2019 

Odd Storlimo som fyller 85 år 7.7.2019 

Oddrun Waltin som fyller 85 år 18.8.2019 

Liv B. Byrøygaard som fyller 75 år 24.8.2019 

 

Kommende aktiviteter 

7.8.2019 Kaffetreff Hamar 

20.8.2019 Styremøte 

25.8.2019 Telemarkstur i samarbeid med Hamarpost BIL 

28.8.2019 Kaffetreff Elverum. 

 

Neste utgivelse av Hedmarkposten vil bli slutten av august. 

 

Da dette er siste utgave av Hedmarkposten før sommerferien ønsker vi alle 
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