
 

 

 

 

 

 

 

I dette nummer har vi: 

- Kaffetreff Hamar 4.9.2019 

- Kaffetreff Elverum 25.9.2019 

- Medlemsmøte Hamar 2.10.2019 

- Juletur til København 26.-28.11.2019 

- Julemiddag 11.12.2019 

- Julekonsert i Vang kirke 14.12.2019 

- Fødselsdager 

 

Kaffetreff Hamar 4.9. 

I Johannes fravær 

kunne Terje ønske 

37 medlemmer til 

kaffetreffet.  

Kjellaug 

Kristiansen Jota ga 

en kort orientering 

om hva 

sammenslåing av Postkom og Fagforbundet vil 

bety for oss medlemmer av Postens 

Pensjonistforbund.  

I Postens Pensjonistforbund har det aldri vært 

noe krav om å være fagorganisert, også ektefeller 

er velkomne. I Fagforbundet er det et krav at du 

er fagorganisert og du er kollektivt registrert som 

pensjonist. Ektefeller står utenfor. 

Postens Pensjonistforbund har i dag ca. 6.100 

medlemmer hvorav ca. 4.000 er medlemmer i 

Postkom. De 4.000 vil bli kollektive medlemmer 

av Pensjonistforbundet gjennom Fagforbundet. 

De ca. 2.100 som ikke er medlemmer av Postkom, 
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En god historie forlenger livet 

Tom inviterte sin mor på middag. 

Under måltidet kunne ikke hans mor la 

være å legge merke til hvor kjekk og 

barsk Toms romkamerat, Frode, var. 

Hun hadde lenge hatt mistanke om et 

forhold mellom dem, og nå var hun 

enda mer nysgjerrig. 

Tom leste mors tanker og sa:  

“Jeg vet at du lurer, men jeg forsikrer 

deg om at Frode og jeg bare er 

romkamerater.” 

En uke senere sa Frode til Tom:  

“Har du sett den nydelige suppeøsa i 

sølv? Den har vært borte helt siden 

moren din var her på middag. Du tror 

vel ikke at hun kan ha tatt den?” 

Tom trodde ikke det, men sendte 

henne en mail for sikkerhets skyld: 

“Kjære mor, jeg sier ikke at du “tok” 

eller “ikke tok” suppeøsa, men faktum 

er at den har vært borte helt siden du 

var her på middag. 

Kjærlig hilsen Tom.” 

Noen dager senere fikk han svar 

tilbake:  

“Kjære Tom, jeg sier ikke at du “ligger” 

eller “ikke ligger” med Frode, men 

faktum er at om han hadde sovet i sin 

egen seng, ville han ha funnet 

suppeøsa for lengst.  

Kjærlig hilsen mor.” 

 

 

 

 



vil bli kollektive medlemmer av Pensjonistforbundet gjennom Postens 

Pensjonistforbund. 

Den statelige støtten som Postens Pensjonistforbund mottar, vil bli redusert med 2/3 i 

forhold til dagens støtte på kr. 330.000,- 

Med bakgrunn i en arbeidsgruppes konklusjoner/forslag, har avdelingene fått frist til 

31.10.2019 å komme med uttalelser. 

Gunvor orienterte om kommende aktiviteter utover høsten (se forrige Hedmarkpost). 

Flere meldte seg på aktivitetene. 

Kaffetreffet ble avsluttet med quiz. Tema var «hvilken sang», «hvilken artist». Det ble 

gitt ekstrapoeng hvis svaret kunne fremføres syngende. Vinnere ble 

«Trysilentusiastene» som fikk hvert sitt Flax-lodd. 

Kaffetreff Elverum 25.9.2019. 

9 postpensjonister kom til Møteplassen i Elverum i 

dag. Liv minnet om Eldredagen 1.oktober. Johanne 

orienterte om kommende aktiviteter: Medlemsmøte 

2.10., juletur til København og julebord 11.12. Mer 

om dette i Hedmarkposten. 

 

Medlemsmøte Hamar 2.10.2019 

Johanne kunne ønske 57 postpensjonister til medlemsmøte. Hun ønsket spesielt 

velkommen til dagens gjest, Sigbjørn Johnsen.  Hun orienterte først om opplegget for 

møtet, og ga deretter ordet til Sigbjørn. 

Han åpnet med å si «god æfta» og fortalte hva han hadde 

tenkt å prate om: «Åffer hæn er den han er», «det nye 

Innlandet» og at «vi ikke er eldre enn vi er». 

Han fortalte at han var født på Lillehammer i 1950 og de 

første månedene bodde han i Gausdal, der mor hans kom i 

fra. Så flyttet de til Stavsjø, hvor han vokste opp. Der bodde 

de i andre etasje hosen bæssfar og a bæssmor. Det var den 

tidens «moderne» barnehage, hvor bæssfar var nøye på hva 

som var lov og ikke lov. Og hver morgen kom han med 

tranflaska. Det var en nær omsorg. Det store for bæssfar var 

da han fikk pensjon. For noe av pensjonen kjøpte han 

«gullfisker» (statsobligasjoner). 

Tiden han vokste opp inneholdt store forskjeller, som gradvis bedret seg.. Denne tiden 

var starten på Sigbjørns politiske engasjement. Han var opptatt av det skulle være 

minst mulig forskjell på folk. Rettighetssamfunnet var noe helt annet på 50-tallet enn 

det i dag. Han mente at «vår» generasjon etterhvert ble en privilegert generasjon. 

I oppveksten var flere ting som påvirket han, bl.a. Sovjets invasjon av Ungarn i 1956 

og faren for atomkrig. Han ble opptatt solidaritet, dvs. samarbeid og fellesskap. Vi er 

 

 



alle født med samme rettigheter. Og politikk er ikke vanskelig mente Sigbjørn. Det 

handler om folks liv og å gi svar på de spørsmål folk har. 

Første januar 2020 slås Hedmark og Oppland sammen til en ny 

region, Innlandet. De 2 fylkene har jo tidligere bestått som et felles 

område, nemlig Opplandenes Amt. I 1781 ble Opplandenes amt i delt 

Christians Amt (senere skrevet Kristians amt, svarer stort sett til 

dagens Oppland fylke) og Hedemarkens Amt (svarer stort sett til 

dagens Hedmark fylke). 

Sigbjørn trodde ikke den nye regionen Innlandet ikke vil bety så mye 

for den enkelte. Det vil fortsatt være både lokal og regional kniving 

om små og store saker. Han mente at den største forskjellen på oss i 

Innlandet var «lynnet». Han mente at naturen preger oss i stor grad. Det er store 

forskjeller på en fra Valdres og en fra Trysil og ikke minst en fra Solør. Solungen, 

Norges svar på franskmenn, både fyrrig og varmblodig. Hedmarkingen er solid og god 

med et varmt hjerte, men ofte sitter det langt inne. 

Sigbjørn avsluttet med å påpeke at sjøl om vi blir Innlandet, så er vi fortsatt oss sjøl. 

Noen ganger gjør vi oss mer tufsete enn vi er. 

Johanne takket Sigbjørn for et meget interessant og artig kåseri. Hun overrakte han 

en liten oppmerksomhet for at han tok seg tid å besøke oss Postpensjonistene i 

Hedmark. 

Så var det pizza og utlodning med mange fine premier. Johanne avsluttet med å takke 

for oppmøtet og ønsket velkommen til kommende aktiviteter. 

Juletur til København 

Minner om påmeldings- og betalingsfristen for juleturen til København er 20.10.2019. 

Det er fortsatt ledige plasser. Priser mm. Framgår av forrige Hedmarkpost. 

Julemiddag 11.12.2019. 

Årets julemiddag vil bli avholdt på Iskroa, Hamar 11.12.2019 

kl. 16.00. Merk tiden. Det vil bli servert tradisjonell julemat 

og EN drikke. Pris kr. 150,-. Mer drikke kan kjøpes på 

Iskroa. 

Bindende påmeldings- og betalingsfrist er 20.11.2019.  

Påmelding til Gunvor tlf. 91591241 evt. 

gunvor.ottersen@steen.no eller Ingrid Høsøien tlf. 

99015453 evt. ingrihoe@online.no 

Betaling innbetales til konto 0530 18 74601. 

I tillegg til julemat, vil det bli servert kaffe og kake. Det vil også bli underholdning og 

utlodding. 

 

 

 

Innlandets nye  

fylkesvåpen 

 



 

 

 

 

 

Julekonsert i Vang Kirke 14.12.2019 

Hamarpost BIL og velferdsråd ønsker 

ansatte/pensjonister m/leds 

velkommen til julekonsert med 

Collegium Vocale, Bernt Ola 

Volungholen og Ådalsbruk 

Musikkforening. 

I år som i fjor innbyr HamarPost til Vorspiel med servering 

og sosialt samvær før konserten. Denne gangen på Ridabu 

Restaurant og Pizza med oppmøte mellom 16:30 og 17:00. 

Den ligger i vestre enden av bygget hvor Ridabu postkontor 

var. Derfra er det kort vei til kirka. Parkerte biler kan stå 

utenfor restauranten til etter konserten. Det vil bli avsatte 

«gode» plasser i kirken. 

Finn busstider for B21 (Sanderud) og 101 (Elverum) på 

www.hedmark.trafikk.no.  

Pris for måltid og konsert er 350 kr mot ordinær pris 

400 kr bare for bare konsertbillett.  

Påmelding innen 1.12.2019 til Iris Gunnarrud 

irgunnar@online.no eller SMS til 951 56 537. 

Betaling til HamarPost BIL og Velferdsråd innen 1. 

12.2019 – konto 7877 08 70355. 

Arr. støttes av Hjelm Andersens Minnefond. 

Med hilsen fra Iris og Harald - Aktivitetskomiteen i 

HamarPost BIL og Velferdsråd 

Fødselsdager 

Steinar Ronald Kjeverud, Stange  80 år 12.10.2019 

Solfrid Holmen, Brumunddal   75 år 1.10.2019 

Jan Arne Berg, Valset    75 år 2.10.2019 

Harald Kleppe, Ridabu   75 år 3.10.2019 

Geir Jordet, Elverum    75 år 31.10.2019 

Grete Strand, Hamar    75 år 3.11.2019 

Frankeres ikke ihht 

Avtale med Posten 

Norge AS. 

Leder 

Johanne Lillevik, Skisporet 368, 

2319 Hamar 

92215165         lillevikj@gmail.som 

Nestleder 

Odd Pedersen, , Postboks 2, 2337 

Tangen 

90786182       opedtang@online.no 

Sekretær 

Johan Olsen, Kr. Bakkens veg 21 

A, 2316 Hamar 

92091982      

olsenjohan32@gmail.com 

Økonomiansvarlig, 

Tore Moen, Kløvervegen 1 A, 2409 

Elverum 

90112474        

tore_moen@yahoo.no  

Styremedlem 

Terje Flem, Maihaugen 71, 2312 

Ottestad 

91510245         teflem@online.no 

Varamedlemmer 

Sonja Vindvik, Linneavegen 57, 

2409 Elverum 

95856038      

sonja.vindvik@gmail.com 

Mai Eidem Olsen, Solhellinga 3 A, 

2315 Hamar 

48158416         tor-ol7@online.no 

 

Kontonummer 

0530 18 74601 

Org.nummer 

996661911 

 

Returadresse: Johanne Lillevik, 

Skisporet 368, 2319 Hamar 

http://www.hedmark.trafikk.no/
mailto:tore_moen@yahoo.no

