
 

 

 

 

 

 

 

I dette nummer har vi: 

- Kaffetreff Elverum og Hamar 

- Posthistorie 

- Fremtidsfullmakter 

- Kommende aktiviteter 

- E-postadresser 

Kaffetreff Elverum 

Postpensjonistene hadde 

kaffetreff på Møteplassen 

24.4.19. Litt dårlig oppslutning 

da det bare var 11 til stede 

derav 3 fra Hamar. Noen av de 

«faste» manglet pga sykdom. 

Liv ønsket som vanlig 

velkommen. Hun refererte til brev fra Møteplassen, hvor de 

ønsker noen til å ta over innkjøp til Østkanttorget i sommer. Det 

gjelder stort sett kjøleskapinnhold, som må være på plass før 

hver lørdagsaktivitet. 

Liv informerte ellers om brev fra Hedmark fylkes flerkulturelle 

råd, om møter som skal holdes nå i vår. Tema er frivillighetens 

rolle i integreringsarbeid 

Johanne informerte fra siste styremøte 

Ellers gikk praten livlig rundt bordet. Det ble også en del 

diskusjon rundt saker som Mjøs-sykehus, trygdeoppgjøret, 

miljøvern og sammenslåing av Postkom og Fagforbundet. 
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Vi har ventet og håpet på at 

trygdeoppgjøret for 2019 

endelig ville bli rettferdig for oss 

pensjonister, men den gang ei. 

Etter bare 10 min hos 

statsråden, kom følgende 

resultat. Alderspensjon øker 

med 2,4% på årsbasis og 

stipulert prisvekst er 2,4%, altså 

et NULLOPPGJØR. Mye tyder på 

en høyere prisvekst og det vil si 

at vi taper kjøpekraft for 5- år på 

rad.  

Pensjonistforbundet har varslet 

«AT NOK ER NOK» og 

mobiliserer til markering foran 

Stortinget 6. juni kl.1200. Det 

blir appeller og taler samt 

kulturinnslag. 

Pensjonistforbundet setter opp 

buss fra Hamar. Jeg ønsker at vi 

stiller opp mannsterke for 

denne viktige saken. Det er bent 

fra skammelig hvordan 

pensjonistene blir tilgodesett. 

De som ikke har meldt seg på ta 

kontakt med Johanne eller 

Johan snarest 

 

 

Resultat: 

Overveldende ja til Fagforbundet 



Kaffetreff Hamar. 

På kaffetreffet 8.5.19 møtte det hele 55 medlemmer (ny rekord?). Mye av 

årsaken skyltes sikkert dagens gjest, humoristen Halvard Olestad. Halvard 

jobbet i mange år i Televerket, i hovedsak var jobben å finne 

«summetonen». Da han ikke fant summetonen ble han «oppsagt». 

Han åpnet med å lese diktet «Tida er akkurat nå». Deretter leste han fra 

sine utgitte bøker. Og han fikk virkelig åpnet våre lattermuskler, gjennom 

sin morsomme måte å fremføre tekstene om: 

- «Besøk hos bedriftslegen» 

- «Besøk hos tannlegen» 

Historien handlet om eleven Frank og hans redsel for «tannpineren». Det verste var å 

sitte å vente på at tannlegeassistenten frøken Andersen skulle komme og hente den som 

skulle inn til «tannpineren». Heldigvis var frøken Andersen pen som ei rose og blid som 

ei sol og han en god og varm hånd å holde i. Frank hevnet seg på «tannpineren» ved å gå 

på epleslang til henne. Og de han ikke fikk tak i sørget han for at alle havnet på bakken 

ved å riste i treet. 

- «Konfirmanten Edvard» 

Historien handlet om Edvard som debuterte på lokale Myrvang som nykonfirmant. Det 

ble litt for mye sterke saker på Edvard, men ingen dans. Da han skulle hjem fikk han 

store problemer å komme seg på sykkelen som fant i sykkelbua. Men viste seg at hans 

sykkel stod igjen hjemme. 

- «Optimisten Arild» 

- «Hukommelsen» 

Historien handlet om Martin og Sigvart som møttes igjen på gamlehjemmet. De hadde 

mye å prate om gamledager («det var tider det»). Martin lurte på om Sigvart husket at 

de kjørte spark sankthanskvelden nedover kirkebakken. Nei det kunne ikke Sigvart. 

«Jaja, da var vel neste år da» sa Martin. 

- Even og hænnkatten Buster (som gikk bensintom) 

- «Kjærlighet»  

Historien handlet om vællsetingen Johan Struperud som var kjønnsmoden først i 40-års 

alderen og hans bestrebelser å finne seg kvinnfolk. Som endte med ei flatpakke fra 

Sverige. 

Johanne takket Halvard for besøket og hans morsomme fremføring. Til slutt orienterte Johanne 

om aktuelle saker.  

 



Historiske tilbakeblikk. 

 

 

Fremtidsfullmakter. 

På Postens Pensjonistforbund sin lederkonferanse 20.5.-

21.5. var et av temaene den nye vergemålsloven og 

Fremtidsfullmakter. 

Poenget med fremtidsfullmakter er at vi skal være bevisst 

på våre valg for fremtiden. Den enkelte av oss skal kunne 

bestemme over sin tilværelse for fremtiden når det 

oppstår situasjoner vi selv ikke kan ivareta egne interesser. 

Med fremtidsfullmakter kan vi forvalte våre verdier slik vi 

vil, hvis vi blir syke. 

 

HA 7.7.1990 

 

HA 30.12.1947 

 

 



 

 

 

 

Fullmakten opprettes før behovet for hjelp melder seg, mens man 

fremdeles er i stand til å gi en fullmakt. For å opprette en 

fremtidsfullmakt må man være minst 18 år. 

Hva innebærer det så at vi ikke lenger kan ivareta egne interesser? Når 

mister vi vår selvbestemmelsesrett (som samtykkekompetanse og 

rettslig handleevne)? Det kan være forskjellige sinnslidelser som 

demens, eller alvorlig svekket helbred. 

Fremtidsfullmakten skal gjøres skriftlig med to vitner som 

fullmaktsgiveren har godtatt og som har fylt 18 år. Vitnene skal være til 

stede sammen og vite at dokumentet som skal signeres er en 

fremtidsfullmakt.  

Oppsummering: Nyt pensjonisttilværelsen. Planlegg fremtiden. Ikke 

bare morgendagen eller neste ferie. Men også hva vi vil skal skje 

dersom vi blir demente, fått Alzheimer eller slag.  

LAG FREMTIDSFULLMAKT FØR DET ER FOR SENT. 

Kommende aktiviteter. 

29.5.  Kaffetreff i Elverum 

4.6.  Kaffetreff Tynset (stasjonen) 

6.6.   Fellestreff på Gjøvik 

7.6.   Politisk markering Oslo 

16.-23.6 Tur til Sicilia 

E-postadresser. 

Vi finner det fortsatt nødvendig å henstille til dere som ikke har meldt 

inn sin e-postadresse, om å gjøre dette. Vi vet ikke hvor lenge vi har 

portofrihet til å sende ut Hedmarksposten pr. post. Ta kontakt med 

Terje på e-postadresse teflem@online.no. 

 

Neste utgave av Hedmarksposten kommer i slutten av juni. 

 

Retur adresse: Johanne Lillevik, Skisporet 368, 2319 Hamar 

Frankeres ikke ihht 

Avtale med Posten 

Norge AS. 
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