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Velkommen til fellesskap igjen 

Pandemien setter fortsatt grenser for hva vi kan gjennomføre, men vi vet at 

medlemmene ser fram til å samles igjen. Vi kan nå invitere til følgende: 

o Medlemsmøte på Kjøkkenet på Hamar 28. oktober  

o Kaffetreff i Elverum som vanlig siste onsdag i måneden, dvs 28. oktober 

og 25. november 

o Julemiddag på Tynset 2. desember 

o Julemiddag på Hamar. Denne er flyttet til 9. desember 

 
Koronasikkert loddsalg. Gjelder de fleste møter med loddsalg.  
På noen møter og arrangementer skal vi fortsatt ha loddtrekning med 
gevinster. På grunn av smittefare kan vi ikke behandle kontante penger og 
lodd fysisk. De som ønsker å være med og støtte opp om dette må derfor 
innbetale loddkjøp på forhånd. Hvert lodd koster kr 20,-.  Antall lodd x kr 20,- 
bes innbetalt i tillegg sammen med egenandelen som blir oppgitt for hvert 
enkelt møte. Trekning vil bli foretatt elektronisk på møtet, og vinnerne får 
sine gevinster overlevert.  NB - Ingen mulighet for å kjøpe lodd på møtet, det 
må gjøres på forhånd som beskrevet her. 
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Johanne har ordet 

Kjære Postpensjonister! 

Jeg hadde et ørlite håp om positive nyheter om 

trygdeoppgjøret, men det ble isteden en skikkelig 

nedtur. Pensjonistene taper kjøpekraft for 5. år på 

rad. Pensjoner under utbetaling øker med 0,74% fra 

1. mai, det blir 1,2% på årsbasis Grunnbeløpet øker fra 99.858 til 101.351. 

Pensjonistforbundet har ikke skrevet under protokollen som en protest. DETTE 

ER RETT OG SLETT EN SKAM. 

Pensjonistforbundet har, i disse dager, samtaler med alle politiske partier for å 

få endringer på plass før budsjettet for 2021 blir vedtatt. VI KAN BARE HÅPE. 

I disse koronatider har det vært vanskelig å få til aktivitet i foreningen, det er 

derfor med glede vi kunngjør medlemsmøte (se kunngjøring) 28.oktober på 

Kjøkkenet (Gamle Paletten på Hamar). Vi kunngjør også julemiddag både på 

Hamar og Tynset. Jeg håper og tror at dette vil gå bra og jeg gleder meg til å se 

dere igjen. 

Johanne 

 

 
 

Kaffetreff på Møteplassen i Elverum 30.09.20 

Bare 8 postpensjonister møtte opp i dag. Liv ønsket velkommen, og hun hadde 
litt info fra møte i Eldrerådet i Elverum. Hun ba om innspill til saker som vi 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214575470215246&set=gm.3597158623731522&__cft__%5b0%5d=AZX9ogdZ1zOT0OgsRmUqEfu9wUFYctxm7g2lTRGoTgcbcft4Tv_suoOXacGlXus5MBh-nH6HiT6QpeELZOl_lgVgOHS9D-UJU574tW9YMlIE6a2kCRRoundN8PPkkWX8DX1Yv6AQNQ9hIFiJ8QTZfyqfGxnYahjbpspMFLLi-DuxLA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214575470215246&set=gm.3597158623731522&__cft__%5b0%5d=AZX9ogdZ1zOT0OgsRmUqEfu9wUFYctxm7g2lTRGoTgcbcft4Tv_suoOXacGlXus5MBh-nH6HiT6QpeELZOl_lgVgOHS9D-UJU574tW9YMlIE6a2kCRRoundN8PPkkWX8DX1Yv6AQNQ9hIFiJ8QTZfyqfGxnYahjbpspMFLLi-DuxLA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214575470215246&set=gm.3597158623731522&__cft__%5b0%5d=AZX9ogdZ1zOT0OgsRmUqEfu9wUFYctxm7g2lTRGoTgcbcft4Tv_suoOXacGlXus5MBh-nH6HiT6QpeELZOl_lgVgOHS9D-UJU574tW9YMlIE6a2kCRRoundN8PPkkWX8DX1Yv6AQNQ9hIFiJ8QTZfyqfGxnYahjbpspMFLLi-DuxLA&__tn__=EH-R


ønsker at de skal ta opp. Litt om Frisklivsentralen, som er en del av Elverum 
kommune. Formål: å støtte fysisk og psykisk helse. 

Strategisk plan for trafikksikkerhet i Elverum kommune. Eldrerådet ønsker å få 
et medlem inn i gruppa. Mye diskusjon rundt bordet om sykkelens plass i 
trafikkbildet. 

Temaer fra eldrerådet i Innlandet fylke: Det aldersvennlige Norge. Leve hele 
livet. Litt om frisklivsentralen. Rabattordning på kollektivtransport. TT-kort. 

Sonja hadde info fra siste styremøte. Kaffetreffene i Elverum fortsetter som 
planlagt. Det blir medlemsmøte på Hamar, og julemiddag på Tynset og Hamar. 
Det ble et livlig møte, med mye prat og latter rundt bordet. 

 

 

Jubilanter i oktober: 

➢ 14.10. Ruth Julusbakken 80 år 

➢ 22.10. Brita Henriksen 75 år          

Vi gratulerer! 

 

Invitasjon til kommende aktiviteter 

På grunn av smittefaren har vi funnet andre lokaler til møter på Hamar, slik at 

vi kan overholde koronareglene.  

 
Medlemsmøte på Hamar  
28. oktober kl 17.00 på Kjøkkenet (Folkets hus/gamle Paletten). Innlegg av 
Morten Sandbakken fra hjelpemiddelsentralen. Enkel servering. 
Egenandel kr 100. Koronasikkert loddsalg – se egen info på første side om 
innbetaling av loddpenger og egenandel. Konto 0530 1874601.  
Bindende påmelding til Gunvor Ottersen tlf 91591241 eller Ingrid Høsøien tlf 
99015453. Frist for påmelding og betaling er 20.10. 

 

 
Kaffetreff i Elverum 
Som vanlig skal vi ha kaffetreff på Møteplassen i Elverum siste onsdag i 
måneden, dvs 28.10. og 25.11. kl 12.00. Ingen påmelding, bare møt opp. Vi 
har lokaler som tillater oss å følge koronareglene. 



 
 

 Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

 

 
Julemiddag på Tynset 
2. desember kl 13.00 på Tynset hotell. Egenandel 
på 150 kr betales til konto 0530 1874601. 
Loddsalg med fine gevinster, men ikke 
forhåndsbetaling for lodd. Bindende påmelding 
til Håvard Henriksen, tlf 90200317 eller Sollaug 
Valle, tlf 92434355. Frist for påmelding og 
betaling: 25.11. 

 

 
Julemiddag på Hamar 
Vi har endret datoen til 9. desember kl 17.00.  Vi 
møtes på Kjøkkenet (Folkets hus/gamle 
Paletten). Musikalsk innslag. Egenandel på 150 kr 
betales til konto 0530 1874601. Koronasikkert 
loddsalg – se egen info på første side om 
innbetaling av loddpenger. Bindende påmelding 
til Gunvor Ottersen tlf 91591241 eller Ingrid 
Høsøien tlf 99015453. Frist for påmelding og 
betaling: 25.11. 

 
 
For alle nevnte arrangementer må vi ta et 
forbehold om gjennomføring hvis 
smittesituasjonen forverrer seg utover høsten og 
vinteren. Vi håper ikke det! 

Leder 

Johanne Lillevik, Skisporet 

368, 2319 Hamar 

92215165          

lillevikj@gmail.com 

Nestleder 

Terje Flem, Maihaugen 71, 

2312 Ottestad 

91510245          

teflem@online.no 

Sekretær 

Sonja Vindvik, Linneavegen 

57, 2409 Elverum  

95856038   

sonja.vindvik@gmail.com 

Økonomiansvarlig, 

Tore Moen, Kløvervegen 1 A, 

2409 Elverum 

90112474       

tore_moen@yahoo.no  

Styremedlem 

Mai Eidem Olsen, Solhellinga 

3 A, 2315 Hamar 

48158416 

tor-ol7@online.no 

Varamedlemmer 

Gustav Cederberg, Ringgata 
125, 2318 Hamar. 
97737187 
gcederb@online.no 
Ingebrigt Henningsen, 
Hovinvegen 86, 2410 Hernes 
95172033 
ihenning@online.no 
Kontonummer 
0530 18 74601 
Org.nummer 
996661911 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig fin høst! 

mailto:tore_moen@yahoo.no
mailto:gcederb@online.no

