
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 
 

• Planer for sommeren og 
høsten 

• Johanne har ordet 

• Kaffetreff i Elverum 

• Invitasjoner til kommende 
møter 

• Jubilanter 

 
 

Planer for sommeren og høsten 

Vinteren og våren har vært preget av avlysninger, også blant oss pensjonister. 

Nå ser det lysere ut, og vi har tro på at vi kan samles igjen. Dette har vi planlagt, 

merk dere datoene utover sommeren og høsten: 

o Kaffetreff på Møteplassen i Elverum 23. juni 

o Kaffetreff på Kjøkkenet på Hamar 30. juni 

o Felles medlemsmøte med Vestoppland og Gudbrandsdal avdelinger på 

Domkirkeodden 23. august 

o Tur til Regionalt Krigshistorisk Formidlingssenter i Moelv onsdag 

8.september. Omvisning og orientering v/ tidligere forsvarssjef Harald 

Sunde. 

o Tur til Utøya 7. oktober 

o Jubileum sammen med HamarPost 23. oktober 
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Som vanlig må vi ta forbehold for alle planer om mulig avlysning ut fra 

koronasituasjonen. Om det skulle bli regler som begrenser antall deltakere, 

vil vi bruke prinsippet «først til mølla» for alle arrangementene våre.  

 

Johanne har ordet 

Kjære Postpensjonister 

Mai er en måned da det forhandles om våre 

pensjoner. Etter å ha tapt kjøpekraft i 6 år ser det 

endelig ut til at det går riktig vei. Vi kan takke 

Pensjonistforbundet for at de har stått hardt på 

for våre krav. Ikke bare for årets oppgjør, men for 

at vi skal få en kompensasjon for året 2020 og at 

det blir en ny beregningsmodell. 

Kravene fra Pensjonistforbundet var 3,83%, men regjeringen sier 3,58%, 

dermed ønsket Pensjonistforbundet å underskrive en uenighetsprotokoll. 

Saken går da til Stortinget og det er signaler som tilsier at Stortinget støtter 

kravet. De bør kjenne sin besøkelsestid med tanke på at det er valg til høsten. 

Det vil være gledelig om pensjonistene får økt kjøpekraft for første gang på 7 

år. 

Selv om Hedmarken er på rødt nivå akkurat, så ser det ut til å bli lysere tider. 

Som dere ser i denne utgaven av Hedmarksposten så har vi begynt planlegging 

av arrangement utover året. Det er stor stas om vi snart kan møtes til trivelig 

kaffetreff eller turer. Det blir imidlertid ingen utenlandsturer i år. 

Jeg gleder meg til å se dere igjen på Tynset, Elverum eller Hamar. 

Johanne 

 

Kaffetreff i Elverum 26.05.21 

Endelig kan jeg skrive om noe som faktisk er gjennomført! 9 muntre 

postpensjonister var samlet på Møteplassen i Elverum for første gang på 

mange måneder. Liv orienterte om mange saker fra Eldrerådet. 



Det ble også orientert om eventuell 

flytting av Møteplassen og bakgrunnen 

for dette. Sonja beskrev møter og turer 

som er planlagt for våre medlemmer 

framover.  

 

 

 
Felles medlemsmøte med Vestoppland og Gudbrandsdal avdelinger 
Vi møtes ved Odden Spiseri på Domkirkeodden 25. august kl 11.00. Først får 
vi kaffe og kake, og god tid til en hyggelig prat med de andre deltakerne. Så 
rusler vi til Hamardomen (Domkirkeruinene), hvor vi får koralsang og en 
orientering fra Anno Museum. Deretter underholdning, musikk, allsang. 
Lunsjen serveres kl 13.30.  
 
Egenandel kr 365. Bindende påmelding til Finn 90932546/finjot@online.no 
eller Johanne tlf 92215165/lillevikj@gmail.com 
 
Frist for påmelding og betaling er 9. august. Konto nr 0530 1874601. 

 

 
Kaffetreff på Møteplassen i Elverum 23. juni kl 12.00 
Det blir servering, så vi må ha påmelding. Du kan velge smørbrød med reker, 
roastbiff eller karbonade. Oppgi ditt ønske i påmeldingen. Egenandel kr 50. 
Påmelding til Liv Hodøl Thoresen, 90797958/hodoel@online.no 
 
Frist for påmelding og betaling er 15. juni. Konto nr 0530 1874601. 

 

 
Kaffetreff på Kjøkkenet, Hamar 30. juni kl 12.00 
Påmelding til Finn 90932546/finjot@online.no. Du får velge servering, det blir 
smørbrød med enten reker, røkelaks eller oksekarbonade. Oppgi ditt ønske i 
påmeldingen. Egenandel kr 50.  
 
Frist for påmelding og betaling er 21. juni. Konto nr 0530 1874601. 
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 Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

For turene til Moelv og Utøya kommer det 
invitasjon med utfyllende informasjon utover 
sommeren.  
Det kommer egen invitasjon til vårt felles jubileum 
med HamarPost. 
 
 *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
 
Dette fant jeg på nettet i dag 26.mai, det bekrefter 
at vaksinen faktisk virker: 

FHI: Pandemien utryddes blant eldre: 

Norge er i ferd med å utrydde coronapandemien 
blant de eldre, sier Preben Aavitsland i 
Folkehelseinstituttet. 95 prosent av de 
coronasmittede i mai har vært under 60 år. 
Samtidig holdes antallet koronapasienter seg 
fortsatt lavt, skriver Aftenposten. 

– Vi tolker det som at vi er i ferd med å utrydde 
epidemien blant eldre, sier FHI-overlege Preben 
Aavitsland. Det skyldes vaksinering og at eldre har 
et mindre sosialt liv enn unge.  

 

Vi har en jubilant i juni  
 

16.06.21 Oddny Nordli 75 år 
 
Vi gratulerer! 

Leder 

Johanne Lillevik, Skisporet 

368, 2319 Hamar 

92215165          

lillevikj@gmail.com 

Nestleder 

Odd Johan Dalby, Kallykkja 

21, 2388 Brumunddal 

91702509          

oddjd@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 
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