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Johanne har ordet 

Kjære Postpensjonister 

Vi er allerede kommet langt ut i april og jeg trodde 

i min enfoldighet at vi skulle være godt i gang med 

våre aktiviteter. Slik har det dessverre ikke blitt, 

koronaen setter fortsatt stengsler for oss. Vi har 

måttet avvikle årsmøte skriftlig, det gikk veldig 

bra, men kan ikke erstatte et fysisk møte.  

Vi er kommet ganske langt i vaksinering og jeg har stort håp om at det vil hjelpe 

oss tilbake til en normal situasjon etter hvert. 

Jeg håper at vi kan avvikle kaffetreff/ medlemsmøte på både Hamar, Elverum 

og Tynset i løpet av juni. Jeg vil gjøre mitt beste for at vi får det til selv om vi må 

forholde oss til noen restriksjoner. Det som må til er at det åpnes for minst 50 

på arrangement. (I dag er det bare 10). 
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Vi har fått noen endringer i styret, noen har ønsket å få avløsning etter mange 

år og nye koster er kommet til. Jeg ønsker både å takke de som er gått ut og 

ønske velkommen de nye. Dette ønsker jeg at dere skal være med på, håper 

det kan bli på møte på Hamar i juni. 

Jeg ønsker alle en koronafri vår og ser fram til å se og møte dere. 

Johanne 

 

Årsmøte 14. april 2021 

På grunn av koronarestriksjoner ble det ikke mulig å avholde årsmøtet med 

fysisk oppmøte, så denne gangen ble det skriftlig. Årsmøtedokumentene var 

sendt ut til de som ønsket å delta. Sluttbehandling ble foretatt av styret på 

møtet. Alle sakene ble enstemmig vedtatt ifølge de innkomne svarene.  

4 personer hadde frasagt seg gjenvalg. Det var nesteleder Terje Flem, leder av 

tur- og aktivitetskomiteen Gunvor Ottersen og to medlemmer i samme komite, 

Ingrid Høsøien og Mai-Lise Rebne. Disse ble valgt til de ledige vervene: Odd 

Johan Dalby (nestleder), Finn Jota (leder i tur- og aktivitetskomiteen), Agnes B 

Gundersen og Liv Korsgård, de to siste medlemmer i samme komite. 

Mer informasjon fra årsmøtet finner du i protokollen som blir lagt ut på vår 

nettside. Der finner du også årsberetning for 2020 og arbeidsplan for 2021. Gå 

inn på www.postpensjonistene.no og klikk deg videre der. 

 

Da styret var samlet for å 
foreta sluttbehandlingen 
krevde koronareglene to 
meters avstand. Vi var 
åtte deltakere. En liten 
utfordring, men det lot 
seg gjøre på LaPerla.  

http://www.postpensjonistene.no/


  

Aktiviteten framover  
 
Det er fortsatt 
koronasituasjonen som 
bestemmer hva vi kan 
arrangere av aktiviteter 
framover. Vi starter opp 
igjen med kaffetreff så 
snart det blir tillatt. Følg 
med i lokalavisa og på 
Facebook-sida vår. 
 
 

  
Av konkrete planer har vi felles medlemsmøte den 25. august med 

Gudbrandsdal og Vestoppland på Domkirkeodden på Hamar. Den 23. oktober 

skal vi ha jubileumsfest sammen med HamarPost. Invitasjon til begge 

arrangementene kommer i Hedmarksposten når datoene nærmer seg.  

 

Et par påminnelser 

Vi har fortsatt mange medlemmer som ikke har oppgitt mailadresse. Foreløpig 

får vi sende ut Hedmarksposten og annen post gratis, men vi tror ikke det vil 

vare evig. Det er også noen kostnader forbundet med trykking. Vi blir veldig 

glade hvis dere vil gi oss en mailadresse. Send den til tore_moen@yahoo.no, så 

blir den registrert på listene våre.  

Hvis du ikke har registrert grasrotandelen din hos Norsk Tipping ennå, har du 

mulighet til å registrere den på Postpensjonistene. Org.nummer 996661911. 

 

Hjelp med nettbrett eller smarttelefon 

Som medlem i Postpensjonistene er du automatisk medlem i 

Pensjonistforbundet. Da kan du få gratis hjelp med nettbrett eller smarttelefon. 

Klipp fra Pensjonistforbundets annonse:   

mailto:tore_moen@yahoo.no


 Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Er du pensjonist og trenger litt ekstra hjelp med 
nettbrett eller smarttelefon?  
 
Ring Smarttelefonen! 
Pensjonistforbundets hjelpetelefon for digitale 
spørsmål – telefon 22 600 700. 

 Lurer du på hvordan du kobler telefonen din 
til internett? 

 Sliter du med å komme fram til offentlige 
kontorer eller fastlegen din? 

 Har du lyst til å ha en gratis videosamtale 
med familien, betale parkering eller 
bussbillett med telefonen eller finne musikk 
og filmklipp fra ungdomstiden? 

Merk at vi besvarer ikke spørsmål om digitale 
banktjenester.  
Vi hjelper deg! 
Tjenesten er GRATIS for alle pensjonister. 
Åpen tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 12.00. 
 
Jubilanter i mars, april og mai 

02.03.21 Harald Gundersen 75 år 
08.03.21 Astrid Synnøve Moen 80 år 
19.03.21 Signe Karin Rotbakken 80 år 
28.03.21 Odd Johs Petersbakken 75 år 
30.03.21 Ragnar Høsøien 75 år 
01.04.21 Gerd Væstad 75 år 
12.04.21 Sverre Opheim 85 år 
13.05.21 Thor Rikenberg 75 år 
24.05.21 Magna Magnussen 80 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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