
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 

• Johanne har ordet 

• Kaffetreff i Elverum og Hamar 

• Planer for sommeren og høsten 
med invitasjoner 

• Jubilanter 
 

 

Samfunnet er så smått i gang igjen – og vi har tro på at vi kan samles igjen. 

Invitasjon til felles medlemsmøte den 25. august fikk dere i forrige utgave av 

Hedmarksposten, husk frist for påmelding og betaling 9. august. I denne 

utgaven finner dere invitasjon til Regionalt Krigshistorisk Formidlingssenter i 

Moelv og tur til Utøya. Det kommer en egen invitasjon til jubileet sammen med 

HamarPost 23. oktober.   

Vi planlegger en tur til julemarked i Trondheim 30. november med retur 3. 

desember! Hold av datoene, mer informasjon kommer framover.  

 

Johanne har ordet 

Kjære Postpensjonister 

Vi er kommet til juli måned og jeg ser av facebook at 

mange av våre medlemmer er ute på spennende turer i 

vårt vakre land.  

Etter at det ble lettet litt på restriksjonene greide vi 

endelig å få til kaffetreff på Hamar, det var veldig godt å treffe dere igjen. Nå 
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må vi bare krysse armer og bein for at vi kan komme i gang med normale 

møteplasser igjen. 

Vi har lagt planer for aktiviteter utover høsten og jeg gleder meg til å treffe 

dere alle sammen, både på Hamar, Elverum og Tynset. 

Jeg ønsker dere fortsatt riktig god sommer og ser fram til første møteplass som 

blir Odden Spiseri på Domkirkeodden. 

Johanne  

 

Kaffetreff i Elverum 23.06.21 

13 glade postpensjonister kom på kaffetreff i Elverum den 23. juni. Liv ønsket 

velkommen, og fortalte litt om hva som blir tatt opp i Eldrerådet i Elverum. Vår 

nye nestleder i Hedmark, Odd Johan Dalby, møtte opp for å hilse på. Han 

fortalte fra sin karriere i Posten, som viste seg å ha begynt svært tidlig i livet.  

Alle kjente seg igjen i hans skildring 

av utviklingen i Posten. Han fortalte 

litt fra Landsmøtet som har vært, og 

beskrev våre planlagte turer og 

arrangementer framover. Litt om 

handlingsplanen, og om hva vi selv 

kan gjøre for å forebygge/utsette 

demens, om vi skulle bli rammet av 

det.   

 

 

Kaffetreff på Hamar 30.06.21 

35 glade postpensjonister møttes til kaffetreff på Kjøkkenet, Hamar. Johanne 

ønsket velkommen og var veldig glad for at vi endelig kunne møtes igjen. 

Årsmøtet ble gjennomført digitalt i år, så heder til de som gikk ut av styret var 

lagt til kaffetreffet. Terje og Gunvor har begge vært tillitsvalgt i 11 år, og gjort  



en stor innsats. Ingrids innsats har 

vært i aktivitetskomiteen. Takk til 

alle!  

Andre temaer som Johanne tok opp: 

Landsmøtet i Postens 

Pensjonistforbund, planlagte 

arrangementer i 2021 og mulig 

juletur til Trondheim. Se mer 

utfyllende omtale på nettsida vår.  

Dette skjer framover 

Kaffetreff på Tynset hotell 18. august kl 1300. På grunn av servering må vi ha 

påmelding. Egenandel kr. 50,- betales til konto 0530 18 74601. Frist for 

påmelding og betaling er 13. august. Påmelding skjer til Håvard tlf 90200317 

eller Sollaug tlf 92434355. 

 

• Neste kaffetreff på Hamar blir 1. september, trolig på Kjøkkenet. Mer 

info om dette kommer på mail og facebook. 

• Neste kaffetreff i Elverum blir 1. september kl 1200 på Møteplassen. 

 

Tur til Regionalt Krigshistorisk Formidlingssenter i Moelv 8. september. Det 

krigshistoriske formidlingssenteret, som er ett av de aller første lokalt i Norge, 

er bygd opp av en rekke elementer som viser krigshandlingene våren 1940. Vi 

er så heldige at vi har fått tidligere forsvarssjef Harald Sunde til å fortelle og 

vise oss sentret. Han er en fantastisk engasjerende og kunnskapsrik formidler. 

Buss fra Vikingskipet kl 0900, vi får parkere bilene der. Tilbake ca kl 1530. Lunsj 

på Prøysenhuset på hjemveien.  

Bindende påmelding til Finn 90932546/finjot@online.no. Egenandel kr 250,-. 

For ikke medlemmer er egenandelen kr 350,-. Frist for påmelding og betaling er 

25. august. Konto nr 0530 1874601.  



 Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Bli med på en minnerik tur til Utøya 7. oktober! 
Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende 
arena for å engasjere, lære og minne.  
Utøya er en pedagogisk læringsarena for barn og 
unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, 
hatytringer og konspirasjonsteorier.  
I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye 
generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 
2011. 
 
Buss fra Vikingskipet kl 0900, vi får parkere der. 
Kort båttur til øya, lunsj. Orientering og omvisning. 
På hjemveien pause på Lygnasæter kro, der kan vi 
kjøpe kaffe med noe til. Tilbake ved Vikingskipet ca 
kl 1800.  
Påmelding til Finn 90932546/finjot@online.no. 
Egenandel kr 500. For ikke medlemmer er 
egenandelen kr 700. Frist for påmelding og betaling 
er 15. september. Konto nr 0530 1874601. 
 

Vi tar 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.  

 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
Jubilanter i sommer: 
     20.07.21 Håvard Brenna 75 år 
     25.08.21 Ole Ivar Pedersen 75 år 
     07.09.21 Alf Rusten 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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