
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 
 

• Odd Johan har ordet 

• Dette har vi gjennomført i høst 

• Invitasjoner til tur og møter 
utover høsten 

• Jubilanter 

 
 

Vi er godt i gang med aktiviteter, og flere arrangementer er gjennomført. Vi 

kan også glede oss over å invitere til juletur til Trondheim, se invitasjon i denne 

utgaven.  Noen ord fra vår nestleder, i Johannes fravær: 

Kjære Postpensjonister 

Johanne trosset mine råd om å holde seg “hjemme” - og har tatt en fortjent 
ferietur. 
Vi har lagt bak oss en varm og fin sommer, og selv om vi nå er i september så 
kan vi vel ikke klage på annet enn høye strømpriser! 
Vi postpensjonister har vel nå fått utstedt et nytt sertifikat (Korona) og kan 
bevege oss litt friere. 
Det har medført at aktiviteter har blitt gjennomført som planlagt. For meg 
personlig har det vært hyggelig å treffe igjen kolleger i PostFamilien 
(Fjellregionen, Elverum og Hamar). Jeg håper våre planlagte aktiviteter og turer 
faller i smak utover høsten. Vi i styret gleder oss til Jubileumsfesten 30+40-
årsjubileet den 23.10.21. Håper vi ser mange av dere der, og så feirer vi i 
“pomp&prakt” 
 
Odd Johan 
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Dette har vi gjennomført hittil i høst: 

Felles medlemsmøte med Vestoppland og Gudbrandsdal 25.08.21 på 

Domkirkeodden Hamar 

Johanne ønsket velkommen, og hun fortalte litt om Odden (Domkirkeodden), 

ruinene/Hamardomen og ikke minst det flotte turområdet rundt. 

Terje Demroen underholdt med sang og gitarspill. I Hamardomen fikk vi en 

orientering om Domen av en syngende guide. Et interessant historisk 

tilbakeblikk til 1100-tallet og Domens skjebne da svenskene herjet på 1500-

tallet. Den samme guiden underholdt med nydelig koralsang.  

Tilbake i Spiseriet fikk vi en nydelig lunch og kaffe/kake. Vi avsluttet med en 

enkel utgave av loddtrekning, og vi var så heldige å ha fått mange gevinster. 

Til slutt gav Johanne stafettpinnen videre til Leif og Gudbrandsdal avdeling som 

skal arrangere treffet i 2022. 

 
 

Vi har hatt kaffetreff: 

Tynset 18.08., Elverum 01.09., Hamar 01.09. 

Tur til Regionalt Krigshistorisk Formidlingssenter i Moelv 

Se informasjon om denne flotte turen 
på nettsida vår. 

  



Juletur til Trondheim 30.11. – 3.12.21 

Vi skal bo på Scandic Nidelven, som ligger sentralt i byen og er premiert flere 

ganger for Norges beste frokost. 3 frokoster og 3 middager er inkludert i prisen.  

Bussen kjører fra Hamar via Elverum og Østerdalen. Meld fra hvor du vil gå på 

ved påmelding.  

• Vi skal oppleve et stort og spennende julemarked i Trondheim. 

• Byvandring med lokalguide i Trondheim, bl a Stiftsgården, Gamle Bybro, 

Bakklandet og Nidarosdomen 

• Besøk på Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk. Her 

løftes band, artister og bransje fram i lys av de ulike tiårenes 

kulturhistorie fra 1950-tallet fram til i dag. 

• Omvisning inne i Nidarosdomen 

Pris pr person i dobbeltrom 4500 kr for medlemmer, 5690 kr for ikke-

medlemmer. Enkeltromstillegg 2070 kr. 

Bindende påmelding til Finn 90932546/finjot@online.no. På grunn av 

hotellkapasiteten i Trondheim ber vi om rask påmelding, senest 15.10.21. 

Samme frist for betaling av hele beløpet. Konto nr 0530 1874601. 

 

Her kan du ser mer om julemarkedet: 

https://julebyentrondheim.no/velkommen-til-et-magisk-julemarked-pa-torvet/   

https://julebyentrondheim.no/velkommen-til-et-magisk-julemarked-pa-torvet/


 
 

Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Kaffetreff på Møteplassen i Elverum 29.09. kl 12. 
Lederen i Postens Pensjonistforbund, Kjellaug 
Kristiansen Jota kommer på besøk, og vil ha et 
innlegg. Enkel servering, egenandel 50 kr. 
Påmelding til Liv Hodøl Thoresen, 
90797958/hodoel@online.no. Frist for påmelding 
og betaling er 24.09.21. Konto nr 0530 1874601. 
 
Kaffetreff på Kjøkkenet på Hamar 6.10. kl 12. 
Det blir en presentasjon av hvordan man finner 
fram på nettsidene våre. Enkel servering, 
egenandel 50 kr. Påmelding til Liv Korsgård, på 
telefon 41402392. Ring eller send sms. Frist for 
påmelding og betaling 1.10.21. Konto nr 0530 
1874601. 
 
Jubileumsfest 
Dere har nå fått en invitasjon i postkassa, til 
jubileum sammen med HamarPost den 23.10.21 på 
Hotell Scandic Hamar (8. etasje). Husk 
påmeldingsfristen 1.10.!  
 
Vi skal ha julemiddag på Hamar den 15.12.21! 
Invitasjon med mer info kommer, sett av datoen! 
 

Vi tar forbehold for alle planer om mulig avlysning 
ut fra koronasituasjonen. «Først til mølla» om det 
skulle bli nødvendig.  

 
Jubilant i høst: 
     10.10.21 Kjell Arne Sagbakken 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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