
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 
 

• Johanne har ordet 

• Jubileum 

• Gjennomførte kaffetreff 

• Tur til Utøya 

• Invitasjoner til julemiddager 

• Jubilanter 

 
 

De fleste koronarestriksjonene er borte, og vi har gjennomført de planlagte 

arrangementene. Et unntak er juleturen til Trondheim, som ble avlyst på grunn 

av for få påmeldte. Nå blir det julemiddager, og så tar vi fatt på planleggingen 

av neste års aktiviteter. Hvis du har ønsker og ideer om dette – si fra! 

 

Johanne har ordet 

Kjære Postpensjonister 

Høsten har innhentet oss, med mildvær og regn i sør og 

sludd i høyereliggende strøk. Innimellom er det fine 

dager med nydelige høstfarger som vi kan nyte. 

En spesiell takk til dere alle som var med og feiret 

30+40 årsjubileet forrige helg, det er mye glede i å samles til en hyggelig prat 

og en fin fest. 

HEDMARKSPOSTEN nr 6/2021 
Medlemsblad for Postpensjonistene i Hedmark  



Ny regjering er på plass og vi er spente på hva det vil si for oss pensjonister, vi 

venter fortsatt på siste rest av etterbetaling fra trygdeoppgjøret i vår. 

 Jeg registrerer at Davidsen i Pensjonistforbundet har møtt på åpen høring i 

Stortingets arbeids og sosialkomité, hvor han har fremmet sine krav for 

pensjonistene med hensyn til budsjettet for 2022. Dersom dere har mulighet er 

det mye å lese på hjemmesiden til Pensjonistforbundet. 

Jeg ser fram til å møte dere på julearrangement på Hamar, Elverum og Tynset. I 

fjor måtte vi avlyse alle julearrangement, jeg håper og tror at pandemien ikke 

vil stikke kjepper i hjulene for oss dette året. 

Vis hensyn og ta vare på hverandre. 

Johanne 

 

Felles jubileumsfest på Hotell Scandic Hamar 23.10.21 

Postpensjonistene i Hedmark har 30-årsjubileum, og HamarPost BIL og 

Velferdsråd feirer 40 år. 86 medlemmer møtte opp, det ble en flott 

markering og en kjempefin fest. Godt å møtes igjen etter lang tid med 

mindre samvær og fellesskap.  

 

 



 
Mange ble hedret, og Johan styrte det hele med sikker hånd. Det ble en 

verdig markering av de to jubileene.  

 

Vi har hatt kaffetreff på senhøsten 

I Elverum har vi hatt treff 29.09. og 27.10., og på Hamar 06.10.  

Tur til Utøya 07.10. 

27 postpensjonister ble med på turen. Vår dyktige omviser Zamran ventet oss 

ved ferga Thorbjørn, og tok oss med på en omvisning på ca 2 timer. Vi gikk 

langs «E6», som veien rundt øya kalles. Arbeidsmiljølåven inneholder historien 

om Utøya i bilder og tekst. Vi stoppet ved Skolestua, der 47 mennesker 

overlevde terroren. Videre gikk vi på Kjærlighetsstien, der mange av 

ungdommene rømte mens kulene haglet. Vi besøkte Verditreet, som var fullt 

av lapper med gode og kloke ord fra ungdommer som besøker Utøya. 

Hegnhuset rundt Kafehuset inneholder god symbolikk, og i selve Kafehuset 

kunne vi se fysiske minner etter terroren, bl a kulehull i veggene. Til slutt kom 

vi til det vakre minnestedet Lysningen, der Johanne la ned blomster.  

     

Så over til kunngjøringer av julemiddagene: 



 
 

Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Julemiddag på Møteplassen i Elverum 24.11. kl 12. 
Egenandel 150 kr. Påmelding til Liv Hodøl 
Thoresen, 90797958/hodoel@online.no. Frist for 
bindende påmelding og betaling 19.11.21. Konto nr 
0530 1874601. 
 
Julemiddag på Tynset hotell 9.12. kl 13.  
Egenandel 150 kr. Utlodning, ta med kontanter. 
Påmelding til Håvard tlf 90200317 eller Sollaug tlf 
92434355. Frist for bindende påmelding og 
betaling 26.11.21. Konto nr 0530 1874601. 
 
Julemiddag på Kjøkkenet på Hamar 15.12. kl 16. 
Egenandel 150 kr. Utlodning, 20 kr pr lodd betales 
ved påmelding. Tante Gerda underholder. 
Påmelding til Liv Korsgård, tlf 41402392. Ring eller 
send sms. Frist for bindende påmelding og betaling 
1.12.21. Konto nr 0530 1874601. 
 
Forbehold om mulig avlysning ut fra korona-
situasjonen. «Først til mølla» om det skulle bli 
nødvendig.  
 
Jubilanter fram til midten av desember.    
20.11.     Ingjerd Sofie Johansen            75 år 
23.11.     Marie Weideborg Larsen        95 år 
01.12.     Steinar Mora                             80 år 
03.12.     Tore Moen                                 80 år 
06.12.     Jan Egil Gran                              75 år 
08.12.     Jørgen Eriksen                           85 år 
08.12.     Anne Grethe Vardenær           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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