
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 
 

• Johanne har ordet 

• Julemiddagene i 2021 

• Kaffetreffene framover 

• Innkalling til årsmøte 2022 

• Jubilanter 
 

 

Så er vi i gang igjen med nye koronatiltak. Men vi slutter ikke å planlegge, så får 

vi heller utsette, avlyse eller gjennomføre på annen måte når det butter imot. 

Noe skal vi nok få til i året som kommer. 

Johanne har ordet 

JULEN 2021 

Jeg hadde ønske og stor tro på at vi kunne gå inn i 

julehøytiden med litt mere normale forhold. Isteden får 

vi nesten full nedstenging på grunn av koronaen. Vi 

greide å arrangere julemiddag på Elverum i november 

og på Tynset i desember. Jeg gledet meg veldig til å 

møte 75 postpensjonister på Hamar 15. desember. På grunn av restriksjoner 

måtte vi avlyse for andre år på rad, det føles ikke greit. Styret har bestemt at 

arrangementet på Hamar vil bli tatt opp igjen så snart situasjonen tillater det, 

forhåpentligvis i slutten av januar/ februar. Jeg håper og tror at vi også denne 

gangen skal ri stormen av og at vi kan se lysere på situasjonen vinteren 22. 
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Vi pensjonister er tross alt i en heldig situasjon, jeg tenker på de som kan bli 

permittert og kanskje mister jobb like oppunder jul, hvilken lønn skal de betale 

sine regninger av. Selv om regjeringa går inn med støtteordninger så kan det 

ikke erstatte å ha en jobb. 

Vi går jula i møte med tro og håp om at det lettes på restriksjonene i løpet av 

januar 22 og at vi kan sees i litt mer vanlige former i det nye året. 

Jeg ønsker dere en god fredfull jul og det beste for det nye året. Jeg ser fram til 

å møte dere på forskjellige arrangement i 2022. 

God Jul og Godt Nytt År 

Johanne 

 

Julemiddagene i 2021 

Elverum 24.11.21 

14 glade pensjonister møttes på Møteplassen til en hyggelig stund en måned 
før juleaften. Liv ønsket velkommen og informerte om aktuelt fra eldrerådet i 
Elverum kommune. Deretter fikk vi servert nydelig juletallerken med 
påfølgende dessert.  

En lystig gjeng sørget for hyggelig prat og noen gode historier fra gamle dager. 
Johanne avsluttet med å be om forslag til aktiviteter/turer i 2022. Styret starter 
snart planlegginga for neste år, så kom med forslag.

      

Tynset 9.12.21 

18 postpensjonister kom sammen til julemiddag på Tynset hotell. Håvard 

ønsket velkommen, deretter sa Johanne noen ord til medlemmene. Så hadde 



Kjellaug Kristiansen Jota et innlegg, som var informativt og engasjerende. Den 

digitale hverdagen ble diskusjonstema. På den ene siden må samfunnet legge 

til rette for at ikke alle kan være på nett. På den andre sida må vi pensjonister 

også ta ansvar for å følge med selv, slik at vi holder oss oppdatert på 

datakunnskapene vi allerede har og fortsetter å lære.  

Vi fikk servert nydelig julemat, og praten gikk livlig rundt bordet. Som alltid var 

det hyggelig å komme til samling i Nord-Østerdalen.  

     

 

Planlagt julemiddag på Hamar 15.12.21 fikk vi dessverre ikke gjennomført på 

grunn av ny økning av koronasmitte. Vi har utsatt dette arrangementet, og tar 

sikte på å gjennomføre det så snart forholdene ligger til rette for det igjen utpå 

nyåret en gang.  

 

Kaffetreffene framover 

Hamar. Kaffetreffene her starter ikke opp før i februar, siden de nye 

restriksjonene varer til midten av januar. Vi kommer tilbake til tid og sted når 

det blir aktuelt.  

Elverum. Vi planlegger kaffetreff 26. januar 2022 kl 12 på Møteplassen. Vi 

bekrefter eller avlyser ut fra situasjonen når den tid kommer, i lokalavisa og på 

facebook. 

Tynset. Treff blir kunngjort når de lokale krefter finner at tida er inne for det.  

  



 
 

Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Årsmøte 2022 på Kjøkkenet  
(Folkets hus/gamle Paletten), Hamar 

Onsdag 9. mars 2021 kl 12 
 

Forslag til årsmøtet sendes styret v/Johanne 

Lillevik, Skisporet 368, 2319 Hamar eller 

hedmark@postpensjonistene.no v/Johanne 

Lillevik innen 15. februar 2022. 

 
Frasigelse av verv sendes skriftlig til valgkomiteen 
v/Ole Ivar Pedersen, Sverres gate 11, 2317 
Hamar eller sms til tlf 95761237 innen 15. 
februar 2021. 
 
Påmelding til årsmøtet til Johanne, tlf eller sms 
92215165 innen 15. februar 2022. 
 
Fullstendig innkalling kommer i neste nummer av 
Hedmarksposten. 

 
For alle planlagte arrangementer må vi ta 
forbehold om gjennomføring hvis 
smittesituasjonen forverrer seg. Vi håper ikke det! 
 
Jubilanter sist i desember og januar 2022.    
24.12.     Ingveig Stamoen                            75 år 
27.12.     Bjørg Karin Hassel Pedersen        75 år 
04.01.     Harald Martin Normann               75 år 
 
Vi gratulerer! 

Leder 

Johanne Lillevik, Skisporet 

368, 2319 Hamar 

92215165          

  

Nestleder 

Odd Johan Dalby, Kallykkja 

21, 2388 Brumunddal 

91702509          

  

Sekretær 

Sonja Vindvik, Linneavegen 

57, 2409 Elverum  

95856038   

  

Økonomiansvarlig, 

Tore Moen, Kløvervegen 1 A, 

2409 Elverum 

90112474       

   

Styremedlem 

Mai Eidem Olsen, Solhellinga 

3 A, 2315 Hamar 

48158416 

  

Varamedlemmer 

Gustav Cederberg, Ringgata 
125, 2318 Hamar. 
97737187 
  
Ingebrigt Henningsen, 
Hovinvegen 86, 2410 Hernes 
95172033 
  
Kontonummer 
0530 18 74601 
Org.nummer 
996661911 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og godt nytt år! 


