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• Postpensjonistene i Hedmark -
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• Jubilanter  

 

Det nye året er i gang, og vi er i gang med å legge planer for treff, turer og 

aktiviteter.  

I forrige utgave kunngjorde vi årsmøtet den 9. mars 2022. For øyeblikket er det 

såpass usikkert om vi kan samle så mange allerede da, så vi har valgt å utsette 

det. Ny dato for årsmøtet blir 27. april 2022, fullstendig innkalling finner du på 

siste side.  

Johanne har ordet  

 

Nytt år og nye muligheter! 
Jeg tenkte at bare vi kom over nyttår så ville restriksjonene 
i forbindelse med covid bli lettere, slik at vi kunne 
gjennomføre våre aktiviteter. Slik har det ikke blitt, selv 
om det er lys i sikte. Kaffetreff på Hamar har vi utsatt til 9. 
mars og årsmøtet har vi utsatt til 27. april. Det er veldig 
kjedelig å måtte avlyse møter, men medlemmenes 
sikkerhet er det viktigste. Styret har imidlertid ikke 
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ligget på latsiden, vi har planlagt en god del aktiviteter utover året, både turer 

og lokale aktiviteter.  

Vi måtte avlyse julemiddagen på Hamar, vi ønsker derfor å gjøre litt ekstra ut 

av årsmøtet den 27. april. Ut over vanlig årsmøte så vil det bli middag og 

underholdning. Underholdningen er hemmelig. 

Jeg ser virkelig fram til å møte dere alle. 

Johanne 

 

Kaffetreff i Elverum 26. januar 

11 postpensjonister møtte 
opp på Møteplassen. Liv 
fortalte litt fra Eldrerådet i 
Elverum, deretter ga hun 
ordet til vår nestleder Odd 
Johan. Han fortalte kort om 
turer som er under 
planlegging. Vi fikk også 
høre om dataopplæring i 
regi av Pensjonistforbundet, 
som blir tilbudt der vi får 
mange nok interesserte.  
 

 
God plass til å holde meteren her! 

 

Kaffetreffene framover 

Hamar. På grunn av koronarestriksjonene pr i dag er det uklart om det blir 
mulig å avvikle kaffetreff i begynnelsen av februar. Dette utgår, og vi setter opp 
treff slik:  
9. mars kl 1200 på Kjøkkenet. 50 kr egenandel betales kontant ved frammøte. 
Ingen påmelding.  Kjøkkenet er opptatt første onsdag i mars, derfor velger vi 
denne datoen.  
6. april kl 1200 på Kjøkkenet. 50 kr egenandel betales kontant ved frammøte. 
Ingen påmelding.  
  



Elverum. Siden antall medlemmer på kaffetreffene er mindre her, kan vi samles 

med de restriksjonene som er nå. Treffet i januar er allerede avviklet. De neste 

treffene blir 23. feb, 30. mars, 20. april og 25. mai. Legg merke til at treffet i 

april er en uke tidligere enn vanlig, det er på grunn av datoen for årsmøtet.  

 

Dataopplæring 

Pensjonistforbundet er opptatt av å gjøre mest mulig for den eldre befolkning. 

De ønsker at alle skal få mulighet til å bli digital på en god måte. Postens 

pensjonistforbund har også et ønske om at våre medlemmer skal få nyttig og 

enkel digital opplæring. Vi kommer til å undersøke interessen for dette blant 

medlemmene utover vinteren, og så tilby opplæring som er mest mulig 

tilpasset den enkelte bruker. Det kan for eksempel være bruk av smarttelefon, 

og nettbrett, og andre temaer som dere ønsker. 

 

Fra Hamarpost har vi fått denne meldingen: 

 
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE  

HAMARPOST B.I.L. OG VELFERDSRÅD 
Onsdag 2. mars kl 18 på Pizzanini ved Østre Torg  

 
Innen 16. februar sendes:  

  FORSLAG OG SAKER TIL ÅRSMØTE til leder Jan Olav Tuterud, 

Frøbergvegen 41, 2320 Furnes, E-post: otut@online.no 

  FRASIGELSER AV VERV til valgkomiteen v/ Mai Eidem Olsen, 

Solhellinga 3 A, 2315 Hamar, E-post: tor-ol7@online.no 

  SØKNADER OM MIDLER FRA A.OG R.H. ANDERSENS MINNEFOND  

til styret v/leder Jan Olav Tuterud 

  Det blir BESPISNING etter årsmøtet. Send påmelding til 

harno@online.no (Harald N.) eller SMS 476 07405 (leder) innen 26. 

feb. 2022. 

Styret i HamarPost Bedriftsidrettslag og Velferdsråd 
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Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Postpensjonistene i Hedmark 
 

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

Onsdag 27. april 2022 kl 14 
 

Forslag til årsmøtet sendes styret v/Johanne 

Lillevik, Skisporet 368, 2319 Hamar eller 

hedmark@postpensjonistene.no 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 2022. 
 
Påmelding til årsmøtet til Johanne, tlf eller sms 
92215165 innen 15. mars 2022. 
 
Middag og underholdning etter møtet. Vi tar 

forbehold om at årsmøtet kan bli avviklet skriftlig 

dersom koronasituasjonen gjør det umulig å 

arrangere møtet med fysisk frammøte. 

 

 
Jubilanter i februar og mars 2022    
20.02.     Ole Johan Jesnes                            80 år 
20.02.     Gun Viola Messel                           75 år 
02.03.     Liv B Eidsæther                               85 år 
08.02.     Gerd Bekken Nysted                      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 

 


