
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denne utgaven: 

• Johanne har ordet 

• Kaffetreff som har vært 

• Sommertur til Gotland 

• Kaffetreffene framover 

• Jubilanter 

 
 

Nå ser vi fram mot vår, og da kommer også tida for årsmøtet, som blir den 27. 

april kl 14 på Kjøkkenet. Vi regner med at vi kan gjennomføre møtet fysisk i år, 

og påmeldingsfristen utvides til 6. april. Det blir informasjon fra 

Pensjonistforbundet. Underholdning ved Tor Karseth. Se for øvrig kunngjøring i 

forrige utgave av Hedmarksposten. 

Bli med på sommertur til Gotland! Invitasjon på neste side. 

Johanne har ordet  

 

Gode postvenner  
Etter to år med restriksjoner var det en gledens dag da vi 
endelig kunne ha kaffetreff på Hamar 9. mars, det første i 
år. Heldigvis har vi kunnet ha kaffetreff på Elverum. Jeg 
tenkte at endelig var vi tilbake til normalen, men den gang 
ei.  
Det utenkelig har skjedd at Russland går til krig mot 
Ukraina. Jeg har aldri trodd at jeg skulle oppleve krig i  

Europa i min levetid. Vi blir vitne til grusomme hendelser og et folk må rømme 

sitt hjemland. Dette skaper usikkerhet i en hel verden og vi blir usikre på 
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hvordan fremtiden skal bli. Det er godt å se at hele Europa står samlet og 

støtter Ukraina. Vi må håpe at det snarest kommer til en politisk løsning. 

Jeg er allikevel optimistisk til at vi kan gjennomføre våre planlagte arrangement 

i tiden framover. Vi har fått en del påmeldinger til årsmøtet, men ønsker gjerne 

flere. I vanskelige tider er det godt å komme sammen og få tankene bort fra alt 

som er leit. 

Jeg håper på en fremtid med fred. 

Hilsen Johanne 

Kaffetreff i Elverum 23. 
februar 

23. februar var vi 8 post-
pensjonister på Møteplassen. 
Johanne informerte om nytt 
fra styret, mest om turer som 
er planlagt. Det ble mye 
diskusjon om Innlandet. I løpet 
av møtet ble det klart av 
storfylket Innlandet består.  

 
 

 

Kaffetreff på Hamar 9. mars 
30 pensjonister kom på kaffetreff på 
Hamar 9. mars. Nestleder i Postens 
pensjonistforbund Jan Bekkevold kom for 
å orientere litt om viktige saker 
framover. Johanne og Finn snakket om 
aktiviteter utover våren, og Odd Johan 
om dataopplæring. 

 
Velkommen til sommertur til Gotland!  

 
Gotland – historie og kultur 18. – 23. juni 2022 

 

1. dag:  Hamar – Eskilstuna-området 
Avreise fra Hamar med buss. Underveis tar vi nødvendige stopp for 
beinstrekk og bespisning. Overnatting i Eskilstuna.  
 



2. dag:  Eskilstuna – Nynäshamn – Gotland                                       
 Vi kjører til Nynäshamn og tar ferga til Visby. Mulighet for å kjøpe lunsj. Vi 
sjekker inn på Clarion Hotel Wisby og deretter får vi en 2-timers byvandring i 
Visby. 
 
3. dag:  Heldagsutflukt til nordre Gotland og Fårø 
Vi skal besøke Bro kirke og Bungemuseet. Så tar vi ferge ut til Fårø. Her ser vi 
på de mektige raukområdene Lauters og Langham. Vi skal besøke Bläse 
Kalkbruksmuseet. Programmet tar ca 7 timer.  
 
4. dag:  Halvdagsutflukt til vestre Gotland og tid til egen rådighet 
Vi besøker blant annet utsiktsstedet Høgklint, og Gnisvärd som er en koselig 
fiskeby. Ser også på Roma Kungsgård. Tid på egen hånd i Visby. 
 
5. dag:  Visby – Nynäshamn – Karlstad 
Tidlig frokost, og så begynner vi på hjemturen. Overnatting i Karlstad.   
 
6. dag:  Karlstad – Hamar 
Før avreise kan vi vandre en tur i Karlstads bypark, Mariebergsskogen. Vi tar 
en lengre stopp for litt svenskehandel nær grensen.  
 
Inkludert i prisen 
All transport, 5 overnattinger på hotell i dobbeltrom, 5 frokoster, 5 middager 
og 1 lunsj. Alle utflukter inkl transport, guiding og inngangspenger som er 
nevnt i beskrivelsen. 
 
Pris og påmelding 
Pris pr. person kr 9 900,- ved minimum 30 personer i bussen 
Tillegg for enkeltrom kr 1500,-  
Frist for påmelding og betaling av depositum kr 3 000,- 27.april 
Frist for betaling av restbeløp 24.mai 
 
Påmelding til Finn Jota på SMS, mobil 90 93 25 46, eller finjot@online.no 
 
Konto for innbetaling 0530 1874601 
 

  



 
 

Returadresse: 
Johanne Lillevik, 
Skisporet 368, 
2319 Hamar 

 

 

Kaffetreffene framover 
 
Elverum: Første treff blir 30. mars. Deretter 20. 
april, dette er ei uke tidligere enn vanlig pga 
årsmøtet.  
 
Hamar:  
6. april kl 1200 på Kjøkkenet. 50 kr egenandel 
betales kontant ved frammøte. Ingen påmelding. 
Her får du høre mer om digital opplæring. 
 
4. mai kl 1200: I sommer skal vi prøve med noen 
lette gåturer før kaffen av og til. Denne dagen 
starter vi fra parkeringsplassen vis-à-vis K A 
Rasmussen (Strandvegen 166). Vi går i lett terreng 
langs Mjøsa, ca 8 km tur-retur. Kaffe og vaffel når 
vi kommer fram. Det er også mulig å kjøre fram til 
hytta for de som ønsker det.  
 
 
Kommende jubilanter 
  
04.04.     Hans Smevold Rustad                    80 år 
07.05.     Elsa Karin Flem                               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 

 


