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Johanne har ordet  

Takk for meg!  

Jeg har hatt gleden av å være leder for Postpensjonistene i 

Hedmark i 7 år. Gjennom møter, turer og andre aktiviteter 

har jeg møtt utrolig mange flotte postfolk som har gitt meg 

inspirasjon til å fortsette som leder. Etter 7 år ønsker jeg at 

det er nye og yngre krefter som tar over lederjobben. Det 

er riktig at nye krefter kommer med nye tanker og ideer, og 

det er jeg helt trygg på vil skje. 

Jeg takker hver enkelt av dere for alle opplevelser gjennom kaffetreff, korte og 

lengre turer og andre møteplasser. Jeg kommer selvfølgelig til å støtte opp om 

aktivitetene i foreningen og derigjennom fortsatt treffe mange av dere. 

Tusen takk for godt samarbeid! 

Johanne 
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Årsmøte 27.04.22 

45 medlemmer møtte opp på Kjøkkenet på Hamar. Arne Thobru, nestleder i 

Hedmark pensjonistforbund om snakket om bl a trygdeoppgjøret 2022 og 

forbundets politikk framover. Så fikk vi en koselig stund med visesang av Tor 

Karseth. Deretter fulgte selve årsmøtet, som ble ledet av Finn. Ole Ivar la fram 

valgkomiteens forslag til nytt styre. Nyvalgt leder Mai Eidem Olsen takket 

avtroppende Johanne Lillevik for den store innsatsen hun har lagt ned gjennom 

mange år. Velsmakende middag og digital loddtrekning til slutt. 

Vår nye leder Mai Eidem Olsen er nok kjent av mange av våre medlemmer, 

etter å ha hatt sitt virke i dette området i flere tiår. Nærmere presentasjon 

kommer senere.  

Årsmøteprotokollen er lagt ut på nettsida vår. 

Noen glimt fra årsmøtet 

       

 



Fra kaffetreffene som har vært 
 

  
  Elverum 30. mars            Elverum 20. april                    Hamar 6. april 
 
 
Hva skjer framover? 

o Fellestreff med postpensjonistene i Oppland kommer allerede 8. juni. 
Det er Gudbrandsdal avdeling som arrangerer i år. Se invitasjon med 
frister på neste side. 

o Turen til Gotland gjennomføres 18. – 23. juni, med 25 påmeldte. 
o Digital opplæring. Vi setter i gang to kurs på Hamar og ett i Elverum i mai. 
o Kaffetreff i Elverum 25. mai, det blir det siste treffet her før sommeren. 
o Bli med på noe nytt! Kaffetreff på Hamar i sommer blir erstattet med 

gåturer til andre kaffesteder. Først ut er tur til Fiskehytta den 4. mai, 
kunngjort i forrige Hedmarksposten. Se også info på facebook og på 
nettsida vår om denne turen nå og de kommende etter hvert.   

o Vi planlegger båttur til Kiel 22.-24. november, full kunngjøring kommer i 
september.  

 
 
Jubilanter utover sommeren 

 
 

  

Astrid Sagbakken 19.05.    80 år 
Torunn Stenbakken 20.05.    75 år 
Kjell Bårdseng 24.05.    75 år    
Per John Valle 28.05. 75 år 
Per Arne Holtesmo 01.06. 75 år 
Amund Edgar Tollan 07.06. 75 år 
Liv Olea Sveen 11.06. 75 år 
Solvår Skårestuen 12.06. 85 år 
Helge Viken 28.06. 80 år 
Astrid Edsbeg 30.06. 80 år 
 
 
Vi gratulerer!   

  



 
 

Returadresse: 
Mai Eidem Olsen, 
Solhellinga 3 A,  
2315 Hamar 

 
 

 

 

Velkommen til felles medlemsmøte på 
Lillehammer! 
 

 
GUDBRANDSDAL AVDELING INVITERER TIL 

FELLESSAMLING FOR POSTPENSJONISTENE I 
INNLANDET PÅ NORSK VEGMUSEUM 

HUNDERFOSSVEGEN 757, FÅBERG DEN 8 JUNI 
2022  

Vi møtes i vestibylen til museet til velkomst og 
noe å bite i kl.11.00. Vegmuseet har mye 

interessant å by på, både i utstillingene inne og 
ute i friluftsområdet.  

Ikke minst er Norsk kjøretøyhistorisk museum vel 
verdt et besøk. Vi legger ikke opp til organisert 

omvisning, men det blir god tid til å se seg 
omkring og prate med kjente.  

Det blir servert en 2 retters lunsj i Fjellhallen, der 
det også blir litt underholdning og utlodning. 

Mulighet til å kjøre opp for dem som trenger det. 
 

 
Egenandelen er på 350 kroner, som betales til 
konto 0530 1874601. Påmelding til Odd Johan 
Dalby på sms til mobil 91702509 eller mail 
odd.johan.dalby@gmail.com. Frist for begge deler 
er 13. mai.  
 
Parkeringsavgift 69 kr på vegmuseet. 
 
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god 
sommer!  

Leder 

Mai Eidem Olsen, Solhellinga 

3 A, 2315 Hamar 

48158416  

  

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 

Per Bjørke, Balkevegen 366, 

2340 Løten 

48156891 

  

Varamedlemmer 

Gustav Cederberg, Ringgata 

125, 2318 Hamar. 

97737187 

  
Liv H Kristiansen,  

Strandvegen 155, 2316 Hamar 

90553813  

  
Kontonummer 

0530 18 74601 

. 

Org.nummer 

996661911 
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