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Mai har ordet  

Hei alle sammen! 

Som kjent ønsket Johanne avløsning som leder i 

foreningen ved siste årsmøte, og jeg har påtatt meg 

ansvaret etter henne. Det blir litt som å hoppe etter…., 

men jeg er så heldig at det er en gjeng med meget 

dyktige personer i styret, så jeg har tro på at vi skal klare 

å drive dette videre i fellesskap. 

I og med at årets årsmøte ble avholdt i slutten av april, blir det «et kort år» på 

oss. Aktivitetene har imidlertid gått uten stopp takket være dyktige folk i 

arrangementskomiteen. En vellykket tur til Gotland og flere kaffetreff ute i det 

fri har stått på programmet. Må også nevne kursene med digital opplæring som 

virkelig har slått an. 

Sjøl om sommeren kanskje er litt på hell, ønsker jeg alle en fortsatt fin sommer! 

Mai 
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Turen til Gotland 18. – 24. juni 

 24 glade postpensjonister dro på busstur til Gotland. 

De hadde en fin båttur ut til Gotland, der fikk de mange 

gode opplevelser. Mye å se på i Visby, og de besøkte 

også mange andre steder. Mer omtale på nettsida vår. 

 

 

Tre vandrende kaffetreff i sommer. 

Treffene ble arrangert som tur til Fiskehytta, tur på Ilsengstiene og kaffetreff på 

Åkersetra i Åstdalen. Godt oppmøte, så dette vil vi bygge videre på til neste 

sommer.  

Kaffetreff på Tynset 9. mai, og i Elverum var siste treff før ferien 25. mai. 

  

Gudbrandsdal avdeling inviterte til fellessamling på Norsk Vegmuseum på 

Hunderfossen 8. juni. Noen av oss deltok, det var både hyggelig og interessant. 

Lunsj i Fjellhallen etter at vi hadde studert den flotte utstillingen.  

   



 
Digital opplæring 
 

Vi har satt i gang kurs 
for medlemmene i 
digital opplæring, der 
Liv H Kristiansen er vår 
dyktige instruktør. Det 
var kurs på Hamar og i 
Elverum i vår, og Tynset 
står for tur til høsten. 
24 deltakere til 
sammen. Nye kurs 
kommer, både 

grunnkurs og oppfølgingskurs. Erfaringene våre er at både elever og hjelpere 
lærer! Det er motiverende og spennende. Målsettingen i det første kurset har 
vært å bli kjent med de grunnleggende funksjoner på telefon/nettbrett, som 
av/på knapp, hjem knapp, tilkobling til trådløst nettverk, mobildata og 
datamengde gigabyte (GB). Frykten for å bli svindlet er til stede, derfor har vi 
viet Sikkerhet og Passord en god del tid, for å dempe angsten. Deretter å laste 
ned og bruke apper, som Postens Pensjonistforbund hjemmeside, 113, EnTur 
og Yr. Det overordnede målet for oss er å gjøre våre medlemmer i stand til å 
delta i det digitale samfunnet på en god måte. 
 
 
Hva skjer framover? 

 
o Kaffetreff i Elverum 31. august kl 12, det blir på Møteplassen som vanlig. 

o Neste kaffetreff på Hamar blir den 7. september kl. 1200. Denne 

gangen treffes vi på Ådalsbruk Motormuseum. Vi møtes på kafeen 

(som er en opplevelse i seg selv) med vanlige orienteringer og kaffe 

og vaffel. Etter møtet får vi en omvisning i museet. De har en 

utrolig samling av biler og andre motorkjøretøy. I tillegg har de en 

gammel telegrafstasjon og mange andre interessante gjenstander. 

En liten ukjent «gullgruve» for mange. Møt opp, ingen påmelding. 

Egenandel kr. 100,-. 
o Båttur til Kiel 22.-24. november, full kunngjøring kommer i neste utgave.  
o Se også info på facebook og på nettsida vår om treffet på Ådalsbruk, 

turen til Kiel og andre arrangement som kommer etter hvert.  



 
 

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

 
 

 

 
Klipp fra Ådalsbruk motormuseum 
 

HamarPost arrangerer 
 

• HamarPost skal arrangere Post-NM i friidrett på 

Hamar Idrettspark Børstad 9.-10. september 

• Konsertkveld i Hamar Kulturhus 22. september kl 19, 

vorspiel på Kjøkkenet kl 17-18.30. Påmelding innen 

1.9. Se mer på nettsida.  
     

 
Jubilanter til og med september 
 
Grete Romsaas Østby 07.07. 75 år 
Kari Mette Motrøen Furnes 13.07. 75 år 
Gerd Storlimo Tynset 18.07. 85 år 
Leif Erik Nytrøen Hamar 24.07. 75 år 
Else Lunna Brumunddal 07.08. 80 år 
Synnøve Gylstrøm Kristoffersen Ottestad 13.08. 80 år 
Finn Haugvik Ottestad 05.09. 75 år 

 
Vi gratulerer!   

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 
 


