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         MEDLEMSMØTE 12.10.2022 

 

Postpensjonistene i Buskerud inviterer til 

medlemsmøte på Paletten i Krokstadelva onsdag 

12. oktober 2022 kl. 1100. 

Som vanlig møtes vi ca. kl. 1030 til kaffe, ½ 

rundstykke og en god postprat. Vi får musikalsk innslag med en kjenning fra 

tidligere møter, Gunnar Borgen. 

Det blir som vanlig gitt informasjon fra styret og turkomiteen. Det er en 

utfordring å finne innledere på aktuelle temaer hvor innlederen ikke kan be- 

nytte prosjector på grunn av lokalitetene. Men vi forsøker frem til møtestart. 

Før vi inntar vårt vanlige måltid, vil det bli åresalg. Ta gjerne med gevinster så 

blir loddtrekningen mere spennende. Påmelding skjer til Liv Berit Kristiansen på 

e-post: liv. berit.kristiansen@ebnett.no  eller på telefon 992 71 587 – 

fortrinnsvis ved bruk av SMS – senest ved utgangen av fredag 7.10.2022. 

 

Styret ønsker medlemmene hjertelig velkommen til Paletten 

 

         Ønsker du å delta i eller få oppdatering i databruk 

 

Styret tar nå initiativ til å kartlegge behovet/ønske fra dere om opplæring/ 

oppdatering i databruk. Det kan være på PC, Nettbrett eller Smarttelefon. 

 

Det ble informert om dette på siste medlemsmøte på Sundhaugen og det var 

lagt ut et skjema for utfylling. Dette skjemaet finner du på avdelingens 

nettside https://www.postpensjonistene.no/avdelinger/buskerud/ . Skriv ut 

skjemaet og sendt det til styret, se adresseliste på side 3 i PostBusken. 

 

Ta gjerne kontakt med en i styret for å få mere informasjon. 

 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSJONISTENE I BUSKERUD 
 

 

PostBusken 
Vi gratulerer 

 

65 år 

30.9.  Bjørn Skaret, Mjøndalen 

9.11.  Bjørn Syvertsen, Åmot 

 

70 år 

25.9. Vivi Bråten, Hønefoss 

4.10. Tor Abrahamsen, Krokstadelva 

7.11. Randi Hjellum, Drammen 

8.11. Torhild Berntsberg, Mjøndalen 

9.11. Ida Rasmussen, Levanger 

18.11.Eivind Sandli, Drammen 

 

75 år 

28.9. Inger Fure Tangen, Tyristrand 

2.11. Kari Elise Næss Hansen, Drammen 

8.11. Kjell Vidar Oslund, Hønefoss 

 

80 år 

5.11. Bjørg Knuten, Solbergmoen 

 

 

 

 

 

 

 
Plass for adresse - etikett 

  

                                        
Returadresse: 

Postpensjonistene i Buskerud 

v/Jan Dybvik, Smedhagan 6 C, 3403 LIER 

 

3403 LIER 

 

TUR- OG AKTIVITETSKOMITEEN 

 

Leder:          Per Hodt 

            Sandstranda 38  

         3055 Krokstadelva 

         Mobil: 975 71 020 

Medlem:         Jan Erik Kristiansen, Drammen 

Varamedlem:  Odd Erik Rolund, Svelvik 

Tenk over og kanskje gjør dette: 

 
 

 
 

mailto:liv.berit.kristiansen@ebnett.no
https://www.postpensjonistene.no/avdelinger/buskerud/


Medlemsmøte på Sundhaugen 7. september 2022 

 

Det første medlemsmøte etter sommeren, ble avholdt 

på Sundhaugen onsdag 7. september 2022. Det var 54 

medlemmer til stede på møtet. 

Etter en del forsøk lykkes det endelig denne gangen 

for ELVIS alias Johnny Reel å gjennomføre besøket 

hos oss uten at covid-19 skulle være et hinder. 

Det braket løst med en rekke kjente og kjære Elvis 

låter og avsluttet med But I can`t help falling in love 

with you som han tilegnet som en siste hilsen til Liv 

Fredriksen. 

Det var stor stemning underveis og det var også noen 

som svingte seg i dansen. 

Etter en kort pause orienterte leder om siste nytt fra 

Pensjonistforbundet – både sentralt og regionalt – og 

om hva som rører seg i avdelingen bl.a.: 

• Styrer vil avholde et orienteringsmøte for våre medlemmer i Hallingdal på 

Gol 5.10.2022. 

• Ut i det blå turen 4.-5.11.2022 nesten fulltegnet. 

• Årets julemøtet vil søkes avholdt på Tyrifjord Hotell 14.12.2022. 

 

Åresalget gikk som vanlig veldig bra og til slutt med det servert en nydelig 

gryterett som smakte fortreffelig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære medlemmer 

 

Et snev av høstdager har litt etter 

litt inntatt hverdagen i vårt område. 

Men fortsatt kan vi vel vente litt 

før vi legger om til vinterdekk/-tøy. 

De fleste av oss har jo opplevd en 

  sommer med skyhøye priser på strøm og bensin/dies- 

  el. Stort sett bruker vi mindre strøm om sommeren,  

  men likevel er fakturaen uvant høy selv med strøm- 

  støtte fra staten. Det ser ut til at denne situasjonen 

  vil vare en tid fremover. Tror ikke vi kan vente noe 

  store endringer/bedringer på dette området i for- 

  bindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i be-   

  gynnelsen av oktober. 

  Det er varslet et stramt statsbudsjett for 2023 og  

  vi må regne med at det kommer til å bli utrolig mye 

  politisk støy gjennom høsten. Det vi kan håpe på er 

  at de som skal beslutte de økonomiske rammene for 

  2023 viser klokskap/bruker vett og forstand.  

  Pensjonistforbundet vil med den erfaringen og kunn- 

  skapen som forbundet har, gjennomgå og vurdere inn- 

  holdet i det nye statsbudsjettet – sett med øynene 

  til landets pensjonister. 

  Vi håper det beste. 

 

   Med vennlig hilsen 

         Jan 
 

 

Postpensjonistene Buskerud  

er mottagelig for Grasrot- 

andel. Meld deg på når du  

leverer kuponger eller 

på nettsida til Norsk Tipping 

   
    Postpensjonistene i Buskerud har organisasjonsnummer  

   998 366 666 
 
  

Styret 

 

Leder: 

Jan Dybvik,  

Smedhagan 6 C  

3403 Lier 

Mobil: 905 16 458 

E-post;  jan.dybvik@lifi.no 

Nestleder: 

Per Hodt,  

Sandstranda 38 

3055 Krokstadelva 

Mobil: 975 71 020 

E-post: per.hodt@ebnett.no  

Økonomiansvarlig: 

Ingrid Orhagen,  

Svelvikvn. 95 

3039 Drammen 

Mobil: 90601516 

Epost: ingridorhagen@msn.com 

Sekretær: 

Aud Moss 

Seilhytteveien 12 

3060 Svelvik 

Mobil: 950 21 613 

E-post: amos2@online.no 

Styremedlem: 

Liv Berit Kristiansen  

Ingeniør Rybergs gate 36 

3024 Drammen 

Mobil: 992 71 587 

E-post: 

liv.berit.kristiansen@ebnett.no          

Varamedlem: 

Thore Gustavsen 

Ekornrudgata 7 

3050 Mjøndalen 

Mobil: 915 46 142 

E-post: 

thore.gustavsen@ebnett.no 

 

Avdelingen hjemmeside 

www.postpensjonistene.no/av-

delinger/buskerud  

 

E-post: 

buskerud@postpensjonistene.no 

 

TUR UT I DET BLÅ 

 

Den kunngjorde turen i dagene 4. 

-5.11. 2022 er nå stort sett full-

tegnet. 

Men er du sent ut med å bestille, 

kan det fortsatt være mulighet å 

få plass. 

Ta kontakt med Per Hodt på mo 

975 71 020 – fortrinnsvis på 

SMS. 

 

Den internasjonale eldredagen 

 

FN,s eldredag er 1. oktober hvert år 

og kommer til å bli markert på en eller 

måte rundt om i hele landet. 

FN har erklært 2021 – 2030 for 

tiåret for sunn alderdom. 

 

Følg med hva som skjer på dette om- 

rådet i din kommune. 
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