
Torsdag 23. september var det et felles medlemsmøte for Lillehammer  og Hamar Telepensjonistforening i 

Håkons Hall på Lillehammer. (Gjøvik TP var også invitert, men dessverre kom det ingen derfra. Årsaken til 

dette skal vi ikke komme inn på her, men de som vil kan lese litt om dette på Gjøvik TPs hjemmeside.) 

 

Oppmøtet fra de to foreningen må sies å være god med 23 deltakere fra Hamar og 36 fra Lillehammer. 

 

Medlemmene ble ønsket velkommen av lederen for Lillehammer TP – Helge Tordhol – som deretter ga ordet til 

leder for Norges Olympiske Museum, Åge Dalby. Som de fleste vel er kjent med har dette museet sitt 

tilholdssted i Håkons Hall.  

 

 
 

Dalby åpnet med et engasjerende foredrag om en av de største idrettskvinner Norge noen gang har fostret, 

nemlig Sonja Henie. Sonja Henie (født 8. april 1912 i Kristiania, død 12. oktober 1969 på en flyreise mellom 

Paris og Oslo). Hun var en norsk kunstløperdronning, OL-vinner, filmskuespiller og kunstmesén. Hun vant gull i 

tre OL. Hun vant også ti verdensmesterskap og seks europamesterskap på rad (1927 – 1936 og 1931 – 1936).  

 

 
 

Etter foredraget var det omvisning i OL-museet. Dette var en meget interessant tur gjennom OLs sommer- og 

vinterhistorie – helt fra de første olympiske leker i 1896. Det første vinter-OL ble avholdt i 1924. Som kjent tok 

skiskytter Tora Berge i siste års vinter-OL Norges gullmedalje nr. 100 under OL i Vancouver.   

 

http://no.wikipedia.org/wiki/8._april
http://no.wikipedia.org/wiki/1912
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiania
http://no.wikipedia.org/wiki/12._oktober
http://no.wikipedia.org/wiki/1969


 
 
Da vi kom tilbake til kafeen igjen, var det dekket på en på en rikholdig og god lunsjrett med påfølgende kaffe og 

kaker. 

 

 
 

Etter lunsjen fikk lederne for de to foreningene ordet.  De fortalte kort om de respektive foreninger, og 
fortalte hvilke aktiviteter som var gjennomført hittil i år og om planene framover. Til slutt fikk lederen av 
Telepensjonistenes Landsforbund - Odd-Kåre Kvalheim - ordet. Han fortalte om hvilke saker 
forbundskontoret har jobbet med og  hvilke de fortsatte jobber med. 

 



Medlemsmøtet ble avsluttet med utlodning, mer kaffe og kaker, og ikke minst sosialt samvær med 
tidligere kolleger. Det var mang en av oss som dro hjem med en gevinst etter den dagen. Flott 
arrangement som vi håper blir gjentatt neste år – om ikke før. 

 


