
Medlemsblad for Telepensjonistenes Landsforbund   Nr. 2/16- 43. årgang

telepensjonisten

Ønskehattene med 
glad sang på Gjøvik

Teletonens Ingrid Haustveit 
feiret sine 75 i Italia

Vellykket lederkonferanse 
på Lillestrøm



 
INNHOLD

Det er vel naturlig å innlede med disse ord, da vi i år markerer at 
forbundet er 40 år. Dere finner mer om markeringen i dette blad. 
Forbundets medlemsmasse og økonomi, har vokst gjennom 
disse 40 år, noe som gir inntrykk av godt utført arbeid av alle. 
Det er gledelig å registrere, men utfordringer er det nok av. 
Endringer i Telenor gjennom disse årene, spesielt det siste 10 
-15 år, gir oss utfordringer med rekruttering av nye medlemmer.  
Det er gledelig å se at det jobbes godt i lokalforeningene, som 
jeg er sikker på at våre medlemmer setter pris på. 

Vi har gjennomført en lederkonferanse 26. og 27. mai på Lille-
strøm. I følge tilbakemeldinger, en vellykket konferanse. Det 
var stort engasjement i behandling av de to hovedsakene, som 
var organisasjonsutvikling og utfordringer for lokalforenin-
gene. Takk for god innsats fra alle deltakere. Landsstyret har fått 
innspill, som legges til grunn for videre arbeid.  

Trygdeoppgjøret og signaler om endring i kravene til soliditet 
for private pensjonskasser, gir grunn til å stille spørsmål om 
pensjonistene har god nok påvirkning på våre politikere. SAKO-
foreningene, som vi er en del av, støtter seg til Pensjonistfor-
bundet i samband med høringer og politisk arbeid. Selv med 
en stor medlemsmasse, er det krevende å vinne fram med våre 
synspunkter. Like fullt har vi i mange saker sett at det nytter. 

Landsstyret har arbeidet kontinuerlig med forbedringer og 
effektivisering i det totale forbundsarbeidet. Vi erfarer at det kan 
være nyttig å skaffe et medlemssystem, med fasiliteter som er 
tjenlig for hele organisasjonen. Landsstyret arbeider med denne 
saken. 

Det er laget et notat, som er et sammendrag og konkretise-
ringer av det som er behandlet i OU-rapporten. Notatet blir 
sendt ut, og oppfordringen til lokalforeningene blir å bidra med 
innspill, som blant annet kan danne grunnlag for hvilke saker 
som fremmes på landsmøtet 9. og 10. mai 2017.  Innledningsvis 
i notatet står det litt om hva landsstyret har utført i relasjon til 
OU-rapporten. 

Så er sommeren kommet, og det blir vel litt pusterom for oss 
alle. Vi ferierer på ulike steder, både innenlands og utenlands 
og får slik sett ladet ”batteriene” for ny innsats i landsstyret og 
lokalforeningene. Det blir ikke sommerstengt i forbundet, men 
fram til august blir det vel litt roligere for oss alle. 

Tillitsvalgte og medlemmer ønskes god og begivenhetsrik 
sommer. 

Med vennlig hilsen 
Forbundsleder,  Arne Jenssen 

Lederen har ordet

Neste nummer av bladet kommer ut 12. oktober. Tips og stoff sendes på e-post til gunhi-s@frisurf.no innen 15. september.
Redaktøren forbeholder seg retten til redigering og nedkorting av innlegg.

Forsidebildet:  40-årsmarkering (se navn på baksiden av bladet). Foto: Gunhild Skoglund.
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Torsdag 19. mai feiret vi at foreningen vår har bestått i 35 år. I strålende sol møtte 73 festkledde medlemmer 
opp til det som ble en trivelig og underholdende fest.
   Leder Gerd Blomstrand Kristensen presenterte tre nye medlemmer som ble ønsket varmt velkommen. 
Videre presenterte hun foreningens tre æresmedlemmer; Lilly Urskar Skotmyr, Reidar Mortensen og Ingri 
Kristiansen.  

Nils Bøe, Bodø/Salten lokalforening

Deretter var det allsang med ”Nord-
lands nasjonalsang”; Barndomsminner 
fra Nordland. Vårt eminente husorkester 
(Sture og Thomas) akkompagnerte.    
  Gerd presenterte lokalforeningen slik 
den fremstår i dag og hvordan den 
drives. Til slutt fortalte hun fra stiftelsen 
av foreningen og om historien og viktige 
merkesteiner underveis.    
  Alle pionerer, med blant andre Laila 
Evjenth (verneleder) som tok initiativ den 
gang, ble fremhevet. Laila ble den første 
sekretæren, og som fulgte opp i den 
viktige startfasen.

Hilsen fra sentralt hold
Roy Knag Jæger, nestleder i Lands-
forbundet, hilste fra Sentralstyret og  
hovedorganisasjonen. 
  Han fortalte om sin lokalforening i 
Bergen og lokale avdelinger i Hordaland 
som er undergrupper. Videre kom han 
inn på arbeidet i sentralstyret, og at 
kommende lederkonferanse skal gi inn- 
spill om organisasjonsutvalgets (OU) 
innstilling. Sentralstyret skal deretter 
behandle framlegget og innstillingene, 
og sende saken på høring med siktemål 
om framlegg på neste årsmøte. Bodøpen-
sjonistene hadde i sin tid tatt initiativ til at 

OU ble fremmet i organisasjonen. 
  Etter Roys innlegg sang vi «De nære 
ting».

Festmåltid
Etter åpningen opplevde vi et fantastisk 
koldtbord, der kokken hadde stelt i stand 
for fine matopplevelser som det høver 
seg en jubilerende pensjonistorganisa-
sjon. 
  Med kaffe og kaker avsluttet vi denne 
posten på programmet. De nydelige 
kakene ble laget av styrets damer og ei 
inngiftet.

Underholdning
En av landsdelens fremste trekkspil-
lere, Andrej Stepanov, underholdt med 
klassisk og populær russisk musikk og 

folkeviser iblandet vestlige «svisker». 
Til avveksling spilte og showet han på 
et tradisjonelt russisk trekkspill, et tora-
ders durspill og to enda mindre trekk-
spill. Andrej trollbandt oss og fikk oss til 
å minnes ungdom med dans og sang. 
Applausen var overdøvende. 
  Det var satt av god tid til samtaler ved 
bordene, og praten gikk livlig. Lilly leste 
en munter historie om høyden på tele-
grafdamer. Mye mimring ble det også, og 
et par ekstra sanger ble det tid til imellom. 
  Til slutt ble Gerd og undertegnede 
hedret for innsatsen gjennom mange år. 
Gerd takket og hyllet det sittende styret 
for fabelaktig innsats og arbeidsdeling. 
De som tidligere hadde vært med å dra 
lasset fikk også ros.

 

Festdeltakere i godt lag.

Roy Knag Jæger  (til v.) gratulerte fra 
forbundet og hygget seg med allsang.

Husorkesteret skapte stemning;  
Sture Evjenth (gitar), Thomas Mathiesen 

(trekkspill) Nita Mathiesen (vokal og 
kontrabass).
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Storslagen feiring i Bodø



På sangens vinger til Italia
Koret Teletonen under Telenor Bergen har gjennom tidene vært på mange fine turer. Vårens tur til Italia, med 
sol, varme, sang og mye interessant å se, var en fantastisk tur med fine opplevelser og erfaringer. 
 
Roy Knag Jæger, Bergen lokalforening

Tidlig på morgenen den 28. mars reiste 
vi med fly fra Bergen til byen Milano, 
Malpensa lufthavn, og videre med buss 
til byen Desenzano ved den sørlige delen 
av Gardasjøen. Vi sjekket inn på hotell 
Bonotto ved Gardasjøen hvor vi bodde 
de fem dagene vi var i Italia. I løpet av 
disse dagene holdt vi tre konserter i noen 
katolske kirker helt i sydenden av sjøen.

Felleskonsert med mannskor
Den påfølgende dagen hadde vi 
sightseeingtur med den lokale, norske 
guiden Monica, før vi ble busset til byen 
Garda. Der ble det oppvarming og øving i 
Congress-hallen i Garda by. 
  Etter felleskonsert med mannskoret 
Coro La Preara avsluttet vi dagen med 
hyggelig måltid på Ristorante Pizzeri II 
Gardino delle Rane.
  Dagen etter var formiddagen fri til egen 
disposisjon før en båt tok oss med til 

Sirmione. Byen ligger på en sjarmerende 
halvøy i Gardasjøen. Særlig er den vel 
bevarte gamle bydelen, med sine smale 
gater og intime piazzaer, vel verdt et 
besøk.        
  På kvelden holdt vi egen konsert i kirken 
Santa Maria della Neve. Det var en del folk 
i kirken.

Verona
Etter nok en dag med fri på formiddagen 
gikk turen til Verona, en livlig og 
vakker by. Den gamle delen har to 
hovedattraksjoner: den massive arenaen 
fra hundretallet og den fargerike 
markedsplassen Piazza Erbe.
  Ellers fantes det et virvar av trange, 
gamle gater og innbydende butikker. Her 
hadde vi en engelsktalende guide, men 
den norske guiden var med og oversatte 
dersom det var noe som var vanskelig å 
forstå. 

  Man er ikke i Italia uten å smake vin, 
og vi fikk et interessant besøk på vin-
gården Enoteca della Valpolicella. Her 
fikk vi smake på forskjellige vintyper i 
restauranten deres, og vi koste oss utover 
kvelden før retur til hotellet i Desenzano.

Sang under messe
Etter en tidlig frokost den første dagen 
i april dro vi til Peschiera del Garda. Der 
deltok vi med sang under messen i kirken 
Santuario del Frassino. Etter messen var 
det en minikonsert med oss i kirken, og 
det var ganske mange folk til stede.
  Hjemreisen gikk med fly fra Milano til 
København hvor vi skiftet fly til Flesland. 
Samtlige 39 deltakere var enige om 
at vi hadde hatt en fantastisk tur med 
sommervær og fine opplevelser.
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Teletonen holdt konserter i Santuario del Frassino.

 Foran arenaen i Verona.

Skål med italiensk vin. Prøvesmaking.



  Dette sikrer et åpnet og ikke diskrimi-
nerende internett og fjerner ekstrakost-
nadene for bruk av mobiltelefon, nett-
brett og PC ved reise i EU/EØS landene.
   Med bakgrunn i dette har Telia (tidligere 
NetCom AS, red. anm.) og Telenor intro-
dusert nye mobilabonnement som tilbyr 
like kostnader for bruk av mobilen i disse 
landene.
  Hos Telia heter dette abonnementet 
«Roam like Home» og hos Telenor «Frihet» 
og «Ung». Telia tilbyr dette som et nytt 

abonnement i tillegg til de 
eksisterende.

   

  Jeg har ikke funnet at de mindre tilby-
derne, som Talkmore, har gjort noe med 
sine abonnement. 
  Telenor har besluttet at de abonnement 
en hittil har tilbudt ikke lenger vil være i 
salg. De som har disse vil ikke bli pålagt 
og endre sitt abonnement, men kundene 
anbefales å endre til et av de nye. 
  Det synes ikke å være stor forskjell på 
kostnadene for bruk med de gamle og 
det nye abonnementet. De som genererer 
mye datatrafikk vil få en noe større 
kostnad da det er noe mindre datatrafikk 
inkludert i det nye abonnementet.
 Jeg har selv byttet abonnement hos 
Telenor, og har med vanlig bruk i Norge 
og EU ikke registrert større kostnader. 
Tidligere kunne jeg ikke benytte mobilt 
bredband i utlandet da det ble for dyrt.

Mobil frihet i EU og EØS 
Endelig kan vi surfe, ringe og sende meldinger i hele EU, uten at det koster noe ekstra. Det er vedtatt at EUs 
regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting (roaming) skal innlemmes i EØS avtalen. Norge vedtok i 
april å delta i dette.

Truls Langeggen, Fornebu lokalforening

Oppgaven som arrangør går på rundgang 
mellom lokalforeningene i Hamar, 
Lillehammer og Gjøvik. Forrige år var vi på 
historisk grunn på Domkirkeodden ved 
Hamar, mens denne gangen, nærmere 
bestemt 30. mai, var Gjøvik lokalforening 
vertskap, og stedet var Viken Musikk 
Folkehøyskole. 

Gjensynsglede
I alt 65 medlemmer var samlet, og gjen-
synsgleden med tidligere kolleger fra alle 
sider av Mjøsa var til å ta og føle på. 
  Leder Anni Milward ønsket alle vel-
kommen og ga uttrykk for stor glede over 
at så mange hadde tatt veien til Gjøvik.

Trygdeoppgjøret
I forbindelse med at Trygdeoppgjøret 
2016 nettopp var avsluttet deltok Harald 

Olimb Norman fra Pensjonistforbundet. 
Han holdt en engasjert orientering 
omkring saken. Som de fleste er kjent 
med var resultatet ikke spesielt bra, 
noe han ga en meget god og realistisk 
skildring av.
  Her finnes det for øvrig mye informasjon 
om saken på hjemmesiden for 
Pensjonistforbundet.

Ønskehattene
Etter en god lunsj med etterfølgende 
kaffe og kaker var det underholdning ved 
en gruppe som kaller seg Ønskehattene. 
Dette er en gruppe svært engasjerte frivil-
lige personer som, med utgangspunkt i 
Vestre Toten, sprer sang og glede rundt 
om i lokalsamfunnet. Gruppen består av 
ni medlemmer, som en glad gjeng på 
fire damer og fem menn, alle med flotte 

hatter på. Det ble en ordentlig koselig 
stund med kjente og kjære sanger, men 
tiden gikk som vanlig så altfor fort.

Lillehammer neste
Ved avslutningen av samlingen grep 
Lillehammer lokalforening muligheten 
og inviterte til sommeravslutning 
også neste år, men denne gangen på 
Lillehammer – noe vi alle setter pris på og 
ser fram til. 

Langeggen er 
fornøyd med sin 
nye ”Frihet”.

Felles sommeravslutning i Mjøsområdet
Det har etter hvert blitt en tradisjon at lokalforeningene rundt Mjøsa avholder en felles markering av at første 
halvår er fullført og sommerferien står for døren. Dette var også tilfellet i år. 

Kjell Engen, Gjøvik lokalforening

God stemning rundt lunsjbordet
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Roaming er et engelsk uttrykk som 
brukes også på norsk. Det betegner 
at sluttbruker av mobiltelefon med 
kundeforhold til et spesifikt mobil-
nett («hjemmenett») kan benytte et 
annet mobilnett (det besøkte nettet), 
utenfor hjemmenettets geogra-
fiske dekningsområde. Det vil si å 
få tilgang til mobiltjenester, å ringe 
ut, motta samtaler, sende og motta 
SMS/MMS og bruke datatjenester. 
Mulighet for roaming kan være 
kommersielt fremforhandlet, eller 
pålagt av telemyndighetene.

Kilde: Wikipedia

VISSTE DU AT 



Finanstilsynet jobber nå, etter oppdrag 
fra Finansdepartementet, med å utar-
beide nye kapitalkrav for norske 
pensjonskasser. Disse skal tilsvare de nye, 
strengere kapitalkravene forsikringssel-
skapene er underlagt fra 2016. 

Midlene godt sikret
Telenor Pensjonskasse er medlem av 
Pensjonskasseforeningen som er av den 
klare oppfatning at de foreslåtte endrin-
gene er uheldige og unødvendige.
   Norske pensjonskasser er meget solide 
og pensjonsmidlene er 
svært godt sikret, slik at 
behovet for å stramme 
inn det omfattende 
regelverket ytterligere 
ikke er nødvendig eller 
formålstjenlig. 
  Finansdepartementets  
forslag vil kunne med-
føre betydelig lavere 
pensjon for 

over 150 000 personer, som har sin pen-
sjonsordning i private pensjonskasser. 
Dette skyldes at pensjonskassene blir 
tvunget til å forvalte pensjonsmidlene på 
en dårligere måte, og dermed reduseres 
evnen til å opprettholde kjøpekraften for 
pensjonene. 
  Hvis pensjonskassenes sponsorer ønsker 
å videreføre en god forvaltning, må de 
skyte inn mer kapital i pensjonskassene. I 
den utfordrende økonomiske situasjonen 
mange bedrifter er i nå, er dette et svært 
dårlig tidspunkt å innføre nye regler. 

Langsiktige investorer
Norske pensjonskasser har en viktig 

funksjon som langsiktige inves-
torer i norsk næringsliv.

  Hele 60 % av forvaltnings- 
kapitalen er plassert i 

norske aksjer, norsk 
eiendom og i norske 

kredittobligasjoner.     
Dette utgjør  

en tilførsel av 

risikokapital til næringslivet i Norge på 
180 milliarder. 
  Dette er verdifull langsiktig kapital for å 
videreutvikle næringslivet i en krevende 
omstillingsperiode. 
  Innføring av et nytt, rigid regelverk vil 
medføre at tilgangen på langsiktig risiko-
kapital for norske bedrifter kan bli bety-
delig redusert.

Pensjonsløfte til ansatte
En pensjonskasse er vesensforskjellig fra 
et livselskap og trenger dermed ikke de 
samme reglene som livselskapene.
  En pensjonskasse er en ikke-kommer-
siell enhet som er etablert for å ivareta 
en bedrifts pensjonsløfte til egne ansatte. 
Det er ingen aksjonærer, det er interes-
sesammenfall mellom medlemmene, 
pensjonskassen og sponsor, og det 
betales ikke utbytte til sponsor.
  De nye forslagene strider dessuten mot 
pensjonskassereguleringen i Europa, 
hvor det ikke innføres nye og strengere 
kapitalkrav.
  Norske pensjonskasser er blant de mest 
solide i Europa. Det er derfor unødvendig 
med ytterligere kapitalkrav for velfon-
derte norske pensjonskasser.  

Telepensjonistenes Landsfor-
bund støtter Aasen
- Vi slutter oss helt ut til Marit Aasens syn, 
og vi vil følge dette opp i samarbeid med 
fagforeningene i Telenor og med Pensjo-
nistforbundet, sier forbundsleder Arne 
Jenssen i en kommentar.

Unødvendige kapitalkrav for 
pensjonskasser
Dårligere pensjoner, høyere pensjonskostnader og mindre risikokapital 
kan bli konsekvensene av Finansdepartementets forslag. Pensjonskasse-
foreningen mener at dagens, allerede strenge, krav bør videreføres.

Marit E. Aasen

Marit Elisabeth Aasen er daglig leder i 
Telenor Pensjonskasse.
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Trygdeoppgjøret ble halt i havn 
19. mai, riktignok til stor skuffelse 
blant organisasjoner og trygdede. 
Ingen av kravene fra disse ble 
innfridd, og dermed nektet orga-
nisasjonene å signere trygdepro-
tokollen.

  - Vårt krav var at regulering av pensjon 
under utbetaling skal følge lønnsutvik-
lingen. Vi er svært skuffet over at regje-
ringen ikke var villig til å lytte til organi-
sasjonene, sa forbundsleder Jan Davidsen 
etter forhandlingene.
  Han uttalte seg på vegne av Pensjonist- 
forbundet med SAKO-organisasjonene 
(hvor Telepensjonistene er medlem), 
 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, 
 Samarbeidsforum for funksjons-
hemmedes organisasjoner og Land-
slaget for offentlige pensjonister.
  SVs Kirsti Bergstø foreslo umiddelbart 
at trygdedrøftelsene skulle opp som 
egen sak i Stortinget før sommeren. 
Regjeringen ga etter, og Bergstø sier seg 
fornøyd med å ha presset regjeringen til 
å måtte diskutere utviklinga av landets 
pensjoner som egen sak i Stortinget. Hun 
presiserer at for SV er det ikke akseptabelt 
at pensjonistene får mindre å leve for.  
  Jan Davidsen oppsummerer innstil-
lingen fra Arbeids- og sosialkomiteen slik: 
- Uten vår innsats ville trygdeoppgjøret i 

framtiden vært en ren skrivebordsøvelse. 
I godt samarbeid med opposisjonen har 
vi klart å få Arbeids- og sosialkomiteen til 
å kreve at trygdeoppgjøret fortsatt skal 
behandles i Stortinget. 
 
Pensjonen økte fra 1. mai
På utbetalingen i juni ble pensjonen 
oppregulert og inkludert etterbetaling 
med virkning fra 1. mai i år.
  Pensjonistforbundet mener: Vi er ikke 
tilfreds med resultatet av trygdeopp-
gjøret, fordi vårt krav var at regulering 
av pensjon skal følge lønnsutviklingen. 

Det skjedde dessverre ikke. Vi fikk både 
mindre enn lønnsmottakerne og redu-
sert kjøpekraft, da regjeringen ikke var 
villig til å endre på reguleringsmetoden. 
Den gjennomsnittlige prisstigningen 
for 2016 er i revidert nasjonalbudsjett 
anslått til 2,8 prosent. Det er høyere enn 
hva pensjonene vil øke med, og betyr at 
kjøpekraften svekkes i 2016 sammen-
lignet med 2015.

Kilde: pensjonistforbundet.no hvor du kan 
du følge saken videre.

Trygdeoppgjøret 2016

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Lederkonferansen 2016 
- Vi ønsker et tett og godt samar-
beid med de lokale foreningene 
for å håndtere utfordringer vi står 
overfor i tiden framover.  
Samarbeidet gjelder også lokal-
foreningene seg i mellom. Disse to 
dagene vil kanskje gi oss svar på 
om det er behov for denne type 
arena.

Gunhild Skoglund

Lydhøre og interesserte deltakere.
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Dette sa forbundsleder Arne Jenssen blant 
annet da han ønsket deltakere fra hele 
landet velkommen til årets lederkonfe-
ranse på Lillestrøm 26. og 27. mai. 
  Det skulle snart vise seg at deltakerne 
satte pris på ”arenaen”. En god tone med 
aktive deltakere og gode debatter samt 
godt humør preget konferansen gjennom 
begge dagene. 
 
Gruppeoppgaver
Den mye omtalte OU-rapporten har 
dannet grunnlag for landsstyrets arbeid, 
og mye er gjort innen blant annet verving, 
økonomi og kommunikasjon. Det er viktig 
at det fortsatt arbeides med utfordringer 
rapporten peker på, og noe er av en slik 
karakter at det må fremmes som forslag 
på landsmøtet 2017.
  Innspill fra lokalt hold er viktig i den videre 
prosessen, og møtedeltakerne ble derfor 
delt inn i grupper med hvert sitt tema. 
Oppgavene dreide seg om medlems-
håndtering, kontingent og fritak, hjemme-
sidene, kommunikasjon og organisering. 
  Oppsummeringen fra hver gruppe blir 
tatt med i det videre arbeidet både lokalt 
og sentralt.

Hvordan har vi det
Det var mange gode tips å hente etter 
hvert som deltakerne presenterte sine 
respektive foreninger. Det være seg 
møter, turer, foredrag, quizkvelder og 
moteoppvisninger. Det drives godt og 
kreativt rundt i det ganske land.
  Imidlertid sier det seg sjøl at geografi og 
derved Telenors tilstedeværelse er avgjø-
rende for en lokal forenings eksistens. For 
de minste foreningene er rekrutterings-
grunnlaget dårlig, noe som i sin tur fører til 
få medlemmer og enda færre som tar på 
seg verv.
  Det ble sterkt oppfordret til at foreninger 
som vurderer nedleggelse tar kontakt 
med forbundet før vedtak om avvikling 
fattes. Det kan være hjelp å få i en slik 
prosess. Kanskje kan foreningen opprett-
holdes ved for eksempel nabohjelp fra en 
annen lokal forening. 

Godt grunnlag 
En meget fornøyd forbundsleder 
oppsummerte lederkonferansen med at 
samarbeidet mellom lokalforeningene 
synes å være godt. Gruppearbeidet viste 

flere hovedutfordringer, og erfaringer 
og diskusjoner ga til sammen et verdi-
fullt grunnlag for videre arbeid fram mot 
landsmøtet neste år.
  - Dette har vært en god opplevelse. 
Alle har uttalt seg, og det har vært mer 
informasjonsutveksling og mindre 
prinsippdiskusjon enn tidligere, 
konkluderte han. - Takk for innsatsen!  

Friske diskusjoner i gruppene.

Astrid Jodalen fra Valdres under debatten. 
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Gjennom et historisk tilbakeblikk, som 
hun for øvrig mente tilhørerne kunne 
bedre enn henne, ble det tydelig at 
telenorverden går framover – og det fort! 

  - Vi er opptatt av hvordan vi kan ta 
arven med alt dette som dere har bygd 
opp videre, sa hun og ga en munter og 
interessant orientering om Telenor Norge 
fram mot 2020.  

  Hun refererte til tre hovedambisjoner 
hvor målet er å bli  
• kundens favorittpartner i deres 
 digitale liv 
• den ledende innovatør 
 i digitaliseringen av Norge
• blant ”Topp ti” på omdømme

  De to første ambisjonene handler mye 
om velferdsteknologi med digitalisering 

av virkelig viktige tjenester. Begrepet 
”virkelig viktige tjenester” handler for 
eksempel om helse og eldreomsorg. Her 
er piloter godt i gang med såkalte smarte 
kommuner flere steder i landet.
  
I forbindelse med ”Topp ti” var det flere i 
salen som presiserte at telepensjonistene 
er gode ambassadører. Lojaliteten mot 
sin tidligere arbeidsgiver er fortsatt til 
stede i rikt monn. Tilgang til Telenor 
Norges interne nettsider bør defor gis, 
slik at telepensjonistene kan følge med 
på hva som foregår.

 Dette ønsket tok Berit med seg. 
Forhåpentligvis er hun den som sørger 
for at det blir oppfylt, slik at den eldre 
garde av telefolk fortsetter som gode 
ambassadører.

På kjempers skuldre
- Vi står på kjempers skuldre, og det er dere! 
  Med disse sterke ordene takket Berit Svendsen for invitasjonen til 
lederkonferansen. Hun er administrerende direktør i Telenor Norge, og 
dessuten en uformell og inspirerende foredragsholder. Så kom hun da 
også til sine egne.

Arne Jenssen takket for at  
Berit Svendsen tok seg tid til  

pensjonistenes lederkonferanse.
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• Telenor Norge, som er lite i den 
store konsernmålestokken, bidrar 
med 30 % til kontantstrømmen i 
Telenor.

• Kundene som stadig sverger til 
fasttelefon har en gjennomsnittsalder 
på 71 år. Telefonen skal de fortsatt få 
beholde.

• Det er femti år siden vi fikk 
internett, men nettet er fremdeles 
i sin ungdom fordi det ligger uante 
muligheter for sammenkobling av 
mobiltelefoni og internett. 

• Den digitale verden skal være for 
alle, og alle skal inkluderes. I fjor holdt 
Telenor Norge seniorkurs for 3 000 på 
Telenor Arena, og merkelig nok gikk 
dette hus forbi telepensjonistene. 
Fortvil ikke, flere kurs holdes stadig 
av forskjellige organisasjoner.

VISSTE DU AT 



Einar Nymoen er teknisk ansvarlig for nettsiden telepensjonistene.no

Nettsidene – vår sosiale arena
Telepensjonistenes nettsider, telepensjonistene.no, har nå vært i drift et halvt år i ny drakt.  Hensikten 
med portalen er at den skal være en kommunikasjonskanal ut mot medlemmene, først og fremst for 
lokalforeningene, men også for Landsforbundet. 

Einar Nymoen, sentral web-ansvarlig

Nettsidene ble diskutert i en gruppe-
oppgave på lederkonferansen i mai. En av 
konklusjonene i gruppediskusjonen var 
at den viktigste måten å kommunisere 
med medlemmene pr. i dag er via SMS 
eller e-post. For å nå alle medlemmene, 
er dessuten brev fortsatt et viktig supple-
ment
  Denne konklusjonen er ikke overrask-
ende, og nettsidene kan nok ikke ta over 
for denne direkte kommunikasjonen, 
i alle fall ikke på en god stund enda. En 
grunn til dette er at brukerne aktivt må 
oppsøke nettsidene, mens en SMS «tikker 
inn» på telefonen.  

Lim i organisasjonen
Likevel er nettportalen et viktig verktøy. 
Nettsidene kan inneholde mye mer 
informasjon enn en SMS. Dessuten kan 
nettsidene være et sted hvor man kan 
gå tilbake og sjekke hva som står på 
programmet for lokalforeningene. Ikke 
minst viktig er det at vi på nettsidene kan 
informere om aktiviteter som har vært, 
med beskrivelse og bilder.  På denne 
måten vil nettsidene kunne fungere som 
en sosial arena - et «lim» som holder 
lokalforeningen sammen.
  I tillegg til kommunikasjonen internt i 
lokalforeningene, kan nettsidene være 
en viktig kommunikasjonskanal mellom 
lokalforeningene. Da tenker jeg ikke 
først og fremst på det som kommer av 
informasjon fra Landsstyret, men på 
mulighetene for å følge med på hva som 
skjer i de andre lokalforeningene. Dette 
kan være en kilde til inspirasjon for egne 
aktiviteter.
  En annen mulighet som var fremme i 
diskusjonen på lederkonferansen, var 
at nettsidene kan gjøre det mulig at 
medlemmer av en lokalforening kan 
delta i aktiviteter i naboforeningen. Vi har 
vel alle opplevd at et arrangement måtte 
avlyses fordi det blir for få påmeldte. 
Ved å «markedsføre» aktiviteten til flere 
lokalforeninger, kan det være lettere å 
få nok deltakere til at for eksempel turen 
kan gjennomføres.
  I dag er nettsidene ikke godt nok tilret-

telagt for slik kommunikasjon på tvers av 
lokalforeningsgrensene, men dette er et 
moment vi vil ta med oss i utviklingen av 
nettsidene fremover.

Viktig rekrutteringskilde
Vi startet målinger av trafikken på nett-
sidene i mai. I siste halvdel av mai var 
675 personer inne på portalen.  Vi vet 
ikke hvem disse personene er, men jeg 
mener vi trygt kan gå ut fra at de fleste 
er medlemmer i telepensjonistforbundet.
   Det er imidlertid også en del som går 
inn på portalen av nysgjerrighet, de 
fleste av dem har funnet oss via søkemo-
toren til Google.  En del av disse igjen er 
folk som er potensielle nye medlemmer. 
Nettsidene er derfor en viktig rekrutte-
ringskilde for å nå nye medlemmer, og et 
viktig arbeid fremover er derfor å gjøre 
portalen mest mulig innbydende for 
dem som enten ikke vet om oss, eller som 

«teller på knappene» om de skal melde 
seg inn.

Nettbrett og smarttelefon
Man trenger ikke datamaskin for å gå 
inn på nettsidene. Omkring en tredjedel 
av de som besøker portalen, bruker 
nettbrett eller smarttelefon.  Jeg tror 
denne andelen vil øke, og vi gjør nå noen 
endringer i portalen som skal gjøre det 
enklere å bruke nettsidene ved hjelp av 
nettbrett eller smarttelefon.
  Vi kommer til å følge med i trafikken til 
og på portalen i tiden som kommer. Dette 
er viktig informasjon for å kunne vite 
hvordan portalen fungerer i praksis. 
  Den viktigste informasjonen for oss er 
imidlertid responsen fra medlemmene 
direkte. Jeg oppfordrer derfor alle til å gi 
oss tilbakemeldinger på hva dere liker og 
ikke liker.
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Innholdet viktigst
Uansett hvor bra portalen er teknisk, 
er det aller viktigste for hvorvidt folk 
vil besøke telepensjonistene.no det 
innholdet som ligger på portalen. 
  Skjer det ingen ting på et nettsted, vil 
ingen besøke det – de vil i hvert fall ikke 
komme tilbake. Dette er veldig enkelt, 
men samtidig utrolig vanskelig. Innhold 
lager seg ikke selv.
   En konklusjon på lederkonferansen var 
at de lokale redaktørene opplever det 
som vanskelig å finne nyheter som kan 
legges ut på lokalforeningens sider. Min 
klare oppfordring til alle er derfor å være 
med på den dugnaden det er å fylle nett-
sidene med innhold. Dette kan ikke være 
lokalredaktørens ansvar alene. 
  Har du en ide om noe som kan være av 
interesse for andre, eller du har vært med 
på et arrangement, sett opp et par linjer 
om dette og gi det til lokalredaktøren. 
Har du et bilde som kan brukes – gi det 
videre!

Når det gjelder medlemsut-
viklingen er det en del usik-

kerhet forbundet med 
tallene, fordi det åpen-

bart har vært brukt 
forskjellige måter å 
telle på, og det er 
langt fra alle år jeg 
har funnet tall for.
  Men likevel: I foren-
ingens første år 
var det fem lokal-
foreninger og ca 

600 medlemmer. Tre 
år etter var det blitt 

14 lokalforeninger, og 
medlemstallet nådde 1 100.

  Så ser det ut til å ha vært 
noen tunge år gjennom 80-tallet, 

selv om antall foreninger steg til rundt 
20, før utviklingen skjøt fart gjennom 
90-tallet. Da økte medlemstallet fra rundt 
2 000 til over 4 200, og antall foreninger 
til 35. 
  Vi har vært oppe i 36 foreninger (2002 – 
2004), mens medlemstallet først har gått 
noe ned, og så opp igjen til en ny topp på 
4 262 i 2012. 
  Når det gjelder økonomi kan vi grovt 
oppsummert si at forbundet brukte svært 
lite penger de første 20 årene, fordi det 
manglet inntekter. Så kom det et skille i 
1996, da Telenor for første gang kom inn 
med et betydelig beløp. 
  Gjennom årene har forbundet klart å 
bygge opp egenkapitalen, og økonomien 
i dag er god.

Medlemsutviklingen gjennom førti år
I forbindelse med at vårt forbund jubilerer i år er det naturlig å se på hvordan medlemstallet har utviklet seg 
gjennom årene. Et tilbakeblikk ble gitt under ledersamlingen på Lillestrøm.
  Finn-Egil Elster er forbundskasserer og naturlig nok spesielt opptatt av medlemmer og økonomi. Han har 
”gransket” seg gjennom historien og gir her en interessant oppsummering.
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Den første dagen på lederkonferansen 
ble avsluttet med markering av forbun-
dets 40 års virke. Som innledning til 
middagen orienterte forbundslederen 
om oppstarten i 1976, medlemsutvik-
ling, økonomi og hvem som hadde vært 
ledere for forbundet gjennom 40 år. 

Hyggelig samvær under festmiddagen.

Navn Forening Valgt på 
landsmøte

Terje Opsann Oslo 1976
Terje Opsann Oslo 1979
Terje Opsann Oslo 1982
Alf B. Erichsen Bergen 1985
Hilmar Adriansen Drammen 1988
Hilmar Adriansen/
Leif Aarstad

Drammen/Oslo 1991

Per Rabbås Teledirektoratet 1993
Henrik Jørgensen Teledirektoratet 1995
Henrik Jørgensen Teledirektoratet 1997
Bjarne Hagen Sentrale enheter 1999
Arne Tofte Sentrale enheter 2001
Gerd Waaktar Gamst Sentrale enheter 2003(fungerte fra 
20. nov. 2002)

Dagfinn Skarbøvik Sentrale enheter 2005
Dagfinn Skarbøvik Sentrale enheter 2007
Odd Kåre Kvalheim Lillehammer 2009
Anni Milward Gjøvik 2011
Anni Milward Gjøvik 2013
Arne Jenssen Trondheim 2015

Høytidelig feiring
Vi gjengir her oversikten over lederne.
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Kampen - kampestein
Kampestein er ifølge sagnene kjempe-
steiner som troll og jotner håndterte når 
de slåss, og mange tror, til dels støttet av 
media, at kampestein og kjempestein 
er synonymer. Slik er det nok ikke.  En 
kampestein er en rundaktig stein eller 
steinblokk, som oftest er den kommet 
med isen, og da blir den omtalt som 
flytteblokk.
  Kampen i Oslo er, eller var, en rundaktig 
haug. Vår store langdistanseløper Knut 
Johannesen (Squaw Valley, 15.46.6, 
Barnetimen må utsettes!) var fra Kampen, 
og hvilket tilnavn fikk han? Kupper’n, 
riktig! Kupper’n er østkantdialekt og er 
det samme som ”Kuppelen”. Tilnavnet 
fikk han allerede i guttedagene fordi 
han hadde rundt hode, og rundere ble 
det med strikkelue på! Vi ser altså en 
språklig sammenheng mellom Kampen 
og Kupper’n.
  Opp med hånden de som har vært 
oppmerksom på denne sammenhengen! 
(Jeg må tilstå at jeg tenkte ikke over at 
det var en slik språklig sammenheng før 
jeg ble gjort oppmerksom på det.)

Hestekrefter og skattehester
En 2 CV ser vi ikke ofte på veiene lenger. 
På 60- og 70-tallet var bilen med sin 
karakteristiske form svært populær blant 
studenter, særlig fordi den var billig. 
Grunnen til at den var billig, var at den 
var enkel, men likevel teknisk avansert, 
hadde god fremkommelighet, ja rene 
terrengbilen var den, og den hadde fire 
dører.
  Citroen begynte å produsere den i 1948. 
De første bilene var utstyrt med en motor 
på bare 375 ccm, og antall hestekrefter 
var ni. På 60-tallet var motorstørrelsen 
kommet opp i 18 hk.
2 CV betyr to hester, på fransk deux 
chevaux, uttales døsjøvå. (entall: cheval, jf. 
kavaler, kavaleri).  Hvordan henger det da 
sammen at bilen fikk navnet «2 hester»?
  Forklaringen på dette merkelige navnet 

på en bil er at beskatningsreglene for 
biler i Frankrike var avhengig av motorens 
yteevne. (Hørtes ikke det litt kjent ut?)  
Det må ha vært rene hestehandelen da 
bilfabrikantene fikk myndighetene til 
å gå med på at det ikke skulle betales 
skatt før motorstørrelsen var nådd 4,5 
hestekrefter! Dette ble kalt ”skattehest”. 
Én skattehest ble fastsatt til 4,5 hk, følgelig 
hadde bilen 9 hk under panseret, men 
altså bare to ”skattehester”. Ut fra dette 
skulle altså bilen – i norsk språkdrakt – ha 
blitt kalt 2 SK.
  For å få i stand denne hestehandelen, må 
man formode at det har sittet ikke bare 
hestevante, men også hestefrelste på 
begge sider av forhandlingsbordet!

Lytt! - Horch! - Audi!
Et annet bilmerke i en annen prisklasse 
har en annen historie. Den heter Audi, og 
den karakteristiske logoen er fire ringer på 
en vannrett linje.
  Grunnleggeren av fabrikken som lagde 
denne bilen, het August Horch (1868-
1951). Etter fusjon med DKW (Deutscher 
Kraftwagen) i 1932, ble det navnebytte, 
og Horch måtte finne et annet navn 
som betydde det samme som hans eget 
navn, nemlig ’lytt!’ (av horchen: å høre, 
lytte). Han valgte da det latinske ordet 
for å lytte, audire, og audi på latin er 
imperativsformen: lytt!
  Da Audi i 1980 var først ute med 
firehjulsdrevne personbiler, Audi Quattro, 
kan man vel si at de fire ringene fikk ny 
symbolverdi.

Pirelli – dekknavn – navn på dekk
En forutsetning for å kunne benytte en bil, 
er at felgene er utstyrt med dekk. En av de 
kjente dekkprodusentene er italiensk og 
heter Pirelli. Dekknavnet er altså Pirelli.
  Pirelli er også et dekknavn på en svært 
godt kjent transvestitt i Norge. Esben 
Benestad kaller han seg når han er mann. 
Når hun er kvinne, kaller hun seg Esther 
Pirelli.
  Med sånne dekkoperasjoner, må det 
være dekkende å kalle både hun og han 
for humorister!

Sommer – norrønt og nynorsk: 
sumar.
Dette er et ord som nevnes med 
forventning, og så snart sommeren er 
over, begynner man å vente på neste 

sommer. Sommer betyr årstid, sesong.
  Stammen i ordet, sem, har vi felles med 
en rekke gamle språk, jf. semifinale. Ut 
fra dette skulle sommer bety ”halvår”. 
Simle, ”hunnreinsdyr”, betyr egentlig 
”sommergammel” dvs. en sommer 
gammel.
  I tropiske og subtropiske områder deler 
man året inn i regntid og tørketid. Der 
er det vann som er avgjørende for gode 
levevilkår.
  På våre breddegrader er det lys og 
varme som er avgjørende; vi har sommer 
når sola står høyest, og mørketid når sola 
står lavest. Fordi jorda går rundt sola i 
et plan, oppstår årstidene. De oppleves 
forskjellig avhengig av hvor på kloden vi 
befinner oss. Nær polene er det mørketid 
nøyaktig halve året, og sommer det 
andre halvåret. På Svalbard er solens 
bane om sommeren bare en liten sirkel 
på himmelhvelvingen – hele tiden. Det er 
umulig å vite om klokken er 12 dag eller 
12 natt. Den eneste måten å avgjøre det 
på, er å skaffe seg en klokke som går til 24.

Uttalenyanser: today/to die – 
yesterday/jesterdai
Sommeren medfører reiser i inn- og 
utland – med og uten bil. Kommer man til 
utlandet, hvor trafikken kan være større 
enn det man er vant til, og setter seg 
bak rattet, er det behov for både gode 
kjøreferdigheter og språkkunnskaper.
  Et ektepar på østsiden av landegrensen 
vår ville for et par år siden benytte 
sommerferien til å utforske New York. De 
leide seg bil og begynte å kjøre gjennom 
Manhatten. Dessverre tok det ikke lang 
tid før de hadde forvillet seg inn i en 
enveiskjørt gate, i motsatt kjøreretning. 
Trafikken var stor, og på et øyeblikk var 
det fullt kaos, og mange la seg på hornet.
  Kort tid etter dukket det opp en 
politimann på motorsykkel, og han 
sparte ikke på adjektivene når det gjaldt 
mannens kjøreferdigheter. Han avsluttet 
tiraden med å brøle til den uheldige bak 
rattet:
  ”Are you Swedish?”
  “Yes, I’m Swedish.”
  “Did you really come here to die“?
  “No, no”, stammet vår broder i øst,   “I came 
  here yesterdie“.

Sommeren er årstiden alle venter på. Nå 
er den her. Nyt den!  God sommer!

SPRÅKET  VÅRT       Rolf Bjørn Nylund

Navn Forening Valgt på 
landsmøte

Terje Opsann Oslo 1976
Terje Opsann Oslo 1979
Terje Opsann Oslo 1982
Alf B. Erichsen Bergen 1985
Hilmar Adriansen Drammen 1988
Hilmar Adriansen/
Leif Aarstad

Drammen/Oslo 1991

Per Rabbås Teledirektoratet 1993
Henrik Jørgensen Teledirektoratet 1995
Henrik Jørgensen Teledirektoratet 1997
Bjarne Hagen Sentrale enheter 1999
Arne Tofte Sentrale enheter 2001
Gerd Waaktar Gamst Sentrale enheter 2003(fungerte fra 
20. nov. 2002)

Dagfinn Skarbøvik Sentrale enheter 2005
Dagfinn Skarbøvik Sentrale enheter 2007
Odd Kåre Kvalheim Lillehammer 2009
Anni Milward Gjøvik 2011
Anni Milward Gjøvik 2013
Arne Jenssen Trondheim 2015
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-Vår verden og verdenen der ute 
henger ikke sammen. Din bekymring er 
søndagseggets beskaffenhet, og verden 
får seile sin egen sjø! Fruen var ikke 
nådig denne tidlige maimorgenen. Ikke 
visste jeg hva som hadde gått henne 
imot. Kanskje var det hotellarbeiderne 
som gikk ut i streik i beste maisesong og 
torpederte konfirmasjonsmiddager og 
17. mai-fester.
  Min stadig elskverdige frue har også 
streiket. Riktignok ganske så symbolsk da 
hun snudde ryggen til i ektesenga i vånde 
over gemalens uryddighet i klesskapet 
og på skohylla, stikk i strid med tidligere 
løfter. -Du er lite å stole på, sukket hun i 
frustrasjon en dag da middagskoppene 
sto like uvasket på kjøkkenbenken som 
da hun forlot dem for å ta del i kveldens 
syforeningsmanngjevning, om man kan 
bruke et slikt uttrykk på venninnenes 
gjensidige ordkamp uten nål og tråd, 
men med skarpe tunger og lettkjøpte 
meninger om egen og andres verden.

Verden vakler mellom tvil og tro. Obama 
gjorde sine snart utgåtte hoser grønne 
på sin avskjedsrunde landimellom. Alle 
statsledere har sine svin på skogen. Midt 
oppi dette balanserer Telenoret på slakk 
line. Sjefene er i søkelyset. Gode resultater 
har sin pris. Etter en 19-millioners gransk- 
ing frikjente advokatfirmaet Deloitte 
Telenor for urent trav i Vimpelcomsaken. 
Ingen var å klandre etter deres syn, men 
noen ”indre svakheter” er avdekket. I 
brev til Næringsministeren loves tiltak 
med skjerpings og kursing av ansatte i 
forretningsetiske spørsmål. Så skinnet 
synes berget så langt, og Telenoret 
kan atter skinne. Men påstått ugreie 
i Asiasatsingen er ennå ikke avklart. 
Uansett går butikken så det griner 
med ny resultatrekord i 1. kvartal på 33 
milliarder kroner. Alt er økonomisk godt 
og vel så langt, og Sofusens aksjer står 
seg vel enda en stund, Kontrollkomiteens 
høring om Vimpelcomsaken i slutten 
av mai gjorde mange topper varme i 
toppen. Eks-toppene Aaser og Baksaas 
forsvarte seg godt, men mange kritikere 
i komiteen og i media ser fortsatt rødt. 
Merkelig at et tresiders brev fra sittende 
styreformannskvinne Gunn Værsted 
til næringsministeren om de påviste 
”svakhetene” og syv punkter med 
forbedringstiltak, forsvant kjapt fra norets 

hjemmeside, etter at Sofusen hadde 
”hacket” seg inn på sida. Noen angret 
åpenbart på åpenheten. I det syvende 
punktet flagges at alle 36 000 ansatte skal 
skrive under på en egenerklæring om 
å følge bedriftens etiske retningslinjer. 
Underskriftene skal resigneres hvert 
år. Om all underskrivinga går ut over 
regnskogen sto det ingen ting om, men 
det blir mye papir. Noen mener vel det er 
veien til den 7. Himmel for noret.

Fruen aksjonerte da Sofusen ble mer 
og mer værsjuk og gretten av kjølig vind 
og kald nedbør utover våren. På ”no 
time” fikset hun flybilletter til Alicante, 
leiebil og husvære i en golflandsby i 
Murcia-området. Pinseaften tok vi av, 
og en håndfull timer senere var vi på 
motorveien med en milsluker av en bil. 
På tidlig ettermiddag var vi installert 
i golfernes paradis. Verken fruen eller 
jeg befatter oss med denne type baller, 
køller og hull. Men tilsvarende remedier 
kan ennå tidvis forekomme i lystige 
situasjoner på hjembanen. For ikke helt å 
stikke meg ut i miljøet hadde jeg tatt med 
en golfjakke for å legalisere oppholdet. 

17. mai ble forsøksvis feiret med 
utflukt til Cartagena. Verken trompeter, 
pauker eller trommer var å høre. 
Mangelen på 17.mai-stemning ble 
kompensert med et par glass med Irish 
coffee på en fortausrestaurant. Det løftet 
stemningen. Vel ut på gaten slo jeg til 
med et par rungende HURRA-rop. Det 
straffet seg. To staute karer fra Policia 
Local misforsto situasjon og grep inn. De 
var vel på tå hev for terrorhandlinger og 
oppvigleri i folketrange gater og ville ta 
rotta på Sofusen. Men det gikk ikke, fruen 
la seg imellom. Hun fyrte av en tirade på 
ilter norsk med en slik glød at polisene 
besinnet seg og lot meg gå. Jeg følte 
meg stolt som en hane over min ordføre 
fru, og løftet i seiersrus det ene benet for 
å gale et lykkelig kykkeliky i stedet for 
hurra. Da kløp hun meg hardt i armen, og 
det ble med benløftet. Øvrigheta ruslet 
bort i forvissning om at der i gården var 
det sterkere krefter enn dem som holdt 
kustus. Pinsen er tiden for å få ånden over 
seg.  Jeg har lært meg å telle til hundre 
på spansk og har smuglest litt i læreboka. 
Plutselig begynte jeg å forstå spansk i ord 
og tale. Jeg mente Ånden hadde kommet 

over meg. Det trodde fruen lite på. -Den 
eneste ånden hos deg er din dårlige ånde 
etter for mye Irish, slo hun fast.

Gjerder og murer kan stenge ute 
og stenge inne. Trump vil stenge ute 
meksikanerne med en grensemur og 
kaste ut alle muslimer, skal vi tro på 
ordbruken. Diktator Kim Jung Un i Nord-
Korea stenger inne sitt eget folk for å 
ha kontroll. EU-landene vil stenge ute 
flyktninger og innvandrere fra Afrika og 
Asia. Sylvi Listhaug vil ha grensemessige 
barrikader for å ha kontroll på nødstedte 
og lykkejegere fra verden utenfor. 
Berlinmuren husker alle. Den skulle 
holde østtyskerne innesperret i eget 
land og fri for vestlig dekadanse. Et felles 
merke er frykten for impulser utenfra og 
vegring mot å dele goder. Flyktninger 
er som gjerdesmetter, de finner en 
veg. Regjeringa vil ha skuddpremie på 
sangfuglene våre. Det har blitt for mye 
lystig sang og for lite jammer i steinrøysa 
vår. Det sømmer seg ikke når vi er i 
erklært klimakrise og oljekrise og har lav 
kronekurs. Sofusens hjemlige kvitring har 
også blitt tammere, ifølge fruen. Før eller 
siden blir vel jeg også satt i bur.

De rikes hang til å skaffe seg skatte-
fordeler og gjemme bort formuer i 
utenlandske skatteparadis frister også 
Sofusen. Å skatte av pensjonen smerter 
ekstra etter at pensjonsoppgjøret skar en 
ny bit av pensjonen. Fruen er skatten min. 
Etter en frisk krangel spaknet hun da jeg 
truet med å sende henne til Caymanøyene 
sammen med sparepengene mine, om 
hun ikke skikket seg.

I USA ser både Hillary og Donald seiers-
pallen innen rekkevidde. I en TV-diskusjon 
fikk Trump en overhaling da Clinton 
klinte til om hans manglende kjennskap 
til andre land. Hun påsto at Trumps 
utenrikserfaring begrenset seg til å ha sett 
en Miss Univers-konkurranse i Moskva. De 
to presidentkandidatene bruker store ord 
i skittkastingen. Store ord og kjeftesmell 
gir billett til styre og til stell. Det gjelder 
også vår fiskeriminister som skal knekke 
lakselusa før han går. Lusa kjennes best 
på gangen også denne gangen. Verden 
har høstens presidentvalg å grue seg til.

Uaktet vær, klima og politikk - jeg ønsker 
alle en GOD OG VARM SOMMERSESONG!

SOFUSTANKER
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Telepensjonistenes Landsforbund 
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Det
skjer

Bodø/Salten 
30. – 31. aug.
Tur til Vesterålen 
hvor de blant 
annet skal se 
k u n s t v e r k e t 
Mannen fra havet 
og få omvisning i 
Hadsel kirke.

Tromsø 26. sept. – 3. okt.
Tur til strandbyen Albir i Spania. Den 
ligger ca. 45 minutters kjøring nord for 
Alicante.

Bergen 17. – 23. september
Tur til Cornwall i England.

Tønsberg 21. august
Operaforestillingen Madam Butterfly på 
Oscarsborg.

Fornebu 21. – 26. august
Tur til Edinburgh, York og Aidensfield i 
Scottland

Oslo 21. juli
Båttur med rekebuffé på Oslofjorden.

1. – 5. august
Busstur langs Nordsjøveien; Egersund, 
Stavanger, Lysefjord og Sirdalsheiene og 
Setesdalen, med besøk i hageanlegget 
Flor og Fjære.

Glåmdalen 9. – 11. august
Tur på Telemarkskanalen. For å fylle 
opp bussen inviterer de pensjonist-
foreningene i SSB, Jernbanen og For- 
svaret. 

Lillehammer 8. – 9. september
Tur til Fredrikstad og Sarpsborg med 
omvisning i gamlebyen i Fredrikstad 
hvor bl.a. Anno ble spilt inn samt besøk 
på Hafslund hovedgård og Soli Brug.

Mer informasjon om hva som skjer der du bor finner du på telepensjonistene.no
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FORBUNDSLEDER Arne Jenssen Kirkvollen 19 B 7048 Trondheim       907 43 556 arn-je@online.no

NESTLEDER Roy Knag Jæger Hopshavn 27 5307 Ask 915 38 870 roykna-j@online.no

SEKRETÆR Tore Andli Dagaliveien 31        0783 Oslo 913 98 001 to-a@online.no

KASSERER Finn-Egil Elster Hauketotoppen 18     1266 Oslo         913 21 672 feelster@online.no

STYREMEDLEM Marie Birgitte Aashagen Nedre Flatåsveg 170 7099 Flatåsen 971 29 908  aashage@online.no

       ” Einar Nymoen Dampsagveien 5A   2004 Lillestrøm 916 17 467 nymeinar@gmail.com

“ Truls Erik Langeggen Pilestredet park 1    0176 Oslo 900 29 271 lang-t@online.no

“ Ingvar Kallevik Astrids vei 31   4633 Kristiansand 901 65 520 ingsikal@online.no

“ Mette Johanne Hummelvoll Oppsal Terrasse 2  0686 Oslo  905 14 798 m-joh-hu@online.no

REVISOR 1 Kåre Johansen Svenskerud 105 3408 Tranby 901 84 857 khj@online.no

REVISOR 2 Kirsten Næss Ramstad Terrasse 5 1405  Langhus 901 94 586 kinass@online.no

REDAKTØR 
TELEPENSJONISTEN

Gunhild Skoglund Ekreberget 9 2390 Moelv 901 30 153 gunhi-s@frisurf.no

TEKNISK ANSVARLIG for 
telepensjonistene.no

Einar Nymoen Dampsagveien 5A   2004 Lillestrømt 916 17 467 nymeinar@gmail.com

KONTAKT OSS



Foto Berit Nylund, Kjell Engen, Gunhild Skoglund.

SMÅSTOFF

Den observante leser har nok merket 
seg den nye siden ”Det skjer”. Her 
legger vi ut turer og arrangement 
som lokalforeningene planlegger. 
Kanskje kan din forening få et godt 
reisetips eller erfaringer med for 
eksempel turoperatøren. Du kan 
lese mer om turene ved å gå inn på 
telepensjonistene.no. Vi minner også 
om at du kan sende tips til stoff i 
bladet fra den samme siden.

Det
skjer

Visste du
at syrinen er en av våre eldste prydbusker. Kanskje den minner 
oss om barndommens hager med en uendelig rekke solvarme 
dager…
Telepensjonisten ønsker alle lesere GOD SOMMER! 

Avsender:
Telepensjonistenes Landsforbund
Postboks 800, 1331 Fornebu

B  
Economique

Avsender: 
NN
Gate1
0000 Poststed

 Adressefelt

Bibliotekfilialen
I Ringebu sentrum har den gode, gamle telefonkiosken 
fått nytt liv. Den er nemlig blitt bibliotek, døgnåpent sådan. 
Den har sågar fått eget navn: Ringe-bu mikrobibliotek. 
Av naturlige årsaker er den ubemannet, og sjefen for det 
”ordentlige” biblioteket, Ellinor Brænd, stoler på at folk setter 
bøkene på plass etter at de er lest. Bøkene er utgått på dato 
hos Brænd, men er like aktuelle fortsatt. Kjente forfattere som 
Lars Mytting, Edvard Hoem, Karin Fossum, Victoria Holt og 
flere til kan du kose deg med.
  Ringebu kommune sikret seg telefonkiosken da den ikke 
skulle brukes lenger. Den første telefonkiosken ble plassert på 
Akershuskaia i 1933. Faktisk står den der fremdeles, sammen 
med 99 andre røde klenodier rundt i landet – fordi de er 
vernet.

Forsiden
Som omtalt i forrige nummer av Telepensjonisten er forbundet 
nå 40 år. Dette ble behørig markert på lederkonferansen på 
Lillestrøm i mai. På stiftelsesmøtet i 1976 deltok representanter 
fra Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo, Drammen og 
Kristiansand. Bildet på forsiden av dette bladet symboliserer 
dette.
    Sittende fra venstre Marie Aashagen, Trondheim; forbundsleder 
Arne Jenssen; Berit Kopren, Stavanger; Ulf Rathe, Bergen. 
Bak fra venstre Leif Thorkildsen, Oslo; Henning Torsby, Drammen; 
Ingvar Kallevik, Kristiansand.

Heidi Tofthagen og hunden Mia låner gjerne bøker i Ringe-bu.
Fotograf: Ellinor Brænd


