
 
 

 
 
Telepensjonistenes forening Telemark 
 
Medlemsmøte 19. oktober 2016 
 
Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget Skien kl. 15.00. Av de 40 medlemmene 
som møtte opp var det 6 stykker fra Telepensjonistenes forening i Larvik. Foreningen i Larvik 
har 31 medlemmer. Leder Kjell Reisz. 
 
Vår leder Sissel Wahlstrøm åpnet møtet med å ønske hver og en velkommen – og en spesiell 
velkommen til våre gjester fra Larvik. Reisz takket for invitasjonen og presenterte alle 6 
medlemmene med navn. Han syntes det var spesielt hyggelig å treffe gamle kollegaer. 
 
Sissel overlot deretter «scenen» til Hanne Amalie Smedstad fra Telemark Teater. Hun åpnet 
forestillingen «Radionostalgi fra krigsårene» med å synge «Jeg blir så glad når solen skinner» 
(Jens Book Jensens slager fra 1939). Det ble en flott forestilling med både monologer, sang og 
dans. Som rollefiguren Alfhild ga hun oss innblikk i hvordan en vanlig familie fra Oslo 
opplevde krigens dager.  Det var en lydhør og fornøyd forsamling som takket for 45 minutters 
flott underholdning med applaus. Sissel takket Smedstad for underholdningen og ga henne en 
«teleblomst».  
 
Vår egen Halvard Grindlia var svært begeistret for den gamle radioen som Smedstad hadde 
med i forestillingen. Han opplyste at det var maken til den første radioen han hadde i sitt 
hjem. Som samler av radioer har han over 100 radioer hjemme, inklusive den minste radioen 
som ble laget under krigen. Denne hadde han med på møtet og viste fram til medlemmene. 
 
Vi har en flink og effektiv arrangementskomite – og nå ble det servert nydelige snitter, 
wienerbrød og kaffe.  
 
Etter salg av årer tok Sissel ordet og orienterte fra emner som ble tatt opp på Landsstyremøtet 
26 og 27 mai 2016. Hun ga deretter ordet til turkomiteens representant Erik Skau. Han 
opplyste at turen til Gaustatoppen ble avlyst fordi kostnadene ble for høye. Det jobbes nå med 
en eventuell dagstur til samme sted våren 2017. Han ba om innspill til nye turer fra 
medlemmene. 
 
Etter at alle gevinstene var fordelt på de heldige vinnerne takket Sissel for frammøtet. Hun 
avsluttet møtet med å lese dikt for oss. 


