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Telepensjonistenes forening Oslo 
 

 

Årsberetning 2016 
 

Medlemmer som vi har fått melding om har gått bort i perioden: 

Jan Willy Kristoffersen, Eva Bergstrøm, Randi Gløersen. Hjørdis Ripnes, Bjørn Kreutzer, 

Karin Ruud, Kristi Bø, Sara Randi Fuglerud, Ruth Nyerød, Kristen Falnes, Ingrid Eriksen,  

Aud Margrethe Hanssen og Einar Skar. 

 

Styret har i perioden bestått av: 
(valgt på årsmøtet 26. januar 2016) 

 

Leder.. ……………………………….   Leif Thorkildsen .           

Nestleder…………………………….   Tor Einar Sæter    

Kasserer……………………………..    Kari Sørensen      

Sekretær……………………………...   Unni Thorkildsen     

Styremedlem…………………………   Frank Mikalsen     

Styremedlem…………………………   Ruth Aas                     

Styremedlem…………………………   Else-Lill Rolén                 

Varamedlem…………………………    Bjørg Holkestad Klyve            

Varamedlem…………………………    Åke Sætha 

 

Web. Redaktør………………………  Tor Einar Sæter 

 

Turleder………………………………. Åke Sætha 

      

Arrangementskomité…………………Astri Brustad    

                     Helge Kristiansen    

                     Bjørg Nygaard                                        

                     Lisbeth Stigen 

          Marit Maalen      

                     Else Karin Hellan                       

     

Revisorer…………………………….. Ida Marie Wahl    

                     Ruth Enersen     

Varamedlem………………………….. Gerd Hagen 

   

Byvandring……………………………Gunhild Makos   

                      Ida Marie Wahl  

 

Kontakt for riksejentene……………   Else-Lill Rolén 

 

Valgkomité…………………………… Ruth Aas     

                                                                 Else- Lill Rolèn 

 

Medlemsoversikt   
Medlemstallet var pr. 31.12.16 på 294 medlemmer, mot 315 pr. 31.12.16, det er en reduksjon på 

21 medlemmer siste år. Medlemskontingenten er kr. 250,- pr. år. Det siste året har vi fått 6 nye 

medlemmer. 13 medlemmer er meldt døde. 
 

I 2016 har 54 jubilanter fått oppmerksomhet fra foreningen i form av gavekort. 
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Landsmøtet.  

Det ble i år ikke avholdt Landsmøte, men de ble avholdt styrelederkonferanse på Fagerborg 

hotell, Lillestrøm fra 26 til 27 mai 2016. 

På dette møte deltok vår leder. 

 

Kurs. 

Det har ikke være holdt noen organiserte kurs for medlemmene denne perioden, da det fortsatt 

har vært liten interesse for dette. Vi anmoder våre medlemmer til å komme med ønsker. 

 

Kontoret/Styret 

Styrets medlemmer har basert seg på hjemmekontor. Hvis medlemmene ønsket å kontakte noen 

fra styret er det bare å ta kontakt pr. mobil. Alle styrets mobilnummer er oppført på meldingene 

som er sendt ut. Medlemsmøter, Treffen og Riksetreff holdes i Grefsenveien 28. 

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter og styret har behandlet 64 saker. 

 

Meldinger. 

Styret har sendt ut 3 meldinger dette året. Meldingene er sendt hjem til hver enkelt. 

 

Medlemsmøter. 

Det er avholdt 8 medlemsmøter i 2016, inklusiv årsmøtet og julemøtet. Til planlegging og 

gjennomføring av medlemsmøter har vi en flott arrangemetskomite som gjør alt de kan for at vi 

skal få det hyggelig. Vi i styret takker for innsatsen. 

Følgende møter er avholdt: 

 

26. januar          Årsmøte, hvor det ble servert snitter, kaffe og kaker      39 medlemmer  

23. februar        «Auksjon av div. gjenstander fra Kongensgt.21». 

Auksjonarius var Dagfinn Husmo      32 medlemmer                           

Det ble servert kyllinggryte, kaffe og kaker.  

29. mars    «Bengt Ole Nordstrøm synger og spiller». Det ble servert  

                Lammefrikasse, kaffe og kaker             41 medlemmer  

26. april    «Gutta i kirsebærtreet» v/ Jan Erik Thoresen som skildret  

     Hvordan det var å vokse opp i etterkrigstidens Oslo. Det ble 

                Servergt gulasj, kaffe og kaker.                            39 medlemmer         

31. mai    «Svigermonster?-hvordan svigermor framstilles i folklore og  

Populærkultur v/Gjertrud Sæter. Det var servering av spakemat, 

is og kaffe.                                                                                       39 medlemmer 

27. september    «Seniordanserne» danset for oss. Det ble servert viltgryte, kaffe 

                og kaker.          34 medlemmer 

25. oktober    «Telefonikerne» sang for oss. Det ble servert får i kål, kaffe og 

     Kaker.          34 medlemmer  

29. november     «Julemøte» i tradisjonell stil, med julemat og tilbehør. Det var 

      gang rundt juletreet, og dans.                    41 medlemmer  

 

Det er et gjennomsnitt på 37 medlemmer til stede på våre medlemsmøter. Der kan du også få 

kjøpt vin, og vi har utlodning. 

 

«Riksejentene» har i denne sesongen hatt 10 møter og det er et gjennomsnitt på 32 medlemmer 

på møtene. 

                    

Treffen. 

Den andre tirsdagen i måneden arrangerer vi «Treffen». Da stiller også arrangementskomiteen 

opp, og serverer smørbrød, kaffe og kaker. Her kan du få kjøpt vin. Vi har også her utlodning. 

Det har denne sesongen vært 9 møter. Det er i snitt 25 medlemmer som møter på «Treffen». 
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Turer. 
Det har blitt arrangert 5 turer i 2016. 

06.-08.april            Tur til Kiel                                        14 deltakere 

25. mai  Dagstur til Åmål       15 deltakere  

21. juli              Reketur på fjorden       23 deltakere 

01.-04.august             Stavanger, «Flor og Fjære»                                      12 deltakere 

21.-23.november Julemarked på Oset                  12 deltakere                 

 

Det er i gjennomsnitt 15 medlemmer som deltar på våre turer.   

      

Byvandring 

Som vanlig har byvandrerne også i 2016 hatt en spennende og variert sesong, og vi har fått 

følgende rapport fra Gunhild Makos: 

 

28.01  Fineart, Terry O`Neill, foto.                4 deltakere 

11.02  Norske grafikere, Morten Furuholmen med «hjemløse» 

  setninger av Lars Saaby Christensen.    5 deltakere 

03.03  Saga kino «En mann med navn Ove».               3 deltakere 

17.03  Rådhusgalleriet- Kunstforeningens Vårutstilling.                            5 deltakere 

31.03  Fineart- kunstner Bjarne Melgaard     5 deltagere 

14.04  Henie-Onstad kunstsenter- Yoyoi Kusama- uendligheter  4 deltakere   

12.05  Rodeløkken Café-buss til Folkemuseet. Retur med ferge fra 

  Bygdøynes.        4 deltakere  

28.05  Rådhusgalleriet- Marie Eliassen Krane «Moments of Color». 5 deltakere  

09.06  Tur til Drøbak        4 deltagere 

25.08  Galleriet Semingsen og Finart     4 deltagere  

08.09  Rodeløkken Café. Buss til Folkemuseet. Retur med ferge fra 

  Bygdøynes.        4 deltakere  

22.09  Rådhusgalleriet. Landsutstilling for uavhengige kunstnere   5 deltagere  

06.10  Kunstindustrimuseet. Japanomania i Norden 1875-1918  6 deltakere 

20.10  Coloseum kino. «Café Society».     4 deltagere 

03.11  Nye Grand Café       5 deltagere  

               

Styret vil gjerne berømme komiteen for et stort og variert program og håper at enda flere kan 

slutte seg til byvandringen. 

 

Sluttord. 

Styret takker alle dere som har vært med i komiteer/grupper samt enkeltmedlemmer for innsatsen 

i 2016. Det er viktig at så mange som mulig deltar. Dere har vært med på å gjøre det hyggelig for 

oss alle. Vi ønsker det nye styret og andre tillitsvalgte lykke til. 
 

 

  Oslo, 24.01.2017 

 

Leif Thorkildsen 

     Leder 

 

Tor Einar Sæter, nestleder       Kari Sørensen, kasserer      Unni Thorkildsen, sekretær 

 

 

Frank Mikalsen, styremedlem     Ruth Aas, styremedlem         Else-Lill Rolèn, styremedlem 
 


