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Denne lederen blir det siste fra meg. Nytt styre ble valgt på 
landsmøtet 10. mai. 22. mai var det felles møte mellom nytt og 
gammelt styre for formell overlevering av ansvaret. 
Det er litt vemodig å takke av etter bare to år som leder, men 
tiden strakk dessverre ikke til for å lede et livskraftig forbund. 
Det hadde vært hyggelig å være med videre i annen funksjon, 
men det ble ikke slik.

Ved overtakelsen i 2015 staket vi ut kursen for de to årene vi 
nå har lagt bak oss. Hele landsstyret støttet opp under den nye 
ledelsesfilosofien om åpenhet og inkluderende ledelse. Alle 
landsstyrets medlemmer har vært aktive og bidratt i arbeidet 
på en god måte.
Jeg vil derfor takke landsstyrets medlemmer for innsatsen i 
disse to årene.  

Gjennom etablering av brukerforum, som støtte for lokale 
redaktører, har landsstyret også fått anledning til å bruke lokale 
ressurser. Bruk av lokale ressurser kan vise seg å være fornuftig 
også for det nye landsstyret. 

På landsmøtet 9. og 10. mai ble det fattet vedtak, blant annet 
basert på innspill fra landsstyret, som er grunnlag for det nye 
landsstyrets videre arbeid.
Landsmøtet valgte å tilslutte seg landsstyrets forslag om å redu-
sere landsstyret fra 9 til 5 medlemmer og imøtekom dermed 
innstillingen fra organisasjonsutvalget av 2014. Med endret 
arbeidsform og effektivisering av landsstyrets arbeid, blant 

annet med avvikling av arbeidsutvalget, er jeg trygg på at nytt 
landsstyre vil lykkes med sitt arbeid. 
Planlagt anskaffelse av egnet medlemssystem vil bidra til å 
lette arbeidet for landsstyret og lokalforeningene. Det er også 
vurdert å anskaffe et regnskapssystem. Begge disse anskaf-
felsene kan vise seg å være nødvendige for effektivisering av 
arbeidet i forbundet.

Landsstyrets ringerunde til de lokale ledere har vist seg å være 
nyttig. Nytt landsstyre må vurdere om tiltaket kan videreut-
vikles, slik at samhandlingen i forbundet foredles for å minske 
avstand mellom lokalforeninger og landsstyret. 

Det jeg har opplevd som mest utfordrende i perioden, har vært 
nedleggelse av lokalforeninger. Flere lokalforeninger så seg 
nødt til å legge ned sin virksomhet. Utfordringen var å finne 
tilfredsstillende løsning for de medlemmer som ble berørt. I 
slike prosesser mistet vi dessverre for mange medlemmer. 
Forbundet er avhengig av at det utføres kontinuerlig arbeid med 
verving i alle lokalforeninger for å opprettholde medlemstallet. 
Konkrete prosjekt i den sammenheng bør støttes av forbundet. 

Avslutningsvis vil jeg ønske lykke til med forbundets videre 
arbeid, både lokalt og sentralt.

Med vennlig hilsen 
Arne Jenssen
forhenværende forbundsleder

Lederen har ordet

Neste nummer av bladet kommer ut 4. oktober. Tips og stoff sendes på e-post til gunhi-s@frisurf.no innen 8. september.
Forsidebilde: Nytt styre ble valgt på Landsmøtet. Fra v.: Tore Andli, Ulf Rathe, Marie Aashagen,  

Einar Nymoen og Finn-Egil Elster. Foto: Gunhild Skoglund 
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Det er viktig at vi ser ut over egen person og får med oss andre til å ta del i vårt fellesskap. Skap en sosial ramme 
hvor trivsel, omsorg og humor har en god grobunn. 
  Den nyvalgte forbundslederen Tore Andli brenner for fellesskapet, og dette er hans oppfordring til alle forbun-
dets medlemmer. Og det gjør han fordi nettopp det er to sider av samme sak; folk skal trives og søke hverandres 
selskap samtidig som det er viktig å opprettholde medlemstallet og øke rekrutteringen.
  På oppfordring gir Tore Andli her sine refleksjoner etter landsmøtet 2017 - sosialt nettverk – og litt om seg selv.

Kjære venner!
Jeg har vært yrkesaktiv i Telegrafverket, 
Televerket og Telenor i til sammen 45 år. 
Jeg begynte som hjelpearbeider i Linjeav-
delingen i Oslo Distrikt i 1965 og avsluttet 
min innsats som administrasjonsdirektør 
i Group Finance i Telenor ASA i 2010 med 
AFP.
  I løpet av denne tiden har jeg vært 
gjennom utrolig mange allsidige og 
utviklende oppgaver/fagfelt, i tillegg til 
opplæring gjennom Høyere kurs, Innkjø-
perskole og IT-utdanning samt økonomi- 
og Solstrand lederprogram.
  Arbeidet med teknologi i montørsekt-
oren i Oslo Distrikt, EDB/IT i oppstarts-
fasen i Telegrafstyret og Bergen teleom-
råde. Leder av administrative oppdrag 
over 15 år i  Kongsvinger teleområde. 
Deltaker i hovedprosjektgruppen Omstil-
lingsprosjektet 92 – 95 i Teledirektoratet, 
ansvarlig for Televerkets samarbeid med 
de europeiske telecomselskaper, var 
Telenors leder for alpinarena Kvitfjell i 
OL-94, hadde ansvar for etablering av nytt 
hovedkontor i Stockholm for sammenslå-
ingen av Telia/Telenor i -99.
  Administrativ ansvarlig for stabsfunksjo-
nene i Group Finance i Telenor ASA.
Parallelt med jobbsituasjoner har jeg 
vært medlem i NTTF en kort periode, 
samt tillitsvalgt i TMLF/DNTO over mange 
år, som leder av lokalforening og deltaker 
i Hovedstyret.
  Privat har jeg i 30 år vardet ruter i fjellet 
som dugnadsleder i Den Norske Turist-
foreningen (DNT). I DNT er jeg også 
involvert som turleder på seniorturer 
og dugnadsaktiv på Kobberhaughytta i 
Nordmarka i Oslo. Korsang har samtidig 
vært en hobby i 30 år. Jeg liker praktisk 
arbeid, og med hytte i Drøbak og en 
gammel seter på Rørosvidda har jeg nok 
å holde fingrene i. Jeg er samboer med 
billedkunstner Toril og har to barn og fire 
barnebarn.
  Nå har jeg vært sekretær i landsstyret 
vårt i to år. I høst ble jeg spurt om å stille 
som kandidat til leder av forbundet vårt. 
På siste landsmøte på Gardermoen ble 

jeg valgt som leder for de neste to årene.
  På landsmøtet så jeg tydelig at det er 
mange engasjerte tidligere Telenor-
medarbeidere som er opptatt av mange 
temaer. Jeg opplevde landsmøtet som en 
god prosess, mange spørsmål, åpne og 
reelle diskusjoner, alle med stor respekt 
for hverandres ståsted i dialogene. Det 
var en fornøyd forsamling som tok farvel 
med hverandre.
  Det nye styret har hatt sitt første møte. Vi 
er nå fem medlemmer som utgjør lands-
styret med tre vararepresentanter til å 
støtte oss. Vi ønsker å fortsette med å ha 
kontakt med lokalforeningene gjennom 
dialoger, slik det tidligere styret har gjort 
det siste året. Dette har gitt oss mer infor-
masjon om lokalforeningenes arbeid og 
vil gi oss et bedre grunnlag for å priori-
tere innsatsen vår.
  Gjennom sekretærarbeidet i det forrige 
landsstyret har jeg fått innsyn i hvordan 
landsstyret og lokalforeninger arbeider 
og hvor mye fritid som brukes for våre 
felles interesser. Mange legger inn mye 
innsikt, erfaring og krefter for at vi pensjo-
nister skal få gode tilbud. 
  Hvilke tilbud vi ønsker oss? Den enkelte 
er naturligvis opptatt av et godt økono-
misk grunnlag som pensjonist, at frem-
tiden gir oss en økonomi som resultat av 
mange års innsats som arbeidstakere i 
Televerket/Telenors virksomhet. Vi ser at 
resultatene i vår gamle bedrift har hatt en 
økonomisk positiv utvikling ved etable-
ring av store selskaper i mange deler av 
verden. Dette skyldes blant annet vår 
egen innsats gjennom tid, det er noe vi 
kan være stolte av. Vi har også gjennom 
mange år satt inn et pensjonsinnskudd 
som bidrag til en framtidig pensjon. 
Gjennom et fellesskap med SAKO og 
Pensjonistforbundet arbeider vi for et 
best mulig utbytte av innsatsen.
  Men det er også et annet utbytte jeg 
vil tro vi alle ønsker og trenger. Det er 
et sosialt nettverk. Gjennom venner og 
familie, men også sammen med tidligere 
kolleger, hvor vi kan ha gode samtaler 
- mimre om gamle og ”bedre” dager i 

yrkesaktivt liv. Telepensjonistenes Lands-
forbund kan være et slikt sosialt nettverk, 
vi trenger flere nettverk. Men det kommer 
ikke av seg selv. 
  Vi er nå ca 3.500 medlemmer og frivillige 
fra hele landet som er involverte i vårt 
store fellesskap. I de over 30 lokalfore-
ningene skjer det kontinuerlig en innsats 
for å legge til rette en sosial plattform vi 
alle kan ha glede av. Det er de tillitsvalgte 
i lokalforeningene som gjør den største 
jobben for oss, og det er viktig at det er 
god rekruttering lokalt. 
  Det er mange steder en utfordring å få 
tillitsvalgte til forskjellige verv. Det er her 
dere som enkeltmedlemmer kan bidra. 
Ta sjansen selv,- og bruk litt tid for å gi 
tidligere kolleger et godt sted å møtes. 
Ta en periode som tillitsvalgt,- skap en 
sosial ramme på møter eller utflukter 
hvor trivsel, omsorg og humor har en 
god grobunn. Mange deltar ikke i slike 
sammenkomster fordi de ikke opplever 
fellesskapet, - ta dem med på møter slik 
at de ”kjenner” noen der fra første stund. 
Det er viktig at vi ser ut over egen person 
og får med oss andre for å ta del i det 
fellesskapet vi har.

Lykke til! – og ha fortsatt en god sommer!

Tore - den nye forbundslederen

Tore Andli ved Kobberhaughytta i 
Nordmarka.  Foto: Toril Kojan
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En avgått leder takker for seg
Når jeg nå ser tilbake på to år som leder, er det med visshet om at jeg og resten av landsstyret har oppnådd 
resultater som kan bringe forbundet framover i riktig retning. Starten var ikke den beste, da jeg pådro meg en 
prolaps høsten 2015. Det tok litt tid å komme i godt gjenge. Det har vært arbeidskrevende lærerike år. 

  Det har vært givende å samarbeide med 
landsstyrets medlemmer, redaktør for 

Telepensjonisten, web-ansvarlig, lokal-
foreninger og øvrige som jeg har møtt i 
disse to årene. 
  Undertegnede har representert Tele-
pensjonistenes Landsforund (TPL) i 
SAKO samarbeidet. Det er gjennom 
dette samarbeidet at TPL har avtalefestet 
samarbeid med Pensjonistforbundet (PF). 
I dette samarbeidet har TPL hatt mulighet 
til å bidra med innspill til krav til årlige 
trygdeoppgjør og statsbudsjett, samt 
deltakelse i påfølgende drøftinger. Det 
har vært interessant og lærerikt. Det står 
respekt av det arbeidet som PF legger 
ned for 230 000 medlemmer. 
  Den tøffeste utfordringen har vært i 
forbindelse med lokalforeninger som har 
lagt ned sin virksomhet. Da det ikke var 

grunnlag for rekruttering, blant annet 
fordi Telenor ikke har virksomhet på 
stedet, var det ikke mulig å opprettholde 
lokalforeningene. Lokalforeningen har 
en sterk posisjon for våre medlemmer, 
og når denne legges ned er det ikke 
gitt at medlemmene finner løsning for å 
opprettholde sitt medlemskap. 
  Å møte så mange vitale og interessante 
pensjonister gjennom disse årene har 
vært berikende. Takk til dere alle for to 
fine år. Nå er jeg tilbake som ordinært 
medlem og regner med å møte en del av 
dere ved gitt anledning.  

Med vennlig hilsen
Arne Jenssen

Pensjonistorganisering framover 
Pensjonistorganisasjonene må stå samlet i kravet om forhandlingsrett. Dette var det viktigste budskapet fra 
Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman da han gjestet landsmøtet. 

Arne Jenssen

Norman holdt et engasjerende foredrag 
om organisering av pensjonistorgani-
sasjoner. Målet var å gi landsmøtedele-
gatene bedre innsyn i, og forståelse for, 
det politiske arbeid Telepensjonistenes 
Landsforbund (TPL) sammen med SAKO 
og Pensjonistforbundet (PF) er involvert i. 
  Normann redegjorde for et pågående 
organisasjonsprosjekt i PF. I den forbin-
delse fokuserte han på hvilke organisa-
sjonsmessige grep som burde gjøres, 
slik at alle pensjonister kan samles i ett 
forbund for å stå sterkere sammen.  
  Det overordnede målet er at PF skal få 
tilbake forhandlingsretten ved trygde-
oppgjør. I dag har PF kun drøftingsrett, 
hvor også TPL deltar. PF har også som mål 
å styrke sin samfunnsmessige rolle. 
  Grunnlaget for arbeidet som nå pågår 
i regi av PF er en FAFO rapport, hvor det 
pekes på problemstillinger som følges 
opp av PF. 
  

I innlegget pekte Norman på den urett-
ferdige underreguleringen i trygde-
oppgjøret gjennom flere år. Pensjonen 
reguleres med lønnsveksten og deretter 
fratrekkes en faktor på 0,75 %. Med en 
lav lønnsvekst i flere år har regulering av 
pensjonen blitt lavere enn prisveksten, 
det vil si en nedgang i kjøpekraften for 
pensjonister. Regelen bidrar til at det ikke 
gjennomføres reelle forhandlinger om 
selve reguleringen. 
  Signalet fra PF er at pensjonistorga-
nisasjonene må stå samlet i kravet om 
forhandlingsrett for å kunne påvirke 
negative virkninger av reguleringssys-
temet ved årlige trygdeoppgjør. 
  Øvrige temaer som ble omtalt i Normans 
innlegg var blant annet tannhelsereform, 
eneromsreform og velferdsteknologi. 
  Det er både nyttig og opplysende å 
lytte til en engasjert generalsekretær fra 
PF. Forhenværende forbundsleder takket 
Normann for et engasjerende foredrag.

Forhandlingsretten er det viktigste, sier 
Harald O. Norman. Foto: Gunhild Skoglund
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Nytt styre overtar
Mye skal på plass når et nytt styre overtar en såpass stor forening som Telepensjonistenes Landsforbund med 
nærmere 3.500 medlemmer. I tillegg vedtok landsmøtet i mai å redusere styret fra ni til fem personer, noe som 
fører til en annen arbeidsmåte enn tidligere.

Gunhild Skoglund

Den formelle overtakelsen skjedde på et 
felles møte på forbundskontoret Fornebu 
22. mai hvor også de tre nye varamedlem-
mene var innkalt. 
  Avtroppende forbundsleder Arne Jenssen 
gikk gjennom de forskjellige funksjo-

nene med tilhørende ansvarsområder. 
Forbundsleder Tore Andli takket deretter 
medlemmene som gikk ut av styret. 
  Det nye styret fortsatte så møtet. Hver 
enkelt presenterte seg, det er viktig å 
kjenne hverandre for å skape et godt 

samarbeid. Roller og ansvar ble klargjort, 
og styret er dermed klart for et aktivt 
arbeid til beste for telepensjonistene de 
neste to årene. 

Gammelt og nytt styre.  Foran fra v.: Irma Tystad, Arne Jenssen, Tore Andli, Anne Stødle
Bak fra v.: Truls Langeggen, Ulf Rathe, Marie Aashagen, Reidun Reinsve og Einar Nymoen.
Roy Knag Jæger, Mette Hummelvoll, Ingvar Kallevik og Finn-Egil Elster var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Tore Andli forbundsleder

Reidun Reinsve 2. varamedlemIrma Tystad 1. varamedlem Marie Aashagen sekretær Ulf Rathe styremedlem

Anne Stødle 3. varamedlem
Einar Nymoen er ansvarlig 
for hjemmesiden Finn-Egil Elster kasserer
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Datahjelp i Bodø/Salten
En ide om å arrangere gratis kurs i bruk av PC, nettbrett og mobil for foreningens medlemmer kom opp, og 
styret omfavnet ideen. 

Yngve Lothe, Bodø/Salten lokalforening

Målsettingen var at flest mulig av våre 
medlemmer skulle få opplæring i de mest 
vanlige brukerområdene som nettbank, 
NAV, Altinn, mail, bestilling av billetter, 
lesing av vår egen nettside og lasting av 
«apper».
  Foreningens web-ansvarlig, med støtte 
av to andre medlemmer av styret, påtok 
seg å kjøre et prøvekurs for et begrenset 

antall medlemmer. Dette kurset skulle 
fungere som en referansegruppe for 
videre opplæring av medlemmene. 
  Medio oktober 2016 ble kurset gjen-
nomført med meget engasjerte og entu-
siastiske deltakere. Kurset gikk over tre 
dager. Deltakerne var meget positive og 
tilbakemeldingene meget nyttige for det 
videre arbeidet.

  På medlemsmøtet i januar 2017 ble 
det annonsert et nytt kurs, og invitasjon 
til å melde seg på ble sendt ut til alle 
medlemmene. 13 medlemmer meldte 
sin interesse for kurset, men ikke alle 
kunne delta på de dagene som var avsatt.  
Resultatet ble at ni medlemmer startet 
på et tre dagers kurs. For å ha tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne hjelpe alle uten alt 
for lang ventetid, ble det kontaktet ytter-
ligere to personer, som også sa seg villig 
til gratis å stille opp for å hjelpe medlem-
mene våre.
  Deltakerne på disse to kursene har vært 
meget positive og tilbakemeldingene 
gode.
  Det hører også med til historien at 
Telenor i Ørnkloa stiller møterom til 
disposisjon for gjennomføringen.

I over fem år har Rolf Bjørn Nylund skrevet 
til sammen 22 interessante og kunn-
skapsrike artikler til den faste spalten 
”Språket vårt” i Telepensjonisten.
  Som redaktør de siste par årene har jeg 
ved hvert nummer sett fram til å motta 
hans betraktninger på ordtak, kjente og 
ukjente ord og uttrykk. Og du verden så 
mye jeg ikke visste, og du verden så spen-
nende med lærerike forklaringer. Jeg vet 
også at flere av våre lesere har lest spalten 
med stor interesse.
  Dessverre har vår språkekspert gitt 
beskjed om at han nå ”legger ned spalten” 

på grunn av helsemessige årsaker. 
   Men før han ga seg helt, sendte han 
status på oppgavene i forrige nummer. 
Vi gratulerer Audny Ulvang og Ulrik 
Nicolai Nesset som begge svarte rett på 
litteraturspørsmålene. Første oppgave 
var fra Erasmus Montanus av Ludvig 
Holberg.
Ekstraoppgaven var fra Nordlands 
Trompet av Petter Dass, og det er selvsagt 
rypa som kan kle seg om når hun lyster.
  Jeg er sikker på at mange med meg vil 
savne språkspalten. Jeg retter en stor takk 
til Rolf Bjørn Nylund for alle interessante 

artikler som har gledet leserne av bladet 
vårt, og ønsker han alt godt.

Gunhild Skoglund
Redaktør

SPRÅKET  VÅRT

Engasjerte deltakere på det siste kurset.
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Fellesskap i høysetet
Han titulerer seg sjøl for oppmann, og det har han god grunn til etter å ha holdt det gående hver måned i 
sammenhengende 15 år. Og det har han tenkt å fortsette med. Vi snakker om Guttorm Støen, primus motor 
for den høyst uformelle HerreTreffen på Lillehammer.

Gunhild Skoglund

I juni for nøyaktig 15 år siden startet det 
hele forsiktig med tre telekollegaer: - Det 
var en tidligere kollega med psykiske 
problemer. Han trengte å komme seg 
ut, og slik startet det – en god prat over 
en kopp kaffe. Han er dessverre død nå, 
men dette var starten, forklarer Guttorm. 
Sammen med Ottar har de siden holdt 
det gående, den første tirsdagen i hver 
måned.
  - Nå har jeg 49 navn på deltakerlista. På 
det meste møter bort i mot 20 personer, 
forklarer Guttorm. 
  Han sender påminnelse foran hvert treff, 
og nye medlemmer i pensjonistfore-
ningen får spesiell invitasjon.
  John er her for første gang etter å ha blitt 
invitert med av Jan R., som for øvrig kom 
innom direkte fra danskebåten. Dermed 
kom diskusjonen inn på akevitt, Løiten 
Linie kontra Aalborg. Løiten vant.
  John har hatt forskjellige arbeidsplasser. 
Han legger vekt på at arbeidsmiljøet i 
Telenor var spesielt godt, og møter gjerne 
herrene flere ganger: – Det er veldig 
hyggelig å treffe tidligere kollegaer!
  Det var imidlertid ingen sigarføring, 
konjakk eller taler å spore blant de 12 
herrene denne første tirsdagen i juni. 
Oppmannen hadde nemlig i sin faste 

påminnelse sagt noe om markeringen av 
de før nevnte 15 årene. Men nei da, her 
hentet hver herre sin sedvanlige kaffe-
kopp, muligens supplert med en god 
kake.
  - Vi bør vurdere ny møteplass, mener Jan 
L. Herren er skuffet over at han ikke kan 
kjøpe favoritten krembløtkake; - de har 
ikke en gang marsipankake lenger!   
  Bortsett fra det er han fornøyd, som de 
andre herrene rundt bordet. Det er nemlig 
fellesskapet mellom tidligere kollegaer, 
og et fast møtepunkt som betyr noe. 
  Teledamene har tilsvarende treff. Men 
de møtes hver uke, og herrene kan ikke 
dy seg: - fordi de skravler så mye! Latter 
og kommentarer sitter løst, og vi mener 
bestemt å kunne påstå at skravla går like 
mye både her og der.
  - Hva prater dere om egentlig?
  Latter: - Ikke damer ... i hvert fall ikke nå 
(underforstått når bladets utskremte er 
innom). 
  - Vi har akkurat gitt Therese Johaug 
full frifinnelse på alle punkter, og vi har 
avgjort det britiske valget, konkluderes 
det i den ene enden av bordet. 
  Herrene ved den andre enden tar for seg 
utviklingen av byens kultur innen idrett. 
De har forresten løst problemet med DAB 

radioer og gamle radiokabinett. Da må 
det visstnok en slags liten boks og noen 
koblinger til. Enkelt.
  - Det ender forresten med at vi inviterer 
oss sjøl til Randsfjorden fordi en av 
herrene skryter så uhemmet av lands-
tedet sitt der! Han påstår han får seg 
en gratis rus ved å stå på flytebrygga ei 
stund. 
  Herren har nemlig egen fjordlinje må 
vite.
  - Hva er det viktigste ved å møtes?
  - Noe fast å gå til, å treffe kjente. Det er 
ikke alle som har et like godt nettverk 
rundt seg, derfor er det spesielt viktig 
med det sosiale fellesskapet. Her er alle 
velkommen, det hender sågar det slenger 
noen innom fra både Hamar og Gjøvik, 
svaret er unisont.
  - Lokalforeningen har medlemsmøte en 
gang hver måned, og med HerreTreffen 
i tillegg har vi to faste møteplasser hver 
måned, avslutter Helge B. fornøyd. 
  I tillegg inviterer lokalforeningen til 
sommersamling, i år på Maihaugen 
sammen med Hamar-foreningen. Dess-
uten drar lill’amringene på tur et par 
ganger i året. Herrene setter nok pris på å 
treffe damer en gang i blant.

HerreTreffen på Lillehammer er full av sjarm, energi og humor. 
Bak fra v.: Helge Bræin, John Veen, Einar Laugen, Jan-Erik Svensson, Hans Olav Haugen, Guttorm Støen.
Foran fra v.: Jan Liljebäck, Odd Olav Walmann, Jan Riddervold, Helge Rolvsen, Ottar Mo, Odd-Kåre Kvalheim.
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Landsmøtet 2017 
Været var grått og guffent med snø-fjoner i lufta. Inne var det derimot en lun og god atmosfære under det 
to dager lange landsmøtet på Gardermoen den andre uka i mai. Til tross for at deler av hotellet var stengt 
grunnet ombygging, noe som begrenset plassen for mingling, var deltakerne godt fornøyd med både mat og 
service.

Gunhild Skoglund

Forbundsleder Arne Jenssen hilste til 
sammen 58 telepensjonister fra det 
ganske land fra Kristiansand til Tromsø 
velkommen. 56 av disse hadde stemme-
rett.

Aktive år
Årsrapporter og regnskap for den tilbake-
lagte landsmøteperioden ble vedtatt 
uten nevneverdige kommentarer. Både 
arbeidsutvalget og styret har arbeidet 
godt, og forbundet har en trygg økonomi. 
  Utfordringen har vært reduksjon i 
medlemstallet da en del lokalforeninger 
har hatt problemer med å opprettholde 
sin virksomhet. Det har derfor vært stort 
fokus på dette, og en egen arbeids-
gruppe ble nedsatt. Vervebrosjyren ble 

oppdatert og telefonsamtaler med de 
lokale lederne er gjennomført.

Direkte medlem i forbundet
Dessverre har noen lokalforeninger sett 
seg nødt til å legge ned. Årsaken er høy 
gjennomsnittsalder, lite rekruttering og 
vanskelig å få noen til å ta verv. 
  Samtlige medlemmer har fått tilbud 
om å melde seg inn i en annen lokalfo-
rening, eller å etablere en avdeling under 
en lokalforening. Her er det nok både 
geografiske avstander, bekjentskaper 
og kanskje kultur som avgjør hva den 
enkelte velger.
  Dersom en person ikke blir tilknyttet 
en lokalforening kan vedkommende 
velge direkte medlemskap i forbundet. 
Årskontingenten for dette ble endret fra 
kr 350,00 til kr 100,00.  

Arbeidsutvalget legges ned
Et av de viktigste vedtakene som ble tatt 
var avvikling av arbeidsutvalget.
  Landsstyret har til nå bestått av ni 
medlemmer og tre varamedlemmer. 
Leder, nestleder, kasserer og sekretær har 
i tillegg utgjort et arbeidsutvalg, som ved 
regelmessige møter har vurdert og forbe-
redt saker for videre behandling i lands-
styret. Organiseringen har vært arbeids-
krevende og kostbar.

  Forslaget om endringene var fremmet av 
landsstyret på bakgrunn av OU-rapporten 
(2014), og at saken var grundig diskutert 
på lederkonferansen i 2016.
  Mange ba om ordet, og det ble en bred 
og god diskusjon om både kostnadsre-
duksjon og arbeidsform før møtedirigent 
Truls Langeggen (Fornebu) konkluderte: 
’Jeg tolker holdningen i forsamlingen 
som positiv, kan vi da vedta forslaget?’
  Det var ingen som stemte i mot, og 
dermed klubbet andre møtedirigent Kjell 
Reisz (Larvik) saken. 
  Det betyr at det nye styret består av fem 
personer med tre varamedlemmer, og at 
arbeidsutvalget avvikles.

Æres den som æres bør ...
Det var kun én lokalforening som hadde 
sendt inn sak til landsmøtet. Det skulle 
vise seg å bli en noe følelsesladet disku-
sjon; nemlig vedtektens paragraf 8 punkt 
11 – utnevning av æresmedlemmer.
 Trondheim, som hadde fremmet for-
slaget, var fast bestemt på at dette er 
en gammeldags ordning som ikke hører 
hjemme i en moderne pensjonistfore-
ning. Litt humoristisk viste leder Marie 
Aashagen til Trondheims store sønn, Arve 
Tellefsen, som har bedt om å bli fratatt 
tittelen æresborger fordi han synes det er 
gammeldags.

Fotograf: Tore Andli
8



  Foreningen i Trondheim argumenterte 
videre med at det er svært vanskelig å 
skille mellom hvem som har gjort “en 
betydelig innsats” i forhold til andre, noe 
som fort kan føles urettferdig. De presi-
serte imidlertid at de ikke ønsker å frata 
lokalforeningene muligheten til å ære 
sine medlemmer. De som fortjener det 
må gjerne hedres, og da som en engangs-
foreteelse i stedet for en livslang oppføl-
ging. Det er begrepet æresmedlem 
forslagsstilleren vil til livs. 
  Et viktig poeng er at de som allerede er 
tildelt æresmedlemskap i sin lokalfore-
ning selvfølgelig får beholde det så lenge 
de er medlemmer i foreningen, og med 
de fordelene kriteriene tilsier.
  Om utnevnelse av æresmedlemmer 
skulle fortsette eller ei var på forhånd 
grundig diskutert i landsstyret uten at de 
klarte å komme til enighet. De besluttet 
dermed at det ble opp til landsmøtet å 
avgjøre saken.
  Forslaget om å fjerne ordningen ble 
vedtatt mot to stemmer.

Handlingsprogram
Landsstyret fikk velfortjent ros for et 

konkret handlingsprogram som gjør det 
mulig å følge opp lokalt. 
  Programmet er delt inn i målsetting, 
organisasjon, informasjon og kommuni-
kasjon samt samarbeid med andre orga-
nisasjoner. Spesielt de to siste punktene 
førte til en del viktige synspunkter. 
  Hjemmesidene på internett (telepen-
sjonistene.no) ble diskutert på bakgrunn 
av at de brukes for lite. Teknisk ansvarlig 
Einar Nymoen opplyste at løsningen skal 
evalueres for å se om den er hensikts-
messig og hvilke endringer som even-
tuelt må gjøres. Han opplyste videre at 
lokalsidene til foreninger som er lagt ned 
er fjernet fra den sentrale hjemmesiden, 
men at informasjonen er lagret.
  Folket sa seg godt fornøyd med Tele-
pensjonisten. Spørsmålet var om porto 
kunne spares ved at medlemmene kan 
velge å lese bladet på hjemmesiden. 
Nymoen forklarte at en såkalt bla-funk-
sjon må på plass for å gjøre lesingen mer 
brukervennlig før en aktivt ber medlem-
mene velge. Inntil videre kommer bladet i 
postkassa som før.
  Handlingsprogrammet oppfordrer videre 
til å utnytte arenaer lokalt og sentralt 

for å påvirke politiske beslutninger som 
har betydning for medlemmene. Her er 
samarbeidet med Pensjonistforbundet 
og gjennom SAKO-avtalen viktig. (Samar-
beidskomiteen SAKO ble beskrevet i Tele-
pensjonisten nr. 1/17.) 
  Samarbeid med personalorganisasjo-
nene i Telenor ble også understreket som 
viktig. 
  Påtroppende leder Tore Andli opplyste 
om at alle organisasjonene samt Telenor 
Pensjonskasse har kontorer i samme sone 
som telepensjonistene, noe som naturlig 
vil styrke samarbeidet.
  Han oppfordret forsamlingen til å følge 
opp handlingsprogrammet med lokale 
tiltak i egne grupper og styremøter samt 
å gi tilbakemelding hvis noe bør inn i 
programmet.

Investering i framtida
Det er planer om å investere i et nett-
basert medlemsregister. Oversikt over 
medlemmene føres i dag på regneark 
(Excel), det er et krevende og ikke minst 
nøyaktig arbeid ettersom medlemmer 
melder seg ut, inn, endrer navn, flytter 
etc. En nettbasert medlemshåndtering 
vil forenkle dette arbeidet både lokalt og 
sentralt, og vil forhåpentlig bidra til at det 
også blir enklere å besette vervene.
  Det var kasserer Finn-Egil Elster som 
orienterte om dette under behandlingen 
av budsjettet. Det kommende styret vil 
jobbe videre med planene. 
  Regnskapet føres også på regneark, og 
et nytt system prioriteres på et senere 
tidspunkt.
  Økonomien er god, noe som gir mulighet 
for lokalforeningene til å søke støtte til 
konkrete prosjekter som verving, data-
kurs etc.

Fotograf: Tore Andli

Leder i Trondheim lokalforening og nyvalgt 
sekretær i forbundet Marie Aashagen var 
strålende fornøyd med at det ikke lenger 
skal utnevnes æresmedlemmer. 

Møtereferenter i dyp konsentrasjon, Åse 
Juul Hansen (Kristiansund N) og Jan Helge 
Fladmark (Kristiansand S).



Det nye styret
Det ble verken benkeforslag eller kommentarer etter 
at Berit Kopren (Stavanger) på vegne av valgkomiteen 
presenterte innstilling av tillitsvalgte for neste lands-
møteperiode. En etter en ble kandidatene valgt med 
akklamasjon. 

Valgkomiteen har i tillegg bestått av leder Berit Nylund (Bergen) 
og Eli Nilsen (Drammen). Begge var forhindret fra å delta på 
møtet.

Etter vedtak om reduksjon i landsstyret (se hovedsak) blir 
det nye styret slik:

Leder Tore Andli (Fornebu) sekretær i det forrige 
  landsstyret
Nestleder Ulf Rathe (Bergen)
Sekretær Marie Aashagen (Trondheim) styremedlem i 
  det forrige landsstyret
Kasserer Finn-Egil Elster ((Fornebu) gjenvalg
Styremedlem Einar Nymoen (Fornebu) gjenvalg

1. varamedlem Irma Tystad (Fornebu)
2. varamedlem Reidun Reinsve (Drammen)
3. varamedlem Anne Stødle (Haugesund)

Revisorer
Revisor 1  Kåre Johansen (Fornebu) gjenvalg
Revisor 2  Kirsten Næss (Fornebu) gjenvalg
Vara-revisor  Kitty Fossum (Fornebu) gjenvalg

Valgkomite
Leder  Jan Riddervold (Lillehammer)
Medlem  Eli Nilsen (Drammen) 
Medlem  Wenche Aannestad (Tønsberg)
Varamedlem  Berit Nylund (Bergen) 

Bergtatt
I denne sammenheng et kjedelig møterom, og uten stæsj, røyk 
og lys, skapte de to en magisk halvtime. Uten noter - kun med 
seg selv, sin improvisasjon og sine instrumenter. 
  Trude Kristin Klæbo med en varm og inderlig sangstemme som 
rislende vann eller sølv. Og Frøydis Grorud som lekende smøg 
toner fra saksofon og fløyte innimellom – over – under – rundt 
sang og pianospill. De to fylte rommet, alles kropp og sjel med 
musikk. Det er bare en ting å si: uendelig vakkert.

Nyvalgt forbundsleder Tore Andli overtar klubba fra avtroppende 
leder Arne Jensen.

En avslappet og god stemning mens folket ventet spent på 
underholdningen før middagen.

Trude Kristin Klæbo ved tangentene og Frøydis Grorud,  
kjent fra Beat for Beat, med saksofon og fløyte.
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SOFUSTANKER
Fruens veier er uransakelige. En søn- 
dag morgen før egget mistet hodet, slo 
hun til med sterke meninger om landets 
forsvarspolitikk. - Vi må ha et rakettskjold 
for å demme opp for fiendtlige missiler 
over folk og fe! 
  Jeg måpte av forbauselse. Min elskelige 
fredsdue fremsto plutselig som en blod-
tørstig hauk. Som ei skjoldmøy fra norrøn 
tid svingte hun sverdet så plommen 
skvatt som blod utover frokostbordet. 
Hvor hadde hun fått slike griller fra? 
  - Jeg vil ikke ha fremmede missiler i 
fanget, utdypet hun da hun så min for-
fjamselse. 
  I mitt stille sinn tenkte jeg straks på 
Bermudatriangelet, havstykket utenfor 
de Karibiske øyer hvor utallig skuter 
skal ha forsvunnet på mystisk vis. Derfra 
var tanken kort til hennes triangel hvor 
mangt et missil også har forsvunnet. 
Men det var før det. Nå er trekanten som 
regel godt skjermet av et håndskjold ved 
leggetid. Jeg sukket stille, i det jeg tenkte 
på mitt eget vansmektende missil som 
i fordums tid kunne drive rene teppe-
bombingen. Om missilen nå i en lykke-
stund lurer seg forbi skjoldet, er futten 
liten, og knapt et stønn lar seg høre. 

Trump balanserer stadig på slakk line, 
men greier seg bra og prater seg ut av de 
fleste blemmene. Men påståtte sikker-
hetslekkasjer til Russland henger over 
hen som et Damoklessverd. Han poserer 
stadig med langt slips til langt under 
beltestedet. Det kan tolkes som en 
penisforlenger, der det peker ned mot 

edlere deler. Under hans første uten-
landsreise var Saudi Arabia et strategisk 
mål.  Et møte med Klagemuren ga løfter 
om støtte og felles fordømmelse av Iran 
og Obamas atomavtale. Det roer neppe 
den islamske verden, men troen på det 
gode i religionene er gjort stueren på 
ferden, uaktet IS-terroren.

Regjeringen sender stadige ymt om 
behovet for rakettskjold. Værnes i 
Nord-Trøndelag er ønsket av USA som 
senter for amerikanske kampsoldater. 
De er allerede etablert der, og fruen 
har for lengst godtatt budskapet, som 
nevnt. Men hvem er fienden? Sett i et 
hundreårsperspektiv har både Sverige, 
Danmark, England og ikke minst Tysk-
land, forgrepet seg på vårt lille land. Den 
eneste som aldri har vært slem mot oss, 
er vår store nabo i øst. 

Telenoret og aksjekursen står seg. 
Sigve ligger lavt i mediebildet mens 
milliardene strømmer inn i sekker og 
statskasse som følge av fordums lukra-
tive investeringer i mobiltjenester og 
datanett i inn- og utland. Nytt av året er 
starten på utviklingen av ‘Kunstig intel-
ligens’ (AI). Der ligger fremtiden, mener 
teknologi-ekspertene. Telenoret vil være 
med på den ferden. Da oppstår et nytt 
kommunikasjonsbehov når maskiner og 
ting skal kommunisere med hverandre, 
uavhengig av mennesker. 

I alderdommelig overmot spurtet 
Sofusen for å rekke bussen etter en 

pubkveld med gamle skolekamerater. 
Det gikk ikke bedre enn at gubben 
tråkket over ankelen og datt som en 
sekk i fortauet. Jeg var raskt på bena og 
fikk hinket meg inn på neste buss. Det 
gjorde infernalsk vondt. Etter en smer-
tefull våkenatt bar det til akuttmottaket 
på ‘Skaden’ dagen etter. Men de ville ikke 
ha meg uten rekvisisjon fra fastlegen! 
Resten av dagen gikk med til å hinke seg 
gjennom sykehusbyråkratiet. Lærdom: 
Faller du om utendørs, bli liggende! Og 
stønn. Da kommer kjapt en ambulanse, 
og du er inn i helsesystemet. 

Dagens flyplasser er utålelig lange 
for gamle ben. Nye Gardermoen er en 
versting om du skal ta deg fra innen-
lands ankomst til en internasjonal Gate. 
Eneste hjelpemiddel for bensvak trans-
port er å bestille ‘assistanse’. Det er gratis, 
og du blir trillet rundt straks du er ut 
av flyet. Som rullende passasjer har du 
fortrinnsrett ved bording og tollbehand-
ling. Bagasjen blir tatt hånd om, og du 
ruller bekvemt avgårde. Slik assistanse 
anbefales for alle, enten du er fotsvak 
eller bare lat.

Sommeren vinker rundt hjørnet. Sol, 
sjø, hytte, bil, båt og feriereiser venter på 
gammel og ung. Grip sjansen, nyt livet 
og gi dine kjære gode klemmer så ofte 
du kan. Det kan fort bli for sent. Ha gode, 
spenstige og fotføre dager uansett vær. 
La din indre sol skinne for deg selv og 
alle andre!

Glåmdølene tar turer på sparket
Aina Holen, Glåmdal lokalforening forteller om en lærerik dag på skolen.

Torsdag 11. mai skulle vi besøke Soot-
kanalen. Værgudene var imidlertid ikke 
på vår side – snøen lavet ned, og på radio 
gikk det ut oppfordring om at de som 
ikke måtte ut å kjøre, burde la bilen stå. 
Vi syntes likevel det ikke så helt galt ut – 
og etter en ringerunde både til deltakere 
og til guiden vår – ble det bestemt at vi 
skulle besøke skolemuseet på Matrand i 
stedet, med guide! 
  Vi fikk et lærerikt minne om «gode gamle 
skoledager» i skolebygningen. Her var det 
selvfølgelig noe utstyr som var brukt selv 

i vår tid, men også ting mange kjente 
igjen! Vi rakk også et lite besøk i Eidskog 
kirke, bygget i 1665. Etter besøket på 
Matrand kjørte vi videre til Skotterud og 
lunsj i kantina i Eidskog rådhus. Og da vi 
likevel var så nære grensen til vårt nabo-
land, avsluttet noen dagen med Harry-
handel i Charlottenberg.

Sverre Eier (guide) peker på tavlen som var 
malt med vanlig maling. Spyttebakken står 
klar ved siden av kateteret.
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Med lidenskap 
for hatter og kunst

- Er det sant at du er kunstner Besta? sa barnebarnet hennes. Det var første gang hun 
fikk den tittelen, og hun svarte ja.

Aud Sørvaag, Ålesund lokalforening

Inger-Johanne hadde ingen anlegg for 
tegning, og heller ingen ambisjoner om 
å bli billedkunstner. Men etter et besøk 

hjemme hos en kunstner i 2003, fikk hun 
veldig lyst å prøve sjøl. Hun kjøpte utstyr 
og satte i gang, og ble fullstendig hekta. 
I ettertid har hun kun gått et to-timers 
kurs, så man må kunne si at hun er selv-
lært. Hun maler stort sett med svamp, og 
så jobber hun best om natta, sier hun. 
  Da hun og mannen skulle flytte fra hus til 
leilighet, foreslo venninnen at hun kunne 

holde salgsutstilling i nabolaget 
for om mulig gjøre flyttelasset litt 
mindre. Som sagt, så gjort, og Inger-
Johanne solgte alle de 26 bildene! 
Nå blir mange av bildene bestilt før 

de er helt ferdige.
 Inger-Johanne Folland jobbet på 
Markedsavdelingen i Ålesund. Da nedbe-
manningen startet fikk hun seg jobb i 
Braaten Safe. Først i Ålesund, og senere 

på flyplassen på Vigra. Der trivdes hun 
veldig godt, men hun måtte slutte da hun 
begynte å slite med helsa. Etter lang tids 
undersøkelser viste det seg at det var 
Parkinson. Hun fikk diagnosen i 2000. I 
2011 ble hun operert i Trondheim, og hun 
ble mye bedre. Men de siste åra har hun 
begynt å plages igjen, formen er 
veldig variabel. Det kommer også til 
utrykk i bildene; ”Stilen min er like vari-
abel som kjerringa sjøl”, sier hun og ler.
  Inger-Johanne har også en annen liden-
skap, hun samler på hatter. Hun har hatter 
i alle regnbuens farger, 23 ved siste vare-
opptelling, og hun bruker hatt så snart 
det byr seg en anledning. I det hele tatt 
så er Inger-Johanne en fargerik person, 
med masse godt humør på tross av 
sykdommen.

En virkelig dame bruker hatt.

Telenor Kulturfestival 
Inger Heldal Andersson Tønsberg 
lokalforening var på kulturfestivalen og 
sendte referat til bladet. Festivalen holdes 
annet hvert år, og ved forrige mønstring 
ble orkesteret Teletuten i Sarpsborg 
utnevnt som arrangør av årets festival. 
Planleggingskomiteen har foruten leder, 
bestått av Jan-Erik Amundsen, Arild 
Bodahl, Bent Lislerud, Tore Holger Nilsen 

og Arild Opsund.
  Telenors Kulturforbund er en organi-
sasjon for ulike kulturaktiviteter over 
hele landet. Her deltar sangkor, orkestre, 
kunstforeninger, fotoklubber og velfor-
eninger, mange med telepensjonister på 
laget.
  Under årets kulturmønstring var det 
lagt inn tur til Gamlebyen i Fredrikstad. Til 

konserten og festmiddagen var selvsagt 
telepensjonistene i Østfold invitert.
  Alle hadde en fin opplevelse under det to 
dager lange arrangementet.

Du kan lese om Telenors Kulturforbund 
på www.telekultur.no

(Referatet er forkortet/red.)

En liten ”bukett” telepensjonister i Tele-
klang fra Trondheim. Koret er hele 50 år, 
og Harald Langland har i alle år bidratt 
med sin flotte tenorstemme. Her er han 
omkranset av fra venstre Tove Røsnes, Brit 
Fyhn (bak), Anny Østlyng og Åshild Kulvik.

Oslo Telefonikerne med munter framføring av ”Tanta til Beate”.  Koret har holdt det 
gående i 26 år.
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Trollstigplatået Kokarsteinen

Et mislykket besøk
I forrige nummer av Telepensjonisten kunne du lese at Telenor ikke lenger vil finansiere 
Norsk telemuseum alene. Riktignok er det lansert et nytt nettsted som omhandler histo-
rien, men noen vil faktisk besøke en fysisk samling. En telepensjonist på besøk i Oslo 
ville kikke på telehistorien, men det ble en stor skuffelse. Her kan du lese hvordan han 
opplevde besøket.

Roe M. Holen, Ålesund lokalforening

Kommentar fra Telemuseet
Vi kontaktet direktør Eli 
Hall (foto) ved Tele-
museet for å få en 
forklaring på saken. 
Her er hennes svar 
etter å ha lest skrivet 
om det mislykkede 
besøket.

Teknisk Museum har tatt ned store deler av 
det som tidligere var vår utstilling, etter at 
de overtok den selv.
De tenker å bygge en ny IKT-utstilling ca 
2019, men har foreløpig ikke finansieringen 
til dette.
Skiltet som forteller om utstilling i Hessel-
berggate skulle være fjernet. 
Den utstillingen finnes ikke lenger. Jeg 
skal kontakte dem og be dem ta det bort 
snarest.

En telepensjonist’s opplevelser 
ved et opphold i Oslo
En dag i slutten av september 2016 
tenkte jeg at jeg kunne bruke noen timer 
på en spasertur, og kombinere det med 
en tur innom Teknisk Museum for blant 
annet å se på noe av telehistorien.
  Startet fra Rikshospitalet og gikk mot 
Maridalsvannet, videre tilbake mot 
Teknisk Museum. Her var en stor ankomst-
hall hvor de satsa på kioskdrift, postkort-
salg, brosjyrer og billettsalg. Hallen var 
full av skoleklasser, ungene spiste is og 
brus og «leika» med sine mobiltelefoner. 
I utstillingslokalene var det kun 2-3 stk 
som spilte på noen eldre spilleautomater. 
Dette var i grunnen ganske forståelig 
da hele museet var en stor skuffelse, det 
var ikke tilrettelagt eller interessant nok, 
hverken for barn eller voksne.
  Avdelingen for telehistorie var et 
sørgelig kapittel, det var lite, rotete, mørkt 

og dårlig presentert. Det viste på ingen 
måte en telehistorisk korrekt utvikling, da 
utstyr fra forskjellige tidsepoker sto plas-
sert om hverandre.
  Tilslutt fant jeg et skilt hvor det sto at 
det var mer telehistorie på et Telemu-
seum i Hesselbergsgate 9 (om jeg ikke 
husker feil). Oppsøkte så denne adressen, 
men der var det låste dører og ingen 
informasjon. Ved hjelp av Google søk 
har jeg senere erfart at det skal være 
andre lokaliteter, men hvorfor er det ikke 
bedre informasjon om dette på Teknisk 
museum?
  Vi har de siste hundre år hatt en utrolig 
teknisk utvikling som gikk sent de første 
år, men siden utviklet seg med økende 
hastighet. Dette skulle absolutt kunne 
formidles mye bedre, både for de neste 
generasjoner, men også som en takk til 
de som har jobbet med å få til denne 
teletekniske revolusjonen.

UkulTele på ukulele
Jan-Erik Eilertsen er en av 12 ukulister i Tønsberg som i lang tid gledet seg til å delta på årets kulturfestival. 
Her forteller han hvordan gruppa ble startet, øvde og slo til med konsert etter bare 18 timer.

I 2014 fikk vi i Telstar/Televel i Tønsberg 
invitasjon til å delta på Telenors Kultur-
festival i Stavanger. For å kunne være med 
måtte vi delta med noe kulturelt.
Jeg inviterte medlemmer av Telstar/
Televel og Telepensjonistene i Tønsberg 
til å være med å spille ukulele. Vi tok 
navnet UkulTele (Ukulele i Telenor). På 
kulturfestivalen opptrådte også storband 
fra Sarpsborg og Bergen samt kor fra 
Trondheim, Oslo og Bergen. Storbandene 
hadde holdt på i henholdsvis 25 og 30 år, 
mens UkulTele fra Tønsberg hadde øvd i 
18 timer. Vi dro til Stavanger og fikk masse 
applaus. 
  Vi ble ønsket velkommen tilbake til 
Sarpsborg i 2017, hvor festivalen gikk av 
stabelen 10.  og 11. Juni. 
  I en rykende fersk ”pressemelding” til 

Telepensjonisten heter det: Ukulele-
gruppen, under kyndig og inspirerende 
ledelse av Jan-Erik (til v. på bildet), mottok 
stor applaus og gode tilbakemeldinger 
fra et meget kompetent musikermiljø. I 

det meget kompetente og veletablerte 
musikermiljø som er på festivalen kan vi 
ikke påberope oss å være de beste, men 
vi er helt klart en gruppe som skaper liv, 
glede og oppmerksomhet.

Små instrumenter sprer mye glede.
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Festival i Kristiansund
Hvis du vil oppleve det nordiske lyset kan det holde å ta turen til Kristiansund. Åse Juul Hansen i den lokale 
telepensjonistforeningen frister med fotoutstilling og har sendt oss en liten beskrivelse. 

Nordic Light er en internasjonal fotofes-
tival som holdes i Kristiansund hver vår i 
april/mai. I år kunne festivalen feire sine ti 
år da den gikk av stabelen fra 3. til 8. mai. 
  Primus motor for Nordic Light er den 
godt kjente fotografen Morten Krogvold. 
For den som er fotointeressert er festi-
valen et ”must”. 
  Festivalen starter med opptog i sentrum, 
og utstillingen foregår i mange forskjel-
lige lokaler. Her finnes utrolig masse flotte 
bilder fra verdenskjente fotografer, lokale 
utstillere samt fotoklubber. Fotografene 

kommer fra hele verden, og det er veldig 
mye fint både å se og kjøpe. 
  Hver morgen gjennom festivalen er det 
gratis kino. En kan også kjøpe billetter til 
”ansikt til ansikt” der Morten Krogvold 
hver dag intervjuer en kjendis. 
  Det er utrolig bra å få så mange kunst-
opplevelser i form av foredrag, utstil-
linger og filmer i lille Kristiansund. Og de 
verdenskjente fotografene ser virkelig ut 
til å trives her. Så husk å legge turen hit til 
neste år!

På tur til Bakernes Paradis
Else Medhus i Stavanger lokalforening var en av 20 telepensjonister som besøkte Høie i Sandnes kommune 
og Forsand i slutten av mai. Vi tar med et lite utdrag fra hennes reisebeskrivelse.

Første stopp var på «Bakernes Paradis» på 
Lauvvik ved Høgsfjorden. Dette var tidli-
gere bakerlauget i Stavanger sitt ferie-
sted, derav navnet. 
  Videre tok vi ferjen fra Lauvvik til Oanes 
for å komme videre til Forsand, en av de 
minste kommunene i Rogaland. Forsand 
ligger både til Høgsfjorden, Lysefjorden 
og lengst inne til Frafjorden. 
  Oppover dalen til Fossandmoen fikk vi 

høre om store arkeologiske utgravinger 
fra bronsealderen før vi besøkte fortids-
slandsbyen Landa. Tre bygninger er 
rekonstruert og representerer bronseal-
deren, jernalderen og folkevandringstida.
  En god guide kan fortelle mange histo-
rier knyttet til en slik rundtur, så også her. 
Deltakerne fikk lærerik informasjon om 
bygdene i Forsand kommune både fra 
gammel og nyere tid.

Kristian Grønn (95) koser seg med kollegaer,  kaffe og vaffel på Bakerens Paradis.
Foto: Jon Olaussen

Motefotograf: Sølve Sundsbø

Denne karen kan du hilse på i fortidslands-
byen Landa Park.  Foto: John Abrahamsen
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Telepensjonistenes Landsforbund 

Besøksadresse: Snarøyveien 30, sone M1A, 1331 Fornebu • Postadresse: Postboks 800, 1331 Fornebu
 E-post: kon.telepensjonistene@telenor.com • www.telepensjonistene.no

Det
skjer

Oslo 
26. juli
Tradisjonsrik tur på Oslofjorden 
med reker.
Jevnlige spaserturer i Oslo-området.

På telepensjonistene.no > våre lokalforeninger 
finner du aktivitetsplaner og mer informasjon fra din egen forening.

Glåmdal 
12. juni
Austmarka bygdetun, stedets historie, 
grilling, utlodning kanskje litt sang og spill. 

1. – 3. august
Tur til Røros for å se det majestetiske 
stykket «Elden». 

23. august
Soot-kanalen, et sluseanlegg for tømmer 
i Eidskog kommune.

Arendal 
6. – 7. juni 
Telemark og Telemarkskanalen med 
overnatting på Tuddal Høyfjellshotell og 
omvisning på bl.a. Ulefos Hovedgård og 
Vemork.

Lillehammer og Hamar 
30. – 31. august
Tur til Røros med Bergstadvandring, 
omvisning i Folldal Gruver og stopp ved 
Viewpoint Snøhetta.

Trondheim 
Verdens aktivitetsdag 10. mai
Styret i Trondheim markerer dagen 
hvert år med felles tur, og i år møtte 
36 telepensjonister opp til omvisning i 
Norsk Rettsmuseum. Utstillingen viser 
gjenstander fra norsk rettshistorie fra 
1600-tallet og fram til i dag. ”Trimmen” 
gikk deretter til Skansen, langs 
Sjøsiden og endte på restauranten 
Røft med kaffe og nystekte vafler.
Kari Bugten i Trondheim oppfordrer 
andre lokalforeninger til å legge dagen 
inn i sin aktivitetsplan.
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SMÅSTOFF

Nye medlemmer i 
Telemark
Torill Hantho, sekretær i Telemark lokalforening, forteller at tidlig-
ere styremedlem i forbundet, Truls Langeggen, gjestet årsmøtet i 
vår. Han takket for invitasjonen og informerte om hva som skjer 
i foreningen, blant annet at medlemstallet er synkende, noe som 
skyldes at medlemmene blir eldre og at det er lite nyrekruttering. 
Telemark kunne imidlertid informere om en fin økning på hele 
11 nye medlemmer før årsmøtet. Forhåpentligvis fortsetter den 
gode trenden.

Visste du at
Primstav, rimstav eller ringstav er en evigvarende kalender 
fordi den ikke inkluderer bevegelige helligdager. Ordet prim er 
det norrøne ordet for nymåne. Fra Norge kjenner vi til omkring 
650 primstaver, datert fra slutten av 1400-tallet til begynnelsen 
av 1800-tallet. Staven har to sider med kalenderopptegninger.  
Sommersiden gjelder fra 14. april til 13. oktober. Vintersiden fra 
14. oktober til 13. april. Etter denne inndelingen falt midtvinter 

 
 
 
dagen 14. januar.
 Og midtsommerdagen 14. juli nærmer seg raskt, det betyr at vi 
må nyte sommeren mens den er her.

Kilde: Wikipedia

God sommer til alle lesere av 
Telepensjonisten!

Basar som 
tradisjon
Det dumpet inn en mail fra Bjarne Ulvang 
om at telepensjonistene i Bergen og 
Hordaland har lang tradisjon med sin 
såkalte maibasar. Medlemmene oppfor-
dres om å ta med gevinster til utlodning 
samt å kle seg i antrekk fra tidligere tider. 
Hatteparade har vært en gjenganger. I år 
delte to damer førsteplassen for beste 
antrekk.
Kjellaug Gjerstad Norheim (til høyre) har 
på seg er ei ”kjerringahuve” som gifte 
damer på Voss brukte da de gikk i kirka. 
Både oldemor og bestemor til Kjellaug har 
brukt denne. Ingrid Haustveit viser farge-
prakt fra ca. 1970-åra.

Verdt å huske 
® At du kan lese Telepensjonisten   
 på telepensjonistene.no 

® At du finner skjema for adresse 
 endring på hjemmesiden i 
 menyen ”For medlemmer”. 
 Da er du sikret bladet i postkassa.

Avsender:
Telepensjonistenes Landsforbund
Postboks 800, 1331 Fornebu

B  
Economique

Avsender: 
NN
Gate1
0000 Poststed

 Adressefelt


