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Telepensjonistenes forening Oslo 
 

 

Årsberetning 2017 
 

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

Einar Skar, Else Bjørg Taugbøl, Ragnhild Andersen, Astrid Arnesen, Eva Marie Stensby, Sidsel 

Brit Valle, Ragnhild Røe, Selmer Fjærvoll, Astrid Stenbråten, Helene Høivik Gundersen, Aase 

Fodstad, Maj-Britt Nilsen, Bjørg Fjærvoll, Arne Kristensen, Eva Nilssen og Magnhild Auråker 

 

Styret har i perioden bestått av: 
(valgt på årsmøtet 31. januar ) 

 

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 

   

Tur- og Byvadringsgruppe  ………… Kari Sørensen   

                        

 

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

 

Valgkomité…………………………… Ruth Aas     

                                                                 Else- Lill Rolèn 

 

Medlemsoversikt   
Medlemstallet var pr. 31.12.17 på 263 medlemmer, mot 275 pr. 31.12.16, det er en reduksjon på 

24 medlemmer siste år. Medlemskontingenten er kr. 250,- pr. år. Det siste året har vi fått 10 nye 

medlemmer. 16 medlemmer er meldt døde. 
 

I 2017 har 42 jubilanter fått oppmerksomhet fra foreningen i form av gavekort. 
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Landsmøtet.  

Det ble i år avholdt Landsmøte på Gardermoen Airport hotell fra 09-10 mai 2017. Der deltok  

Leif Thorkildsen, Tor Einar Sæter, Unni Thorkildsen og Frank Mikalsen. 

 

Kurs. 

Det har heller ikke denne perioden vært holdt noen organiserte kurs for medlemmene. 

 

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 Riksetreffen holdes i Grefsenveien 28. 

 

Det har i perioden vært avholdt 8 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 2017, inklusiv årsmøtet, jubileumsmøtet og julemøtet. Styret 

planlegger møtene, men til 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: 

 

31. januar          Årsmøte, hvor det ble servert snitter, kaffe og kaker      30 medlemmer  

28. februar        «Geir Helljesen fortalte om mennesker han har møtt gjennom 

mer enn 40 år i NRK»      

Det ble servering av «Den sorte gryte», kaffe og kaker.                 34 medlemmer 

28. mars    «Vårt store lille liv» sang og fortellinger v/Karl Sundby.  

                Det ble servert skinkestek, kaffe og kaker.       35 medlemmer 

25. april    «Flor og fjære» bilder og fortellinger fra høstens tur 2016  

     v/ Kari Sørensen.  

                 Det ble servert lammefrikasse, kaffe og kaker.     33 medlemmer                                  

30. mai    «Quiz» Kari stilte opp med mange spørsmål. 

      Det ble servert spekemat, kaffe og is.      32 medlemmer                                                                                       

26. september    «Pensjonistenes ståsted i dag» v/generalsekretær Harald Olimb 

     Normann. Det ble servert får i kål, kaffe og kaker.      29 medlemmer                   

31. oktober    «60 års jubileum». Vår leder Leif Thorkildsen fortalte om  

      Foreningens historikk gjennom 60 år. Forbundets leder Tore 

                 Andli hilste fra Forbundet og overrakte blomster. Det ble servert 

      en nydelig middagsbuffet. Kaffe og en stor flott bløtkake   42 medlemmer 

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

      gang rundt juletreet                      37 medlemmer  

 

Det er et gjennomsnitt på 33 medlemmer til stede på våre medlemsmøter. Der kan du også få 

kjøpt vin, og vi har utlodning. 

 

«Riksejentene» har i denne sesongen hatt 9 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 8 Treff. Det er i snitt 23 medlemmer som møter på «Treffen». 
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Turer. 
Det har blitt arrangert 5 turer i 2017. 

04.-06.april            Tur til Kiel                                        20 deltakere 

09. juni  Gladjazz på Mjøsa med Skibladner     22 deltakere  

26. juli              Reketur på Oslofjorden      17 deltakere 

22.-24.oktober            Tur til Kiel. Denne ble avlyst gr. manglende deltagelse                                           

20.-22.november Julemarked på Oset                  18 deltakere                 

 

Det er et gjennomsnitt på 19 medlemmer som deltar på våre turer.  Dette er flere enn foregående 

år. En takk til vår turleder. 

      

Tur- og Byvandring. 

Vi har nå fått ny turvandringsgruppe, og denne ledes av Kari Sørensen som kommer  

med mange fine forslag til turer. Hun har sendt inn følgende rapport: 

 

18.04  Blåveistur på Bygdøy                       8 deltagere 

23.05    Tur langs Akerselva            11 deltagere 

07.06    Byvandring på Kampen og Botanisk Hage                                7 deltagere 

24.08    Skulpturparken på Ekeberg             9 deltagere 

20.09  Kulturvandring i Frognerparken og Oslo Bymuseum                                     12 deltagere 

17.10    Lysaker-Telenor/Fornebu             8 deltagere 

 

Det er et gjennomsnitt på 9 som deltar på byvandringen.               

Styret vil gjerne berømme Kari 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 2017. 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, 23.01.2018 

 

 Leif Thorkildsen 

Leder 

 

   

Tor Einar Sæter/s 

Nestleder 

Kari Sørensen/s 

Kasserer 

Unni Thorkildsen/s 

Sekretær 

   

Frank Mikalsen/s 

Styremedlem 

Ruth Aas/s 

Styremedlem 

Else-Lill Rolèn/s 

Styremedlem 
 


