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Midt i det fuktige høstværet skal jeg 
slå ned noen bokstaver på mac’en for å 
reflekterte rundt tanker som jeg har hatt i 
året som nå er i ferd med å løpe ut. 
Landsstyret har hatt et aktivt år, og 
forbundet er midt i digitalisering av 
praktiske, administrative løsninger. Vi får 
økonomisk støtte fra myndighetene, og 
de krever en nøye oversikt over medlem-
skapsinnhold, noe vi lenge har ønsket å 
forbedre.

Men endringene hos oss er selvsagt 
ikke store, - i forhold til hva som rører 
seg rundt oss i verden. Hva er det som 
skjer i omgivelsene rundt oss? En masse 
endringer som vi vel alle lurer på, - hvor 
skal dette ende?

Store politiske endringer i verden, et 
USA som vi ikke kjenner igjen fra tidli-
gere tider. Krig og elendighet fortsetter 
som før. Politiske bevegelser i mange 
land i Europa som gir utrygghet for vår 
vanlige, kjente demokratiske stabilitet. I 
skrivende stund hører jeg på radioen at 
forhandlinger mellom EU/Brexit gir krise 
i vårt naboland i vest. Nå  ser det ut til å 
bli alvorlig. I vårt naboland i øst har de 
ennå ikke fått ny regjering etter snart tre 
måneder siden valget. Også den største 
militære øvelsen vi til nå har hatt her i 

Norge kan gi refleksjoner rundt vår tilvæ-
relse, og behovet for NATO. Stabiliteten i 
vårt eget politiske klima gir i skrivende 
stund usikkerhet

Også vi i forbundet vårt endrer en del 
rutiner i det administrative arbeidet. I 
høst har mange gått på kurs for å lære 
seg vårt nye medlemsregister. Om dette 
har vi en artikkel  i dette nummeret. Vi 
har også besluttet å tilby regnskapsmo-
dulen i det samme systemet til lokalfo-
reningene. Dette vil endre rutiner for de 
foreningene som anskaffer den. Dette 
verktøyet mener vi vil hjelpe mange i sine 
oppgaver. Begrepet digitalisering har vi 
lenge kjent til i Telenor, nå berører det 
oss også. Vi i landsstyret håper dette skal 
gå bra, og at nøkkelpersoner tar vel i mot 
denne endringen.

Velferdsteknologi har i år blitt temaer som 
er aktuelle for oss eldre. Vi hadde mye 
informasjon om dette i to numre tidligere 
i år. Jeg ser at i disse dager viser det seg at 
de i Amsterdam har kommet langt. I Ehin, 
Norges ledende konferanse for digitali-
sering av helsesektoren, har det kommet 
frem. Denne holdes i disse dager i Oslo.

SAKO er et begrep som dere kjenner fra 
tidligere. Midtsidene i dette nummeret 

gir et lite inntrykk av hva vi engasjerer oss 
i. Siden vi er et lite forbund, har vi lenge, 
sammen med fem andre forbund, hatt et 
samarbeid med Pensjonistforbundet, - 
som nå teller over 250.000 medlemmer, 
inkludert våre egne 3.400 medlemmer. 

Vi pensjonister har også en mer opptatt 
hverdag, jeg ser det blant venner. Vi har 
så mange muligheter, og det er rimelig å 
reise, og det gjør vi selvsagt! Og mange 
av oss har valgt å arbeide som frivillig i 
organisasjoner, med stort utbytte. Dette 
er viktigere i vår verden i dag, å holde 
sammen i fellesskapet. Samtidig skaper vi 
noe for andre som trenger det. Vi trenger 
å ta oss tid til hverandre!

Innen familie og venner er det også viktig 
å være sammen, vise omtenksomhet og 
omsorg. Ikke minst i en juletid som står 
foran oss. Selv vi voksne har forvent-
ninger til feiring av julehøytiden. Kanskje 
spesielt når vi har barn/barnebarn rundt 
oss. Der lyser øynene av forventninger til 
hva som skal skje og takknemlig glede 
stråler oftest. 

Jeg ønsker en god jul til alle.

Hilsen
Tore Andli, forbundsleder



Da Haugesund lokalforening planla feiringen av foreningens førti år var det naturlig å invitere noen fra lands-
styret. Nestleder Ulf Rathe takket med glede ja. Under møtet hilste han fra forbundet og overrakte blomster 
til leder Jacob Utvik i Haugesund. Her kan du lese Ulf Rathes omtale fra den hyggelige feiringen.

Telepensjonistene i Haugesund er en 
veldrevet forening, og i oktober feiret de 
40 årsjubileum på restaurant Il Forno, som 
ligger sentralt i kaiområdet i Haugesund.
  Alle de 58 gjestene var i topp stemning. 
Praten gikk rundt alle bordene. Hygge-
lige damer serverte vin i glassene, en god 
Masi vin, og festen var i gang.  
  Etter at forretten var inntatt reiste leder 
av foreningen, Jacob Utvik seg og fortalte 
om historien til foreningen. Samtidig 
hedret han en del personer som har 
betydd mye for foreningen. 
  Spesielt nevnte han to som hadde vært 
styreledere i 13 år hver. Det var Ole Samu-
elsen og Arne Fosse. I tillegg nevnte han 
Bjørg Hetland, Astrid Djønne-Stuve og 

Marit Danielson som har hatt styreverv.
  Deretter ble det fortalt noen historier. Så 
kom hovedretten og desserten. Fantas-
tisk god mat og vin. Veldig velsmakende 
og flott kombinert meny.
  Etter at maten var inntatt forflyttet vi 
oss 20 meter til Amanda hotell. Her var 
det laget egen bar for gjestene. Kaffe og 
Avec ble servert, og praten gikk ved alle 
bordene. 
  Så kom en meget flink trubadur fra 
Stavanger som heter Jim Jacobsen på 
scenen.  Han underholdt med mange 
fine melodier. Her koste vi oss til litt over 
midnatt. 
  Arrangementskommiteen besto av 
Anne Stødle og Aud Wenche Dyrseth, og 

de hadde laget en meget fin ramme for 
jubileumsfesten.
  Jeg koste meg.

Haugesund rundet førti

Aktiv forening 
I tilknytning til jubileumet i Hauge-
sund spurte vi leder Jacob Utvik 
hvordan ståa er. Her er hans svar.

Vi er nå 118 medlemmer. 30 medlemmer 
deltok på det første medlemsmøtet i 
1979, og i 1987 var medlemstallet oppe 
i 49. Så steg det jamt til en topp på 111 
medlemmer i 2000. Litt ned igjen til 
81 medlemmer i 2012 for så å stige til 
dagens nivå.
  Foreningen har stort sett hatt fem-
seks medlemsmøter i året fra starten, 
og nå har vi seks medlemsmøter årlig, 
tre om våren og tre om høsten. Mange 
lokale foredragsholdere og kåsører har 
besøkt oss, musikk og sang har blitt oss 

til del, og vi har besøkt museer/galleri 
og kulturinstitusjoner, og vi har vært på 
bedriftsbesøk. Reisevirksomhet har vært 
sentral i foreningens historie og har med 
få unntak vært en årviss foreteelse. Det 
har vært lange turer, korte turer, turer i 
nærområdet, i vårt langstrakte land og i 
det store utland. De siste år har vi hatt en 
dagstur vår/sommer som vi arrangerer 
sammen med Stavangerforeningen, der 
de to foreningene tar ansvar for å organi-
sere turen annet hvert år.
  Vi har så langt inntrykk av at medlem-
mene er fornøyd med aktivitetsnivået, 
men vi har laget et forslag til aktivitets-
grupper som vi vil legge fram for våre 
medlemmer til våren. Så får vi se hvordan 
interessen er for det.

Ulf Rathe kom med hilsen fra forbundet.

Hyggelig samvær og god prat. Munter skål for førti år!

Leder i Haugesund lokalforening 
Jacob Utvik.

3



StyreWeb i mål
- I løpet av november skal samtlige medlemmer være registrert i vårt nye medlemsregister, StyreWeb. Fem av 
seks innføringskurs for lokale styremedlemmer er allerede holdt, fortalte prosjektleder Einar Nymoen da han 
kurset Gudbrandsdal, Hamar og Lillehammer lokalforeninger i begynnelsen av november. 

Gunhild Skoglund

Når dette leses, er også det siste kurset 
gjennomført, det ble holdt i Trondheim 
den 22. november. Dermed har alle lokalfo-
reningene fått tilgang til det nye systemet. 

Godt mottatt
Einar Nymoen har ledet arbeidsgruppa 
som har bestått av Ulf Rathe og Finn-
Egil Elster fra landsstyret, Anne Stødle 
fra Haugesund og Kari Bugten fra Trond-
heim. De har jobbet lenge og grundig. 
Systemet er godt testet og kjørt som pilot 
i Trondheim.
  - Tilbakemeldingene, både etter kurs og 
etterhvert som systemet er tatt i bruk, har 
vært positive, sier Nymoen og legger til 
at systemet oppfattes enkelt, nyttig og 
sikkert i bruk.
  De sju deltakerne på innføringskurset på 
Lillehammer var av samme oppfatning. 
De var godt fornøyd med at det ble holdt 
kurs, slik at muligheter i systemet kunne 

diskuteres med andre.
   De la dessuten vekt på at ingen behøver 
å grue seg for styreverv med ansvar for 
medlemshåndteringen. Manuelle lister 
krever større nøyaktighet enn StyreWeb 
fordi systemet håndterer detaljene auto-
matisk når medlemsdata er korrekt regis-
trert.
  StyreWeb er brukervennlig, og arbeids-
gruppen bistår gjerne dersom noen har 
spørsmål. 

Vekk med Excel
Gamle Excel-ark og andre manuelle lister 
blir nå erstattet av et enkelt og trygt data-
system. 
  Medlemmene kan nås automatisk på 
SMS eller e-post, og for de som må ha 
brev i posten kan systemet skrive ut 
ferdige adresselapper. Rapporter kan 
enkelt hentes, som for eksempel lister 
over de som fyller runde år. 

Engasjerte og fornøyde kursdeltakere på Lillehammer.
Rundt bordet fra v.: Magnhild Kalseth, Hamar; Finn-Egil Elster, arbeidsgruppa; Lars Formo, Lillehammer; Lisa Rustadbakken, Hamar; 
Einar Nymoen, prosjektleder; Ulf Rathe, arbeidsgruppa; Eivind Thoresen, Lillehammer; Torbjørn Skjæret og Kåre Bergsli, begge 
Gudbrandsdal, Jan Riddervold, Lillehammer.
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De fleste har både mobiltelefon og 
datamaskin og får dermed informa-
sjon elektronisk. De som ikke har 
denne muligheten får invitasjoner til 
medlemsmøter osv. i posten.
  Hvis du har kjøpt mobiltelefon etter 
at du meldte deg inn i Telepensjonis-
tene, eller hvis du har fått nytt mobil-
nummer ber vi om at du gir beskjed. 
Det samme gjelder hvis du har fått ny 
eller endret e-post adresse. 
  Hvis du flytter må du huske på å 
melde ny adresse. Da er du sikker på 
å få Telepensjonisten i din egen post-
kasse.
  Alle endringer kan sendes i e-post til 
kon.telepensjonistene@telenor.com 
eller til styret i din lokalforening.

HUSK 



Valget i mai 2019 i Telenor Telepensjonistforening
Nå er det ikke lenge til neste landsmøte, og der skal 
det velges kandidater til følgende verv for en periode 
av 2 år:

1. Styret: leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 
samt 3 varamedlemmer.

2.  2 revisorer samt 1 vararevisor.

3.  Valgkomite: leder og 2 medlemmer samt 1 varamedlem.

Det er viktig for oss at vi til enhver tid har dyktige og motiverte 
ledere som tør og vil stå på for sine medlemmer. Dersom du har 
forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteen som består 
av:
 

 Jan Riddervold, Lillehammer lokalforening tlf  918 28 146

 Eli Nilsen, Drammen lokalforening tlf  959 43 740

 Wenche Aannestad, Tønsberg lokalforening tlf 950 24 635
 
Landsmøtet holdes på 
Gardermoen Airport Hotel 7. – 8. mai 2019.

Frist for forslag til kandidater meldes valgkomiteen innen 
7. april.  Det er også mulighet til å komme med benkeforslag 
under møtet.

For valgkomiteen, Jan Riddervold, leder

Det siste kurset ble holdt i Bodø. 
Til v.: 1. bord Mai Thune, Bodø; 2. bord Oddbjørn Nilssen og Astrid Isaksen, Tromsø; 3. bord Guttorm Bardo og Bjørg Reppe, Lofoten. 
Til h.: 1. bord (foran) Turid Nordnes og Ingvar Johansen, Helgeland; 2. bord Janne Bergland og Hanna Johansen, Harstad; 3. bord Arne 
Jan Knudsen og Håkon Rindal, Bodø. Stående kursinstruktører: Einar Nymoen (til v.) og Finn-Egil Elster.                          Foto: Yngve Lothe

Tidligere i høst ble det holdt kurs i Skien.
Fra v.: Henning Torsby, Drammen; Torgeir Johnsen, Drammen; Tore Rino Jensen, Sandefjord; 
Inger Heldal Andersen, Tønsberg; Willy Eide, Tønsberg; Ove Sunde, Telemark, Torill Hantho, 
Telemark. Stående Dag Melgaard, Sandefjord.
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Telenor åpner Skandinavias 
første 5G-pilot
Telenor åpnet nylig Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg. 
Piloten blir et testlaboratorium for framtidens supernett.

Fra v.: Bjørn Ivar Moen, konstituert leder av 
Telenor Norge, Sigve Brekke, konsernsjef 
Telenor Group og ambulansesjåfør Anne 
Elisabeth Hengna.  

Kilde: Telenor pressemelding 8.11.2018
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VEIEN TIL 5G

Telenor åpner Skandinavias 
første 5G-pilot

Begivenheten foregikk under teknologi- 
og innovasjonskonferansen Kongsberg 
Summit og er en milepæl i norsk telekom-
historie.
 
- I Telenor har vi forberedt oss for 5G i flere 
år, og er nå endelig klare til å dele tekno-
logien med familier og virksomheter i 
teknologibyen Kongsberg. Vi ser frem 
til å teste ut teknologien og lære mest 
mulig sammen med de nye pilotkundene 
våre, forteller Sigve Brekke, konsernsjef i 
Telenor.      
 
Utviklingen av mobile nettverk går 
raskere enn noen gang - med nye gene-
rasjoner omtrent hvert tiende år siden 
analogt NMT (1G) kom i 1981. I 2012 
lanserte Telenor 4G etterfulgt av 4G+, og 
ifølge Speedtest fra Ookla har Telenor nå 
verdens raskeste mobilnett. I dag starter 
Telenor testingen av 5G på Kongsberg.
 
- 5G er ikke kun en ny generasjon mobil-
nett, men åpner opp et enormt potensial 
innenfor data- og telekom og vil forbedre 
de aller fleste tjenester og løsninger, 
uavhengig av bransje. Når vi nå har åpnet 
Skandinavias aller første 5G-pilot på 
Kongsberg, har vi fått på plass en fleksibel 

verktøykasse for å ta digitalisering ett 
steg videre, både i Norge og andre land 
hvor Telenor opererer, sier Brekke. 

Pilotprosjektet på Kongsberg
Telenors pilotprosjekt tilbyr utvalgte 
innbyggere på Kongsberg tilgang til 
fremtidens teknologi, og denne testingen 
vil vare frem til sommeren 2019. I starten 
vil fem familier teste bredbånds- og 
TV-tjenester levert via 5G i sine hjem. I 
løpet av pilotperioden vil flere kunder bli 
koplet på. I tillegg til lokale innbyggere 
er flere virksomheter involvert, deriblant 
Coop, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og 
Applied Autonomy. 
 
- Vi begynner i Kongsberg og vil utvide 
med flere pilotsteder i 2019, og forbe-
reder oss på gradvis å rulle ut 5G fra 2020, 
sier Bjørn Ivar Moen, konstituert leder for 
Telenor Norge. 

5G åpner for uante løsninger
Sammenlignet med 4G er 5G en langt 
mer avansert og innovativ teknologi, med 
enda mer kapasitet, høyere hastigheter 
og raskere responstid. 5G vil gi nord-
menn tilgang til egenskaper og tjenester 
som aldri før har vært tilgjengelig. Den 

nye mobilteknologien vil gi fiberoptisk 
kommunikasjonshastighet og gjøre det 
tilgjengelig i lommen din.
 
- 5G-teknologien vil fundamentalt kunne 
endre flere samfunnskritiske operasjoner, 
for eksempel trafikkavvikling, helsetje-
nester og viktige kommunikasjonstje-
nester som nødkommunikasjon, sier 
Moen. 

Digital transformasjon
5G-nettet vil bestå av såkalte skivedelte 
nettverk, som egentlig er flere separate 
nett. Disse nettverkene kan tilpasses ulike 
behov på en helt ny måte og fungere 
som om de er egne nett, til tross for at de 
tilhører ett helhetlig 5G-nettverk. Vi kan 
dermed forvente oss høye hastigheter, 
minimale forsinkelser og et mer pålitelig 
nett.
 
- Fordi 5G-nettet er lynraskt, stabilt og 
sikkert, kan det dramatisk forbedre 
samfunnsnyttige tjenester. Det nye nettet 
blir en driver i den digitale transforma-
sjonen til fremtidens IKT-samfunn, og vi 
gleder oss til å fortsette reisen, forteller 
Moen. 

• Null-G: Den første mobiltjenesten i Norge skulle egentlig ha det velklingende  
 navnet Offentlig Landmobil Tjeneste, men fikk raskt tilnavnet «Donaldtele- 
 fonen» etter lansering i 1966.
• 1G: I 1981 lanseres NMT-nettet, og mobiltelefonen appellerer plutselig til både  
 jappetidens børsmeglere og andre som kan ha bruk for å ringe, enten de er på  
 hytta, i bilen eller på flyplassen.
• 2G: Den første tekstmeldingen, sendes 3. desember 1992, og inneholder  
 følgende beskjed: «Merry Christmas». I 1993 lanseres det globale GSM-systemet  
 i Norge, og landet tar steget inn i den digitale tidsalderen.
• 3G: I dag oppleves det som en straff de få gangene man havner på 3G-nettet,  
 men da det ble lansert i 2004 var teknologien revolusjonerende, og fartsopp- 
 levelsen ga brukerne bakoversveis. Dette året er det Nokia 2600 som selger  
 flest mobiler i verden, med hele 150 millioner eksemplarer.
• 4G: Den fjerde generasjons mobiltjenester gir kundene endelig litt armslag. Nå  
 er det fullt fokus på høykapasitetstjenester som mobilt bredbånd, MMS, video- 
 telefoni og mobil-TV med HD-kvalitet.
• 5G: 8. november 2018 åpnet Telenor 5G-nettet i Kongsberg og dermed ble  
 Skandinavias første 5G-pilot med ekte kunder lansert. Med en potensiell  
 nedlastingshastighet mellom 1-10 Gbps er fremtidens nett langt raskere enn  
 4G. Den viktigste forskjellen ligger imidlertid i hvordan ulike brukergrupper  
 kan få sine offentlige tjenestetilbud levert over nettverksløsninger som bruker  
 ett og samme fysiske nett. Noen eksempler på bruksområder er selvkjørende  
 busser, eHelse og produksjonsvirksomhet.

7



8

SAKO- og helsekonferanse

Pensjonistforbundets årlige
høstsamling 
Fem trauste telepensjonister deltok på Pensjonistforbundets (PF) store konferanse på Gardermoen i midten 
av oktober. Konferansen varte i to dager. Den første dagen var viet helse mens neste dag var en ren SAKO-
konferanse. PF er gode til å fremme aktuelle temaer og har en god stab til å arrangere slike konferanser. 

Tore Andli, forbundsleder

Helsekonferansen
Vi var over hundre personer tilstede i 
salen. De fleste var tillitsvalgte, både 
fylkes- og landsstyrevalgte fra PF, foruten 
alle oss som møtte opp fra SAKO-forbun-
dene.  Forbundsleder for PF, Jan Davidsen, 
åpnet konferansen, ønsket velkommen 
og ga en oversikt over handlingspro-
grammet innen helse. En rekke krav og 
planer for støtte til helsebringende tiltak 
ligger i programmet.

Gode liv
Wenche Malmedal er leder av helse- og 
sosialutvalget i PF. Hun ledet konferansen 
og orienterte om helsearbeidet. En rekke 
svært kyndige tillitsvalgte innen helse-
faget har i lengre tid utredet og utar-
beidet gode rapporter og underlag for 
sine krav til myndighetene, samt til bruk 
i alle sine lokalforeninger. 
  Særlig spennende var det at den nye 
statsråden, Eldre- og folkehelseminister 
Åse Michaelsen skulle presentere innsats-
området til regjeringens helsereform; 
”Leve hele livet”. Innsatsen fra regjer-
ningen går over et stort spenn og har som 
hovedmål å gi eldre god støtte og gode 
muligheter gjennom alderdommen, slik 
at vi kan oppleve livet som et godt liv så 
lenge som mulig! Hun leverte en opti-
mistisk reform som kan gi oss et bedre 
grunnlag for et godt liv.
  
Blankholmutvalget
Tidligere politiker Aud Blankholm har 
ledet prioriteringsutvalget, kalt Blank-
holmutvalget. Utvalget skal levere en 
NOU (norsk offentlig utredning) om 
prioriteringer i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste 
til Helse- og omsorgsdepartementet 
innen 31.12.2018. Underveis i arbeidet tar 

utvalget imot innspill fra organisasjoner, 
virksomheter og enkeltpersoner.  
  Målet med utvalget er å få en helhetlig 
drøfting av prioritering i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og tannhel-
setjenesten. Arbeidet skal bidra til mer 
kunnskap og åpenhet om prioritering i 
helse- og omsorgstjenesten, og de skal 
foreslå mulige prinsipper for prioritering. 
Arbeidet ble sluttført 25. oktober i år, og 
Blankholm presenterte innholdet. Det 
blir spennende å få konklusjoner fra dette 
viktige arbeidet når det offentliggjøres.
  Ergoterapiforbundets leder Nils Erik 
Ness snakket om hvordan vi kan bo 
lengst mulig hjemme og lengst i livet 
og sammen med hverandre. Innen dette 
temaet kom han selvsagt inn på hva som 
gir trivsel og mestring i livet vårt.

Aldersvennlig samfunn  
Oslo kommune har de siste årene arbeidet 
grundig for å få tilrettelagt omgivelser og 
boliger for eldre slik at det kan oppleves 
som aldersvennlig samfunn. Spesialråd-
giver Anne Berit Rafoss formidlet erfa-
ringer og endringer som har skjedd, og at 
dette arbeidet vil fortsette. De er ganske 
stolte av hva de har oppnådd og vil 
gjerne gi sine erfaringer videre til andre 
kommuner.
  Velferdsteknologi har ifølge Tone Bye i 
PF vært et nytt begrep i eldrearbeidet de 
senere årene. Det er utviklet og utprøvd 
mange former for hjelpemidler, både for 
eldre og pårørende for å legge til rette for 
å bo hjemme lengre og gjøre hverdagen 
enklere samt å varsle pårørende. Dette 
utvikles videre, og standardisering skal 
gjøre virkemidlene enklere å bruke. 

SAKO-konferansen
PF hadde invitert cirka sytti tillitsvalgte 
fra hele landet inkludert eget landsstyre.

  Telepensjonistenes landsstyre stilte full- 
tallig, Marie Ashagen, Ulf Rathe, Einar 
Nymoen, Finn-Egil Elster i tillegg til 
undertegnede.
  De øvrige var tillitsvalgte fra våre SAKO-
venneorganisasjoner; Post-, Jernbane-, 
Veivesen-, LO-stat-, Fagforbundet-, og 
Politi-pensjonistene.
  Jan Davidsen presenterte samarbeids-
partnere som var tilstede: Hurtigruten, 
Specsavers og Toyota/Lexus, og hver 
av disse informerte om sine produkter. 
Engasjementet var nok størst for de fire 
bilene som plutselig sto bakerst i møte-
salen vår.

Statsbudsjettet 2019
Generalsekretær Harald Olimb Norman 
presenterte det nylig fremlagte stats-
budsjettet for 2019 og dets virkninger for 
landets pensjonister. Videre snakket han 
om fremdrift i forhold til høringer i Stor-
tinget og forhold rettet mot krav til stats-
budsjettet for 2020.
  Det spesielle for budsjettet i 2019 var 
situasjonen rundt KrF sitt utspill omkring 
eventuelt skifte av partner i regjerings-
arbeidet. Kommentaren fra Harald var at 
”det kan virke som det er et budsjett på 
vent”, men innholdet var noen godsaker 
og definitivt noen utfordringer.

Leve hele livet
Regjeringen mener å sikre gode velferds-
ordninger i en tid hvor andelen eldre 
øker. De vil gjennomføre reformen ”Leve 
hele livet” som skal gi eldre og deres 
pårørende økt valgfrihet, livskvalitet og 
trygghet. Budsjettet er på 48 millioner 
kroner. Det vil videreføre prøveord-
ningen med statlig finansiert eldreom-
sorg. Tilslutt vil de legge frem en folkehel-
semelding hvor ensomhet blir et viktig 
tema.

8



Noen detaljer i budsjettet 
Enkelte punkter i statsbudsjettet må nevnes:
o Antatt lønnsvekst 2019 = 3,25%.
o Antatt prisvekst = 1,5% (prisstigningen er pr oktober på 3,4%).
o Landets kommuner vil fra 2020 få begrensninger på eiendomsskatt, satt til inntil  
 5 promille, og med tak på maks 70% av verdi. Dette kan gi mange kommuner  
 mindreinntekter som kan redusere servicetilbudene.
o Det blir økt momskompensasjon for frivillige organisasjoner med 134 millioner  
 kroner. (Viktig for oss telepensjonister som mottar en god del fra denne posten.)
o Det er ikke foreslått noen ekstraordinær økning for minstepensjonistene. En rekke  
 stønader blir underregulert med 0,4%. Det kan bli krevende for mange.
o Ny lovproposisjon om offentlig tjenestepensjon blir lagt frem i løpet av høsten 2018.
o Alderspensjon fra folketrygden økes med 9 milliarder kroner på grunn av noe  
 regulering opp og flere pensjonister, cirka 949 000.
o Tilskudd til pensjonistorganisasjoner skal økes til 13,7 millioner kroner, en liten  
 økning, men flere å fordele til.
o Det legges opp til å stimulere kommunene til å legge til rette for å bygge 1 500 nye  
 og bedre heldøgns omsorgsplasser. Det skal bli større satsing på psykiske lidelser og  
 rusforebygging, og det skal arbeides for kortere ventetid på sykehusene samt å  
 styrke fastlegeordningen.
o Et spesielt punkt er at det etableres et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.  
 Vi hadde håpet at det ble et eget eldreombud, men regjeringen vil gi ombudet flere  
 oppgaver utover de eldre.
o Økning i kommuneinntektene beregnes til 1,5 milliarder, men derav skal 1,2 milliard  
 komme på grunn av effektivisering. Frivillighetssentralene får kun en reell økning på  
 7,4 millioner kroner.

Mye mer kunne ha vært sagt om statsbudsjettet, men for de som vil se detaljer finnes 
dette på regjeringen.no, søk på statsbudsjettet 2019.

PFs landsmøte
Det ble gitt en grundig presentasjon av 
landsmøtet som var i juni 2018, om PF 
sitt arbeid og planer fremover. Det blir 
mange viktige høringer i de forskjellige 
komiteene på Stortinget, og møte med 
Arbeids- og Sosialdepartementet med 
Anniken Hauglie. Der er også SAKO-orga-
nisasjonene innkalt. Da skal det stilles 
krav til og mottas tilbakemeldinger fra 
statsråden om trygdeoppgjøret, som er 
pensjonistenes ”lønnsoppgjør”.
  Samarbeidet med SAKO er også satt på 
planen. Vi skal diskutere og oppdatere 
vår samarbeidsavtale fra 2013.
  Til slutt orienterte organisasjonene i 
SAKO om sine aktuelle saker, og det ble 
en spørrerunde om dette.
  Vi opplevde at det er mye å forholde seg 
til etter slike foredrag, presentasjoner og 
debatter. Men det er også spennende 
å få satt seg bedre inn i hva som skjer i 
prosessene, både forut og under arbeidet 
med budsjettet, hva det er lagt opp til, og 
hvordan Stortingets representanter vil ta 
dette videre.

Fra v.: Wenche Malmedal, leder av helse- og sosialutvalget i PF; Åse Michaelsen,  Eldre- og 
folkehelseminister og Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet.
Foto Trond Halvard Nedrebø

Tone Bye er ansvarlig for velferdsteknologi 
i Pensjonistforbundet.
Foto Tore Andli
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Svalbard 
Eg er med på ein historisk ekspedisjon på Svalbard. Vi gjer landstigning på mange av øyane i øygruppa, frå 
Spitsbergen og ned til Bjørnøya. Føremålet med turen er å leite etter restar etter historiske fangsthytter, 
ekspedisjonar og gruvedrift. Vi finn ikkje alt vi leitar etter, men sterke naturopplevingar får vi med oss.

Ola Heensåsen, Lillehammer lokalforening

Reven
En rev kjem diltande ned eit elvefar. Vi 
ventar at han vil stoppe på god avstand 
frå oss, men han kjem nærare og blir 
borte bak ein brink ikkje langt unna. Der 
møter det oss eit uvanleg syn. Reven står 
og grev med labbane på ein daud rev 
som ligg i elvefaret. Vi står berre nokre 
meter unna, men reven ser ikkje ut til å 
vera redd oss. Han tittar av og til på oss, 
og det ser ut som om han prøver å få liv i 
kameraten sin. Etter ei stund gir han opp 
og ruslar vidare ned elvefaret.
  Det var ei flott oppleving å vera så nær 
eit vilt dyr, og vi har fått sjå kor tillitsfull 
polarreven er. Dette er noko vi har lese 
om i polarlitteraturen, der fangstfolka 
fortel om at enkelte revar kunne bli halv-
tamme gjennom menneskekontakt ein 
heil vinter. Samstundes var det rev dei 
fanga, hovudsakleg i slagfeller, og det 
hende nok meir enn ein gong at dei med 
blanda kjensler plukka ein stivfrosen 
husven ut av fella.

Reinen
Ein rein beitar i skråninga opp for stranda. 
Det er ikkje uvanleg å sjå einslege dyr 
eller grupper på to-tre rein på Svalbard. 
Det er ikkje ulv der, og dermed treng 
ikkje reinen det vernet ein stor flokk gir. 
Mellom oss og reinen ligg det noko som 
liknar ei kvit trerot langt oppe på stranda.
  Når vi kjem borttil, ser vi kva det er. To 
reinshorn så innfiltra i kvarandre at det 
ikkje er mogeleg å få skilt dei. Berre litt av 
kraniet heng att på horna, det finst ikkje 
spor etter resten av dyra. To reinsbukkar 
i brunstkamp har blitt låst i eit dødeleg 
grep, ingen veit kor lenge dei pintest før 
dei strauk med.
  Dette skjer sannsynlegvis sjeldan. Vi 
hadde vel ellers høyrt oftare om slike 
funn, både på Svalbard og på fastlandet.

Kvalrossen
På stranda ligg ein flokk kvalross. Vi kan 
nærme oss forsiktig utan at dyra ser ut til 
å bli uroa. Ein og annan reiser hovudet og 

ser på oss, men roar seg att når han finn 
ut at vi ikkje er farlege. På land er dyra 
hemma av den enorme vekta og ligg som 
regel roleg og kviler.
  I sjøen er kvalrossen på heimebane. Han 
er ein glimrande symjar og dykkar, og 
han finn maten sin på botnen ettersom 
han hovudsakleg lever av muslingar. Dei 
lange støttennene er karakteristiske, og 
dei kan brukast som våpen. I båt bør ein 
halde avstand, kjenner dyret seg truga, 
kan det lett støyte hol i båten.
  Kval og kvalross var ettertrakta bytedyr i 
den tidlege fangsttida på 1600- og 1700-
talet, då vart dyra nær utrydda av neder-
landske og engelske fangstflåtar. No er 
kvalrossen freda, men bestanden er fort-
satt liten.

Isfjellet
Breen flyt ut i sjøen og kalvar store berg av 
is. Straumen fører isfjellet utover fjorden. 
Er det stort nok, kan det gå på grunn og 
kjem ikkje laus att før det har smelta vekk 
store mengder is under vatn. 
  Dersom isfjellet kalvar medan det står på 
grunn, kan det bli ustabilt og velte rundt. 
Dette kan skje fleire gonger i levetida til 
isfjellet og er med på å gje det fantastiske 
fargar og former.
  Isfjellet er eit smykke i polarnaturen, 
alltid like spanande å utforske.

Rekveden
Vi finn fossilar på Svalbard, både av 
plantar og dyr. Desse er mange millionar 
år gamle, og då låg øyane nærare ekvator. 
I dag finst det ikkje skogar på Svalbard, 
ikkje eit einaste levande tre finst det. 
  Likevel manglar det ikkje trevirke. På 
mest kvar ei strand ligg det haugar av 
rekved. Dette er tre som har stått langs 
dei store elvane i Sibir og som har blitt 
ført ut i ishavet. Der har dei frose inn i 
isen og har følgt med havstraumane over 
polhavet til dei har sluppe fri av isen nord 
for Svalbard.
  Rekveden blei i den tidlege fangsttida 
brukt til hyttebygging, men framfor alt 
har den alltid vore ei viktig varmekjelde 

i fangsthytta. Utan rekveden er det 
vanskeleg å tenkje seg korleis fangst-
mannen kunne ha overlevd polarnatta.

Gruvebyen Tunheim på Bjørnøya
Gruvedrift på Spitsbergen har eksistert 
i meir enn hundre år, men at det har 
vore gruvedrift på Bjørnøya er lite kjent. 
Gruvebyen Tunheim på nordaustsida 
av øya vart etablert under fyrste verds-
krigen, men drifta var lite lønsam utover 
på 1920-talet, og i 1927 var det slutt på 
gruvedrifta. 
  Ein radio- og verstasjon heldt til på 
Tunheim fram til 1941, då evakuerte 
engelskmennene besetningen og øydela 
husa for å hindre at tyskarane skulle 
etablere verteneste der. Etter krigen vart 
den meteorologiske stasjonen bygd opp 
att i Herwighamna på nordsida av øya.
  Tunheim er snart borte. Nokre få hus 
som er til nedfalls, eit jarnbanespor, nokre 
velta vaggar og eit par opprusta loko-
motiv er alt som er att etter den blom-
strande gruvebyen som ein gong hadde 
nær 200 overvintrande innbyggarar.
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Reven Reinen

Kvalrossen Isfjellet

Rekveden Gruvebyen
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Facebook til nytte og glede 
Jeg vil slå et slag for Facebook, fordi jeg har inntrykk av at det er mange som vegrer seg for å bli medlem. 
Facebook har fått et dårlig rykte, som at det bare er sladder, mobbing og bilder av hva folk spiser til middag. 
Det er sant, det er mye ”fjas” på Facebook, men det finnes også så mye fornuftig man kan bruke den til.  
Jeg vil fortelle litt om hva jeg bruker Facebook til. 

Aud Sørvaag, Ålesund lokalforening

Jeg har opprettet en lukket gruppe for 
oss som har jobbet i Ålesund Teleområde, 
der har vi nå 84 medlemmer. Der deler 
vi gamle bilder og historier fra arbeids-
plassen vår, der har vi invitert til sammen-
komster, og delt bilder i ettertid. Fin måte 
å holde kontakten på, og en mulighet for 
å verve medlemmer til Telepensjonistene.

Mimring med bilder
Jeg har også opprettet en gruppe for oss 
som gikk i samme klasse på Høyere Kurs, 
der er over halve klassen blitt medlemmer. 
Også der deler vi gamle bilder og mimrer 
om tiden på Teleskolen i Kirkegata 9. Nå 
er de fleste av oss blitt pensjonister, så vi 
holder hverandre orientert om vår nye 
tilværelse.
  Og i samme slengen vil jeg nevne 
gruppen ”Televerket gjennom tidene”, der 
finner jeg mye interessant telestoff.
  Jeg var så heldig å treffe på datteren 
til skolestyreren på barneskolen, og hun 
hadde mange klassebilder som hun 
ikke visste hva hun skulle gjøre med. Da 
oppretter vi en gruppe på Facebook sa 
jeg, og det gjorde vi, og la ut alle bildene. 
Det ble veldig populært, og etterhvert 

ble bildene kommentert med navn på 
elevene og årgang, og supplert med nye 
bilder.

Egen slekt
En slektsgruppe har jeg også, jeg tok 
utgangspunkt i mine oldeforeldre, og 
inviterte inn alle etterkommere jeg kunne 
finne, og ba de om å gi oversikt over sin 
gren. Nå har vi snart full oversikt, og det 
dukker stadig opp nye gamle familie-
bilder. Det finnes flere mimregrupper 
knyttet til stedsnavn, ” Du vet du er fra .....  ”.  
Her deles gamle bilder med spørsmål og 
svar, morsomme kommentarer og histo-
rier, bilder som ellers ligger og støver ned 
i gamle album.

Faggrupper
Ellers er det mange faggrupper å finne for 
alle slags hobbyer. 
  Vi arvet noen gamle postkort fra 1920-
tallet, og de holder jeg på å selge på 
”Postkort, kjøp og salg”. Jeg legger ut ett 
og ett til høystbydende, og det har blitt 
noen positive overraskelser. Det finnes 
også grupper for frimerker, julekort og 
julemerker. 

  Jeg har solgt kopper og kar på Figgjo, 
Egersund og Porsgrunn. På disse grup-
pene kan det være kjekt bare å se hva 
som ligger ute, kjenne igjen serviser fra 
barndommen, og se hva ting er verdt 
i dag. Man kan også etterlyse deler av 
servise som en mangler. 
  Det er både lokale salgsgrupper, og 
landsomfattende, - salg av sølvtøy, emalje, 
krystall, bøker, blader, spill, musikk osv. 
Jeg har kvittet meg med mye overflødig 
gjennom salg i disse gruppene, - heller 
enn å kaste, lar jeg overskuddet gå til en 
god sak.
  Jeg har hage og er med i hagelaget, 
heimekompostering, fuglevennen og 
forskjellige blomstergrupper, blant annet 
pelargonia, fuchsia og engletrompet. Her 
kan man stille spørsmål og få svar, skryte 
av det en har, og etterlyse det en gjerne 
vil ha.
  Og til slutt vil jeg nevne aviser, TV-kanaler 
og politiske grupper, der diskusjonene 
går høyt om dagen, må nesten advare - 
de er en skikkelig tidstyv.
  Jeg håper at dette kan være til inspira-
sjon for noen, og lykke til!

Her må du være medlem av facebook-
gruppa for å delta.
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Tønsberg fant snøen på Pellestova 
Ni telepensjonister fra Tønsberg sto startklare på jernbanestasjonen for å ta toget til Hunderfossen i Øyer 
kommune. Litt mer presis, var det to som valgte å kjøre, så vi var sju som tok toget. Og en kan si hva en vil om 
toget, men denne gang gikk det på skinner. Toget var i rute, og alle fikk til og med plass på Trondheimstoget 
etter mye om og men. 

Wenche Aannestad, Tønsberg lokalforening

Ikke alle fra sydlige delen av Oslofjorden, 
det vil si ingen, hadde skjønt at vi hadde 
plassbilletter på dette toget! Men en 
hyggelig konduktør hjalp oss så godt han 
kunne, og noen ble også minnet på at de 
måtte gå av på Hunderfossen! 
  Ja, denne turen startet bra, det skal 
ikke så mye til før latteren sprenger alle 
grenser!!! På Hunderfossen ble vi hentet 
med bil fra Pellestova, og kom opp til et 
herlig fjell i høstfarger.
  Første dagen gikk vi en runde over 
Nevelfjell, fantastisk utsyn 360 grader. 
Mat med nogo attåt, ble det både inne 
og ute på Nevelfjellhytta. Litt overskyet 
denne dagen, men dagen etter var det 
strålende sol, og vi bestemte oss for en 
lengre tur i dag over Hitfjellet og Reins-
fjellet. På Reinsfjelltoppen ble vi over-
rasket av piskeregn og sterk vind, så vi 
valgte å snu. «Ingen skam å snu» er en fjell-
vettregel som skal overholdes fant vi ut! 
  Ettermiddagen kom igjen med sol, så 
dagen ble fullkommen. Og selvfølgelig 
unner vi oss en belønning i baren etter 
endt tur – det må vi jo! 
  Siste turdagen vår var det meldt mye 
snø! Men ut skulle vi, så turen gikk «bare» 
til Hafjelltoppen og området rundt. Og 

der fikk vi belønning ved å se «Fakkel-
mannen» fra OL 1994. To av oss hadde 
jobbet på Lillehammer under OL, så 
gleden var ekstra stor for oss. Og så kom 
snøen!!!! Og det kom mye!
  Dagen vi skulle reise, våknet vi til strå-
lende sol, men for et vakkert syn med 
snødekte trær og hvite fjell! 
  Oppholdet på Pellestova var vi ni som 
deltok veldig fornøyd med. Vi ble servert 
tre   retters middag hver kveld, og så 
smakfulle og flott tilberedte retter skal du 
lete lenge etter! 
  Siste kvelden ble vi beæret med besøk 
av verten på Pellestova, Ingar Tangen 
Odland, som fortalte om Pellestovas 
historie fra Pelle Skalmstad som i 1944 
av helsemessige årsaker, tok med seg det 
kasserte grisehuset fra gården Skalmstad, 
og satte det opp på beste beliggenhet på 
Hundersetra. 
  I 1945 fikk den vesle bua navnet 
«Pellestova», og i 1946 åpnet han vinduet 
på den lille Pellestova og solgte kaffe 
i sprukkent porselen. Pelle var selve 
drivkraften til utvikling av stedet, og 
Pellestova har blant annet holdt hus for 
verdens beste skiløpere i mange år. 
  Da drivkraften døde i 1990, gikk det 

nedover med hotellet som måtte stenge 
i 2003. Etter mange år med store utfor-
dringer, ble stedet gjenåpnet i 2009. 
  I dag er det Bjørn Rune Gjelsten som står 
som eier, og med dagens drivkraft, Ingar 
Tangen Odland, opplever Pellestova en 
ny glanstid i takt med tiden.
  Så var tiden inne for hjemreisen, og 
denne gangen visste alle at vi hadde 
plassbillett på Trondheimstoget! 
  Telepensjonistene i Tønsberg oppfor-
drer medlemmer til å bli med neste gang 
vi arrangerer tur – vi har det kjempegøy, 
og det fortjener alle å oppleve. Tusen takk 
for flott tur!

Så kom snøen.

Inger Heldal Andersson har fått øye på 
Fakkelmannen.
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Togtur i det stille 
Sommeren er forlengst over, men noen sommerutflukter fester seg bedre 
enn andre. Wenche Fahsing i Namsos lokalforening mimrer om sommeren 
som var og tipser andre om å ta toget.

En sommer er over, men vi telepen-
sjonister i Namsos minnes ennå vår 
sommerutflukt til toget på Bertnembrua 
over elvenes dronning, Namsen.
  Et tog på stedet hvil, men under brua 
flyter ei stadig skiftende elv med virvler 
og krusninger. Fiskesnører synger og 
laksen spretter mens spente fiskere i 
båter og langs elvebredden nyter sitt 
eldorado og drømmen om storlaksen.

  Vi derimot ble godt tatt imot i spise-
vogna. Her var det et fint dekket lang-
bord og en bugnende lunsjbuffe med de 
lekreste retter som ga oss vann i munnen.
  Praten gikk livlig mens vi mesket oss 
med herlige retter av mange slag og godt 
drikke til utsikten av elvas mange fiskere 
– panorama! 
  Alt har en ende. Vi takket vertsskapet 
for en kulinarisk nytelse og en minnerik 

«togreise» i toget på stedet hvil over 
elvenes dronning, Namsen.

BertnembruaFra v.: Norunn Kjelbotn Larsen, Hallgerd Leksaas, Aslaug 
Åvitsland, Birgith Mortensen og Ingun Knutstad (stående) 

Dekket og klart i jernbanevogna

Alle foto: Laila Midtgård Høyvik

Gjensidig informasjon 
binder avdelinger sammen 
Noen lokalforeninger i vårt for-
bund dekker store geografiske 
områder. Da kan det være både 
et ønske og et behov fra medlem-
mene om lokale grupper, slik at 
det blant annet gis mulighet til 
lokale møter. Voss har i lengre tid 
benyttet seg av denne praksisen. 
  Vi ba styremedlem Gunnar Larsen 
i Bergen og Hordaland lokalfore-
ning orientere om hvordan dette 
er organisert. 

Fire styremedlemmer fra lokalforeningen 
var i slutten av september på besøk hos 
telegruppen på Voss, som deltok med 17 
personer. Hensikten var gjensidig infor-
masjonsutveksling. Vi har normalt ett slikt 

møte pr. år, vanligvis på høsten.
  Det vil vel være mest korrekt å kalle 
gruppen på Voss en avdeling av Telepen-
sjonistene i Bergen og Hordaland. Avde-
lingen har ikke eget formelt styre, men de 
velger selv en person som leder.
  Foruten Voss har vi to tilsvarende avde-
linger, en på Norheimsund og en på Stord 
(Leirvik). Vi besøker også disse avdelin-
gene i løpet høsten.
  Leder av avdelingene sitter ikke i lokal-
foreningens styre, men kan selvfølgelig 
velges til styreverv på lik linje med alle 
andre medlemmer i foreningen.
  De enkelte avdelingene har sine egne 
møter og organiserer disse selv. Medlem-
mene av avdelingene mottar samme 
subsidiering/tilskudd som medlemmer 
av avdelingen i Bergen.

Hyggelig og nyttig møte på Fleischers 
Hotell på Voss.
 Til venstre Gunnar Larsen og Inger 
Vågenes, til høyre Bjarne Ulvang og Inger  
Johanne Klementsen, alle fra styret i Bergen 
og Hordaland lokalforening. Ved siden av 
Klementsen skimtes leder for vossagruppen 
Kjellaug Gjerstad Norheim.
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På telepensjonistene.no > våre lokalforeninger finner du mer om lokale aktiviteter.

Høsttur til Dønna 
Når høstens første møte står for døren, leiter vi etter et nytt sted å gjøre 
strandhogg. I år gikk turen til øya Dønna, et livskraftig samfunn en kort 
fergetur fra Sandnessjøen. Her besøkte vi Nordvika gamle handelssted, 
Dønnes Gård og sist men ikke minst Dønnes middelalderkirke. 

Oddvar Ulvang, Helgeland lokalforening

Nordvika er et av Nord-Norges eldste og 
best bevarte handelssteder. Fra slutten 
av 1600-tallet drev Zahl-slekta handels-
stedet i fem generasjoner. I sin storhetstid 
på 1880-tallet besto handelsstedet av i alt 
16 bygninger, og man hadde blant annet 
jektefart på Bergen. Nordvika handels-
sted er Dønna kommunes tusenårssted.
  Dønnes Gård var sete for Dønnesgodset, 
som i 1714 besto av 107 gårder og strakte 
seg fra Helgelandskysten og inn til sven-
skegrensen. Den siste godseieren var 
Isach Coldevin, en driftig mann som blant 
annet anskaffet Norges aller første traktor 
i 1908. 
  Vertskapet på Dønnes Gård tok imot 
oss med åpne armer, og her fikk vi oss et 
minnerikt måltid. Jens Carlsen, som driver 
gården sammen med kona Tone, guidet 
oss etterpå i Dønnes middelalderkirke.
  Godseierne på Dønnes bygde denne 
kirken nær hovedgården rundt 1199. Det 
var opprinnelig et enskipet familiekapell 
oppført i gråstein, men ble etter hvert 
utvidet og fikk også et mausoleum for 
Coldevin-slekta. 
  I 1796 ble kirken solgt til Det Kongelige 
Norske Misjonskollegiet og ble da en 
sognekirke for Dønna. 

Telepensjonister på vandring mot Dønnes 
middelalderkrike

Sultne telepensjonister på Dønnes Gård

Nordvika handelssted i forgangen tid

The Phantom 
Of  The Opera
En fredag i oktober dro 21 telepensjo-
nister fra Skien med Tele-tur til Oslo. 
Turen gikk til Folketeateret for å oppleve 
The Phantom of the Opera. 
  Vår reiseoperatør hadde lagt opp til en 
helaften i Oslo med både mat og under-
holdning. Vi fikk servert nydelig treretters 
middag på Grilleriet før forestillingen. 
Musikalen The Phantom of the Opera 
ble en flott opplevelse. Andrew Lloyd 
Webbers følelsesladde musikk, tolket av 
fantastiske sangere og orkester, gjorde 
kvelden til en stor opplevelse. 
  Vi tar gjerne en tilsvarende tur en annen 
gang.

Med hilsen for Telepensjonistene i Telemark
Torill Hantho

Fotokilde: scenekvelder

15

FORBUNDSLEDER Tore Andli Dagaliveien 31        0783 Oslo 913 98 001 toreandli@gmail.com

NESTLEDER Ulf Rathe Bråtet 73  5148 Fyllingsdalen 900 14 520 urathe@online.no

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

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

STYREMEDLEM Einar Nymoen Bertrand Narvesens vei 2B 0661 Oslo 916 17 467 nymeinar@gmail.com

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 Bertrand Narvesens vei 2B   0661 Oslo 916 17 467 nymeinar@gmail.com

KONTAKT OSS

Telepensjonistenes Landsforbund 
Besøksadresse: Snarøyveien 30, sone M1A, 1331 Fornebu • Postadresse: Postboks 800, 1331 Fornebu

 E-post: kon.telepensjonistene@telenor.com • www.telepensjonistene.no



SMÅSTOFF

Fra en 
svunnen tid
Er det noen som samler på gamle tele-
fonapparater?
Min far hadde samlet en del apparater, 
gamle manuelle og nyere, og jeg vil nødig 
kaste dem hvis noen vil ha dem.
Ta kontakt på email, aud.s@mimer.no, så 
kan jeg sende mer informasjon.

Hilsen Aud Sørvaag, Ålesund lokalforening
Snø i september i Hafjell i Øyer kommune.                                                 Foto: Wenche Aannestad

Mandel i grøten
Det er rart med disse tradisjonene vi tar 
fram år etter år. Nå er vi inne i den lune 
og gode adventstiden, og forhåpentligvis 
er disse ukene før jul travle på en god 
måte. Stemningen på kjøkkenet, med lukt 
av baking og julemat, setter oss gjerne 
tilbake i tid da tradisjoner ofte knyttet 
seg til mat og drikke. I mange julehjem 
serveres det hvert år risengrynsgrøt med 
mandel i, og spenningen er like stor hver 
gang, både blant store og små, om hvem 
som får marsipangrisen i år!

Hovedingrediensen i grøt i Europa 
var bygg, havre og rug til langt inn på 
1800-tallet. Nye tradisjoner oppstod, 

og risengrynsgrøten ble introdusert i 
borgerskapet som en videreutvikling av 
søtgrøten, som tidligere også var regnet 
som et luksusgode.
Grøtris var en dyr importvare, og dermed 
ble det et statussymbol og en utbredt 
skikk i Norden å kunne servere risen-
grynsgrøt til julegjestene sine. Retten har 
holdt seg som tradisjonell julemat, blant 
annet som formiddagsmat på julaften. 
I Norge og Danmark blir det ofte gjemt 
en skåldet mandel i gryta, og den som får 
den vinner en marsipangris, sjokolade-
eske eller noe annet.

I gamle dager trodde man at hvis man 

ikke satte grøt ut til nissen, ville det 
bringe ulykke over gården og folkene 
som bodde der. 

Kilde: Wikipedia

Hvitt, blått og vakkert

Telepensjonisten ønsker 
alle lesere en god og 

fredelig jul!

Avsender:
Telepensjonistenes Landsforbund
Postboks 800 
1331 Fornebu


