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1. Tillitsvalgte 
Styret i Lillehammer Telepensjonistforening (LT) har fra årsmøtet 13. februar 2014 vært: 

 

 leder Helge Bræin  styremedlem Turid Mikkelsen 

 nestleder og webansvarlig Øystein Espelund  styremedlem Aud Husemoen 

 sekretær Sylvi Ovanger  varamedlem Bjørn Tokle 

 kasserer Jostein Valved  varamedlem Gunhild Skoglund 

 

Andre tillitsvalgte fra 13. februar 2014: 

 urkomité: Knut Thorsteinsen og Eva Ruud 

 Revisorer: Einar Laugen og Solveig Simensen, med Helge Tordhol som vararevisor 

 Valgkomité: Odd-Kåre Kvalheim og Arne Fauskrud, med Solfrid Mo Harildstad som 

vara. 

 

 

 

2. Styre- og organisasjonsmøter herunder TPL relatert informasjon. 

I året 2014 er det avholdt 10 ordinære styremøter. I tillegg hadde vi et felles styremøte for 

idedugnad med Gjøvik og Hamar på Vertshuset ved E6 på Biri den 12. mars. Her stilte vi fra 

Lillehammer fulltallig. Tanken var å finne ut om vi kunne få til noe felles i Mjøsområdet. Det 

ble det, se omtale av sommermøte lenger ned. Vi er totalt 8 medlemmer som innkalles til 

hvert styremøte, varamedlemmene innkalles alltid. Deltakelsen i 2014 kan listes slik: 7, 7, 4, 

7, 6, 8, 7, 8, 6, 7. Styret har også hatt utstrakt kontakt via sms, e-post og telefon. 

Den 20. mai hadde Telepensjonistenes Landsforbund lederkonferanse på Rica Hotell 

Gardermoen. Helge Bræin deltok fra LT. Odd-Kåre Kvalheim og Jostein Valved deltok fra 

Organisasjonsutvalget.  

 

 

3. Medlemsmøter og sammenkomster 
I første halvår hadde vi 3 vanlige medlemsmøter og 1 temamøte (pensjonssaker) i tillegg til 

kombinert medlems- og årsmøte. I september hadde vi tur til Prøysenhuset i stedet for 

medlemsmøte, se nedenfor. Videre var det medlemsmøter i oktober og november og 

julemøte i desember. 

 

 

Det første medlemsmøtet i kalenderåret 2014 var den 16. januar i Telenors kantine, 

Kirkegata 45. Det var 26 frammøtte. Trond Gangnes fra DIS-oppland hadde en omfattende 

redegjørelse for hvordan man drev slektsgransking. Jostein Valved supplerte. Det ble også 

vist til en del litteratur som var tatt med til møtet. 
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Den 4. februar var det et temamøte. Odd-Kåre Kvalheim holdt orientering under tittelen 

«Pensjonsreformen og telepensjonistene». Han vektla problemstillingene rundt endringene i 

pensjonsordningene som har fått og får konsekvenser for telepensjonistene. Til dette møtet var 

det også sendt innbydelse til foreningene i Gjøvik og Hamar. Det kom 5 medlemmer fra 

Hamar og 19 medlemmer fra oss i LT. 

 

Den 13. februar hadde vi medlemsmøte først og årsmøte etterpå i kantina. Det er eget referat 

fra årsmøtet (årsmøteprotokoll 2014). Det var 20 medlemmer på begge møtene. 

Som foredragsholder før årsmøtet startet, hadde vi Astrid Stuve. Hun er nå biblioteksjef i 

Øyer, men har jobbet mye på Bjerkebæk. Hun kåserte om Sigrid Undset Svarstad sitt liv og 

virke og fortalte spesielt om hendelser i perioden etter at hun kom til Lillehammer. 

 

Den 20. mars møttte 32 medlemmer. Statsstipendiat Morten Jostad holdt en engasjerende 

forestilling med opplesing av noe av Henrik Wergeland diktning og han fremførte et par 

sanger, bl.a. den kjente «vi ere en nasjon vi med» og snakket om Wergelands engasjement for 

feiring av 17. mai og grunnloven. 

 

Den 24. april kom 29 medlemmer. Foredraget hadde tittel «Godt nettvett og sikker bruk av 

PC, nettbrett og mobiltelefon» ved Tore Orderløkken, administrerende direktør i Norsk Senter 

for InformasjonsSikring (NorSIS) Han gav oss en god innføring i hva vi bør la være å svare 

på/klikke på når vi er på nett. Vi fikk også et lite scenario om hva som er mulig å overvåke 

bare ved hjelp av små «dingser». 

 

Den 19.juni hadde vi sommermøte på Honne Hotell og konferansesenter på Biri. LT hadde 

tatt initiativ til å invitere et felles styremøte for Mjøsregionen tidligere på våren for å diskutere 

muligheten av et felles arrangement. Samlingen på Honne var første anledning og ble 

vellykket. Det kom 31 fra oss LT, 23 fra Hamar og 27 fra Gjøvik. Vi brukte privatbiler til 

Honne. Det er en artikkel med bilder i Telepensjonisten nr. 3/2014 fra dette sommermøte. 

 

Den 23. oktober kom det 21 på medlemsmøtet i kantina. Da kåserte folkehelserådgiver Tone 

Karlsen fra den nyopprettede interkommunale Frisklivssentral for helseregion Sør-

Gudbrandsdal. Den er lokalisert på Jorekstad. Hun snakket om kosthold og fysisk aktivitet, 

herunder presentasjon av Actic. Det er navnet på en landsdekkende treningskjede som 

Telepensjonistene har avtale med. 
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Den 20. november kom tidligere teleansatt fra Hamar, Halvard Olestad og underholdt de 26 

frammøtte medlemmene med historier fra noen av sine bøker. Av titler på hans bøker kan 

nevnes: "Undring" kom i 2004, "B-Undring» i 2005, "C-verdigheter" i 2011 og "D-likat" i 

2014. Halvard har også skrevet revyer, musikaler og teaterforestillinger som har blitt framført 

på scener fra Lillehammer til Rena, og aller mest i Ringsaker.  

 

Julekonserten 2014 ble holdt den 4. desember i Gjøvik kirke. I år kom invitasjonen via 

landsstyret slik det var før 2013. Alle med e-post fikk melding fra styret om at de kunne 

melde seg på via skjema som var lagt ut på nettsida vår. De andre fikk sms med tilbud om 

hjelp til påmelding. Det var det opp til hver enkelt både å melde seg på og ordne seg skyss. 

 

Julemøtet (julebordet) hadde vi i gamle Maihaugrestauranten tirsdag den 16. desember 

2014. Det var andre gang på rad på dette stedet. Opprinnelig var det påmeldt 35, men 

dessverre ble det stort sykefravær i siste liten akkurat i år og det kom 31 deltakere. 

Egenandelen var 400 kr. Det var foretaket Tid for Mat, ansvarlig for matservering på hele 

Maihaugen, som forsynte oss med en buffet som var rikholdig både i mengde og varianter av 

mat. I løpet av kvelden hadde vi også en artig quiz som Aud Husemoen var initiativtaker til.  

 

Dametreffen har møteplass i Kafe Stasjonen på skysstasjonen. Det er et velegnet og hyggelig 

sted hvor flere trofaste damer møter opp hver onsdag fra kl. 12 og det kan være alt fra 

størrelsesorden 7 til 14 som møter opp. 

 

Herretreffen er første tirsdag i hver måned kl. 1300 i kafeen Granum bakeri & konditori i 

Fåberggata 116. Det er samme inngang som til Rimi fra Løkkegata. Det er oftest 10–15 

personer der, men i år har vi hatt et par ganger med 18-20 frammøtte. Guttorm Støen har som 

vanlig vært påpasselig «oppmann» for dette sosiale tiltak og fortjener ros for det. 

 

 

4. Turer/arrangement 
Den 27. mai deltok 30 medlemmer på tur til Migrasjonsmuseet (tidligere Norsk 

Utvandrermuseum) på Ottestad i Stange. Knut Djupedal som er leder på museet, guidet oss og 

fortalte mye fra «emigrasjonstida». Deretter dro vi videre til Mammuthuset i Vangsåsen. Det 

har adresse Gåsbuvegen 890, 2323 Ingeberg. Ole Nashoug, som har bygget opp stedet, er 

leder i Hedmark Geologiforening. Han fortalte mye om Mjøsområdets geologiske historie. Til 

slutt fikk vi en deilig middag som bestod av hjortefilet tilberedt i kokegrop. 
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Den 18. august gikk turen til Eidsvollsbygningen med 33 deltakere hvorav 2-3 ikke var 

medlemmer. På turen var det stopp for kaffe og rundstykker på gamle Nebbenes kro. Så ruslet 

vi til Eidsvollsbygningen for omvisning og foredrag om demokrati. Det var historiker Torleif 

Hamre som gav oss en rikholdig historisk overblikk fra tiden før og etter 1814 samt livet i 

bygningen da grunnloven ble skrevet og vedtatt. Turen hjem gikk via og Lygnaseter der vi 

stoppet og spiste en god middag. 

 

Den 25. september ble det, i stedet for medlemsmøte, tur til det nye Prøysenhuset. Der fikk 

vi høre viser og fikk et kåseri framført av Hogne Moe i foredragssalen i det nye huset. Etterpå 

hadde vi samling i Prøysenstua der Mary Olsen, datter til Alf Prøysen sin nevø, fortalte mye 

om Alf Prøysen sitt liv der og hvor han flyttet etter hvert samt om hans forfatterskap. Så var 

det enkel bevertning i kafe Julie. Der kom Hogne Moe inn igjen og underholdt med flere viser 

av Prøysen. Vi brukte privatbiler på denne turen til Prøysenhuset. Det kom 36 medlemmer og 

2 ikke-medlemmer. 

 

Styret retter en stor takk til tur- og arrangementskomiteen vår, Knut Thorsteinsen og Eva 

Ruud, for omfattende og godt planarbeid. Det har gjort at turene med tilhørende arrangement 

har blitt gjennomført meget elegant. 

 

 

5. Medlemmene 
Det er som regel bevegelser i medlemsmassen hvert år. Det hadde vi også i 2014. Ved 

utgangen av 2013 var vi 103 medlemmer. I 2014 ble to strøket grunnet manglende betaling i 

2013. To ble overført til oss fra Oslo. Fire har meldt seg ut og fem har meldt seg inn. Ved 

utgangen av 2014 hadde vi 104 medlemmer. 

Jens Selmer døde den 22. februar 2014 (87 år). Han var født 9. januar 1927.  

I 2014 var det 19 jubilanter blant oss. Det er medlemmer der alderen ender på 0 eller 5. Styret 

sender gratulasjonskort til dem på vegne av LT. 

På medlemslista har vi nå fått inn mobilnumrene til nesten alle medlemmene. For forsendelser 

av informasjon, er det i øyeblikket 57 forskjellige adressater for e-post og 31 adressater for 

papirpost. 
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6. Nettavisen 

Telepensjonistenes Landsforbund har sin egen Nettavis med adressen: 

http://www.telepensjonistene.no/. På denne nettsiden blir det satt fokus på forhold som 

berører oss pensjonister.  

I denne er det tekst for lokalforeninger som man kan trykke på og finne vår egen som har 

denne adresse: http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/. Her legger vi 

ut all informasjon som vi mener er relevant for LT. Man finner bl.a. medlemsskriv, 

årsmeldingen etter at den er godkjent, godkjente årsmøtereferater, oversikt over styrets 

sammensetning, foreningens vedtekter, aktivitetsplaner, spesielle innbydelser til møter og 

turer og oversikt over jubilanter gruppert på hvert femte år fra 65 og oppover. I tillegg er det 

tekst og bilder fra turer og arrangementer som har vært i løpet av året. Vi har også referater fra 

foreningens deltakelse i TPL sammenheng. 

 

 

7. Økonomi 
Etter to år med underskudd viser 2014-regnskapet et overskudd på kr 12 750,50. Blant 

telepensjonistforeninger rundt om i landet har det siste par årene vokst fram forståing for at de 

aktive medlemmene betaler om lag faktisk kostnad når de deltar på ymse aktiviteter. Da 

unngår vi å øke medlemskontingenten. Økt medlemskontingenten vil bety at de som på grunn 

av helse eller annen årsak ikke deltar så mye, subsidierer de mer aktive. Egenandelene på 

turer og arrangementer har i 2014 vært nærmere den faktiske kostnaden enn i tidligere år og 

dette har ikke redusert deltakertallet. Lillehammer Telepensjonistforening har tilfredsstillende 

likviditet og en egenkapital på kr 42 956. De fleste andre telepensjonistforeninger har fortsatt 

større egenkapital per medlem.

 

http://www.telepensjonistene.no/
http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/

