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Når jeg ser hvordan utviklingen har vært i vårt samfunn bare i 
løpet av den siste generasjonen, lurer jeg ofte på hvordan vår og 
tidligere generasjoner har klart å overleve.
Nå for tiden er det meste farlig. Ja, endog dødelig.
Helt fra barn blir født, skal de skjermes for absolutt alt. Når de  
kommer i barnehagen, noe som forresten var ukjent i vår barn-
dom, skal de skjermes for alle ”farer”.
De må ikke klatre i trær, de må ikke leke i sandkasser som ikke  
innholder EU-godkjent sand, de må helst ikke være utendørs  
hvis det er for kaldt eller vått og de må spise ”riktig” mat og ha 
den riktige påkledning.
Senere i livet må de ha egen TV, egen PC, PC-spill, IPod, mobil- 
telefon og riktig tilpasset sportsutstyr og bekledning for flere  
forskjellige idrettsaktiviteter. Alt må tilrettelegges og organi--
seres for at noe skal skje. Foreldre må stille opp med kostbart  
utstyr og biltransport til og fra aktivitetene. Foreldrenes fritid 
fylles av kakebaking for loddsalg, foreldremøter på skolen,  
jogging og trening i treningsstudio.
Når ungdomstiden kommer, kommer kravet om førerkort og 
egen bil.  Jeg skal ikke si så mye om de unges klesvaner, bare  
konstatere at de er betydelig dyrere og annerledes enn hva jeg 
husker fra min egen barndom.
Alle vi, både unge og eldre, blir for tiden ”bombardert” med gode 
råd om hvordan det gode liv skal leves. Det er matprogrammer, 

skjønnhets-, slanke- og trimprogrammer i alle TV-kanaler, uke-
blad og aviser. Hvis vi ikke følger alle de gode rådene som gis,  
og spiser de rette kosttilskudds- og vitaminproduktene, vil vi 
måtte risikere ”å takke for oss” tidligere enn ønsket.
Vi indoktrineres av all livsstilsinformasjonen og føler oss 
som utenforstående hvis vi ikke spiser ”riktig” og mosjonerer  
etter oppskrift fra eksperter. Aller helst bør vi sykle Den store  
styrkeprøven og gå Birkebeineren på ski. Vi må spise Omega3 
og mye fiberrik kost. Hvis vi ikke gjør noe av dette, eller ikke  
spiser det som reklamen sier, blir vi satt helt utenfor en hver 
samtale i samvær med andre.
I disse dager er det svineinfluensaen som setter våre liv i fare. 
Etter hva noen eksperter sier, skal den være nesten like truende 
som svartedauen. Farmasiindustrien produserer vaksine og  
tabletter og gnir seg i hendene over gode økonomiske resul-
tater. Vi andre blir fortalt alt vi må gjøre for å unngå denne  
trusselen. Derfor går vi med hevet arm og hoster i armhulen 
og foretar den foreskrevne håndvask. Vi har jo opplevd slike  
advarsler før. Hvem husker ikke denne advarselen som var å 
finne på de fleste offentlige steder og i butikkene: 
”Spytt ikke på gulvet, host ikke mot noen”
Hva blir det neste?
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Landsmøtet 2009 er gått over i historien. Vi hadde noen fine 
dager på Lillehammer med gode debatter, fine kulturinnslag 
og et flott sightseeingopplegg. Lillehammerforeningen har fått 
mye ros for arrangementet, og det er vel fortjent.
Dagfinn Skarbøvik ønsket ikke gjenvalg og dermed er det nå 
min tur til å kommentere store og små begivenheter i denne 
spalten.
Landsmøtet vedtok for første gang et handlingsprogram for 
forbundet. Det blir styrende for aktiviteten i Landsstyret i kom-
mende landsmøteperiode. En rekke saker og temaer er behand-
let i handlingsprogrammet, og det vil kreve mye av det nye 
Landsstyret om vi skal lykkes i å nå alle målene i handlingspro-
grammet.

Valgkampen er ennå ikke over når dette skrives og følgelig 
vet jeg ikke valgresultatet. Flere av våre krav overfor de 
sentrale politiske myndigheter har imidlertid stått sen-
tralt i valgkampen. Spesielt har behovet for bedre helse- 
og omsorgstjenester for eldre vært et sentralt tema. Alle 
parter har gitt løfter om at dette vil være et satsings- 
område i kommende valgperiode. I tillegg har et flertall av  
partiene i Stortinget gått sammen om et forslag til en ny for-
skrift om en verdig eldreomsorg.

Uansett utfall av valget må vi derfor kunne forvente at våre 
krav blir innfridd. Blir de ikke det, skal vi sammen med våre  
samarbeidspartnere, Norsk Pensjonistforbund og de øvrige SAK- 
forbundene, fortløpende vite å minne politikerne om løftene.

Det er et løft vi trenger i eldreomsorgen, ikke løfter. Det er mitt 
håp og min forventning at når kommende stortingsperiode er 
over, så har helse- og omsorgstjenestene for eldre fått et løft  
på nivå med det som ble barnehagepolitikken til del i den  
perioden vi har bak oss.

Når det gjelder flere av de andre kravene vi har overfor 
myndighetene, må vi nok være forberedt både på et lang- 
siktig og krevende arbeide om vi skal nå fram. Igjen er det et-
ter min mening både godt og nødvendig å ha NPF/SAKO med 
oss i dette arbeidet. Til sammen representerer vi godt over 200 
000 pensjonister og det er den største sammenslutning av pen-
sjonistorganisasjoner i Norge.

Handlingsprogrammet omhandler også samarbeidet med  
Telenor, Telemuseet, Telenors Pensjonskasse og de virksom-
hetene som er skilt ut fra Telenor.
Det er med andre ord nok av oppgaver å ta fatt på for det nye 
Landsstyret når vi for alvor tar fatt på vårt arbeide nå.

Forbundets framtid ligger fremfor alt i at medlemmene og ikke 
minst potensielle medlemmer, finner aktiviteten i våre lokal-
foreninger attraktiv og gjerne vil være medlem hos oss.
Lokalforeningene er derfor det viktigste organisasjonsleddet 
i forbundet og basisen for vår virksomhet. På landsmøtet ved-
tok vi nye vedtekter for forbundet og en mal for lokalforenin-
genes vedtekter. Etter min mening gir disse nye muligheter 
for lokalforeningene, både når det gjelder rekruttering og når 
det gjelder intern organisering, for eksempel oppretting av 
lokale klubber. Med spenning ser jeg fram til hvordan denne  
muligheten følges opp i de enkelte lokalforeningene.
Handlingsprogrammet pålegger Landsstyret å styrke og støtte 
lokalforeningene i deres arbeide. Landsstyret har vedtatt å  
prioritere denne delen av handlingsprogrammet, og vil aller-
ede på sitt første møte drøfte hvordan vi best mulig kan hjelpe  
lokalforeningene.
For å få et godt resultat her, er det viktig at vi fra forbunds-
ledelsen samarbeider godt med lokalforeningenes ledelse, og 
sammen forsøker å legge forholdene best mulig til rette for 
lokalforeningenes aktivitet. Vi ønsker derfor god kontakt og 
dialog med lokalforeningene og kan forsikre om at vi vil være 
lydhør for de innspill som måtte komme.

Lederen har ordet

Illustrasjonsfoto
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MISLYKKET ROMANSE                                                                    
Det sitter et par i solen
og snakker om gamle da’r.
De minnes den gang de møttes
og om da de ble mor og far.
Han ser i hennes varme øyne,
hun smiler sitt lune smil.
De tenker den samme tanken:
Hvordan kunne dette gå til?

Men plutselig brytes freden
- en veps har slått seg ned
midt mellom hennes byster
og funnet et trivelig sted.
Hun skriker med redsel i stemmen,
mens han vender armen opp
og slår den ubudne gjesten,
mens hun gjør et digert hopp.

Det ble nok for mye kraft
i det slaget som traff så fint.
For da han skulle si: Kjære kone.
Lå hun stille og helt besvimt.
Slik endte den romantiske timen,
men hun våknet opp av seg selv.
Det ble ikke mer romanse,
men en krangel den samme kveld.

Du kjenner det gamle ordtak:
En tue kan velte et lass.
Men denne gang var det bare
en veps som ville sitte en plass.

Wildensky
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Etter to år som nestleder, ble Odd-Kåre Kvalheim valgt til forbun-
dets leder under landsmøtet på Lillehammer.
Odd-Kåre har lang erfaring både fra stillinger i Telegrafverket/ 
Televerket/Telenor og innen organisasjonsarbeid.
Han ble født i Måløy for snart 67 år siden og begynte på Teleskolen 
i 1960.  
I 1965 avsluttet han høyere kurs på Teleskolen. Som så mange andre 
i etaten har han arbeidet på forskjellige steder i landet. Han begynte 
i Måløy, deretter ble det Lillehammer, Bergen og Oslo hvor han var 
innom flere fagkontor i det som den gang var Teledirektoratet.
I 1976 ble Odd-Kåre forbundsleder i det som da var Telegraf-
mennenes Landsforbund  (TMLF). Her var han inntil han ble telesjef 
i Drammen teleområde i 1981.
I 1985 ble han distriktsdirektør (senere regiondirektør) Øst distrikt/
Region Øst og flyttet da til Lillehammer hvor han fortsatt er bosatt 
sammen med sin kone Rigmor og deres sønn Jon Olav
I en overgangsperiode var han også regiondirektør i Region Oslo.
I forbindelse med omorganisering ble som kjent regionene lagt 
ned og Odd-Kåre hadde etter dette flere forskjellige stillinger blant 
annet i Telenor Privat og Telenor Nett. I de siste årene som yrkes-
aktiv jobbet han i hovedsak med teleregulatoriske spørsmål.

På spørsmål om hva som var motivasjonen for at han sa ja til vervet 
som forbundsleder, svarte Odd-Kåre slik:

Det var vel organisasjonsmennesket i meg som ble vekket til live igjen 
allerede da jeg ble nestleder for to år siden. Det har vært givende og 
interessant å få delta i arbeidet med å ivareta interessene til telepen-
sjonistene både overfor myndighetene og overfor Telenor. Jeg har følt 
at jeg har fått tatt i bruk mye av den kunnskap og innsikt som jeg som 
tillitsvalgt og yrkesaktiv har ervervet meg. Derfor er det med glede  
og forventning at jeg går løs på oppgavene de neste to årene. Jeg  
ser fram til et tett og godt samarbeide i Landsstyret og med Norsk  
Pensjonistforbund/SAKO. Det er nødvendig om vi skal nå de mål vi  
har satt oss i handlingsprogrammet.

Hvilke saker mener du er viktige å arbeide med i denne landsmøte-
perioden?

Jeg vil selvsagt legge vekt på å følge opp sakene i det handlingspro-
grammet som ble vedtatt på landsmøtet i juni.
I samarbeide med NPF/SAKO vil jeg og de øvrige tillitsvalgte i TPL stå 
på for å ivareta pensjonistenes interesser overfor myndighetene. Vi 
vil fortsette å ha tett og god kontakt med Telenor og de ulike televirk-
somhetene, herunder også de virksomhetene som er utskilt fra Telenor. 
Spesielt er det viktig i tiden framover å holde tett og god kontakt med 
Telenors Pensjonskasse og de ansattes representanter i styret for pen-
sjonskassen.
En sak som ligger meg strekt på hjertet er å styrke vår organisasjon 
slik at vi blir det selvvalgte valg for pensjonistene fra Telenor og fra de  
virksomheter som er utskilt fra Telenor.

Lokalforeningene og aktivitetene her er det avgjørende for at vi skal 
lykkes i så måte, og det blir en helt sentral oppgave for Landsstyret å 
følge opp handlingsprogrammet på dette området. Rekruttering/ 
verving av nye medlemmer, gjør det mer attraktivt å være tillitsvalgt 
for eksempel gjennom opplæring og støtte fra forbundet, er noen 
av de områdene vi vil fokusere på. Viktigst av alt er at medlemmene  
finner det verdifullt å være medlem i våre lokale foreninger. Med  
forventning ser jeg fram til det arbeidet som nå startes opp i lokal- 
foreningene med å ta i bruk de mulighetene som vedtektene legger opp 
til, for eksempel når det gjelder å etablere lokale klubber innenfor fore-
ningen. Mange av våre lokale foreninger dekker så store geografiske 
områder at det ikke er lett for alle medlemmene å komme på medlems-
møtene. Kanskje kan oppretting av en lokal klubb innenfor foreningen 
gjøre at disse medlemmene finner foreningen mer attraktiv.

Som vi skjønner, det mangler ikke arbeidsoppgaver for den nye  
forbundslederen og hans styre i tiden som kommer.
Vi ønsker både Odd-Kåre og de andre styremedlemmene lykke til. 

   ODD-KÅRE KVALHEIM                                                              
                    - ny forbundsleder

Odd-Kåre Kvalheim ble valgt til ny forbundsleder på Landsmøtet.
Foto: Kåre Garmager
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RUSSLAND –                                                                                    

en uforutsigbar samarbeidspartner? 
Tekst og foto: Viggo Bj. Kristiansen

Som kjent har Telenor hatt problemer med sitt engasjement i  
Russland/Ukraina.  Krav om betaling av ca. 11 milliarder kroner og 
konfiskering av Telenors aksjer i VimpelCom utgjør en stor trussel 
mot Telenors totale engasjement i Russland.
Pr. dato vet vi ikke hva som blir den endelige løsningen, men for  
oss som følger saken fra sidelinjen, er det lite som tyder på at  
Telenor vil komme ut av problemet uten økonomiske tap. 
Bak dette uhyrlige kravet som er fremmet av en aksjonær (Farimex 
Products) med minimal aksjeportefølge. Det antas at dette sel- 
skapet i praksis kontrolleres av Alfa og oligarken
Mikhail Fridman. Fridman har ikke akkurat vist seg som noen god 
samarbeidspartner verken ovenfor Telenor eller andre virksom-
heter der han har hatt en finger med i spillet.  Det synes som om det 
bare er penger som betyr noe for ham. 
Det forventes at denne saken som Telenor har anket, skal komme 
opp i Tjumen i Sibir den 30. September. Kanskje er den løst når du 
leser dette. 
Det er ikke bare Telenor som har hatt problemer i Russland.  Mange 
saker av lignende karakter kan trekkes fram.
Det britiske oljeselskapet BP har hatt og har sine problemer med å 
opprettholde sine eierandeler i TNK-BP.  TNK-BP er Russlands tredje 
største oljeselskap. Her eier BP 50 %, mens de russiske oligarkene 
Fridman, Blavatnik, Khan og Vekselberg eier 50 %. Gjennom
Tyumen Oil Company i Sibir. 

I flere år har BP og de russiske eierne vært i konflikt om kontrollen 
av selskapet. Sjefen for selskapet, Bob Dudley, ble i fjor fjernet fra sin 
stilling og Mikhail Fridman ble innsatt som leder.        

29. Juli d.å skriver Dagens næringsliv at Russlands president Vladimir 
Putin har gitt ordre om at det statseide oljeselskapet Zarubezhneft 
får rett til å overta 20 % av Kharyaga. Kharyaga er et oljefelt der 
StatoilHydro eier 40 %. I tillegg har franske Total 50 % og russiske 
Nenets Oil, et selskap kontrollert av myndighetene i region Nenets, 
10 % eierandel.
Det er noe uklart hvordan det statseide selskapet skal overta eier-
andelen på 20 % uten at det får negativ betydning for de utenland-
ske eiernes interesser.
Både Total og Statoil/Hydro har i flere år hatt store problemer med 
de russiske myndighetene, både lokalt og sentralt, skriver Dagens 
næringsliv.
Det har blant annet vært krav om etterbetaling av skatt, påstand 
om at feltet ikke har produsert nok olje til å oppfylle konsesjons- og 
lisensvilkårene samt påstand om brudd på miljølovgivningen.
StatoilHydro er sammen med Total de to utenlandske selskapene 
som er valgt til å investere i det såkalte Shtokman-feltet som skal 
bygges ut. Noen mener at Statoil/Hydros andel av de totale inves-
teringene på 100 milliarder kroner, vil bli ca. 25 milliarder kroner. 
Med bakgrunn i det andre virksomheter har erfart og erfarer i Rus-
sland, kan dette bli en særdeles risikofylt investering.

Den røde plass i Moskva
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RUSSLAND –                                                                                    

en uforutsigbar samarbeidspartner? 
Tekst og foto: Viggo Bj. Kristiansen

IKEA er et annet selskap som har hatt problemer i forbindelse med 
sin etablering i Russland. Ingvar Kamprad som er grunnlegger  
og eier av IKEA har uttalt at det har vært mye krangling med 
byråkratiet i Russland, utpressingsforsøk og krav om bestikkelser. 
I følge Dagens Næringsliv skal Kamprad ha sagt at IKEA er blitt 
svindlet av russiske myndigheter.

Jeg skal ikke påstå at jeg kjenner russisk forretningskultur, men i 
løpet av mine 13 år på Svalbard hadde jeg ganske mye forretnings-
messig kontakt med russere. Det begynte allerede i 1989 da vi  
ga russerne tilbud om å knytte seg til det norske telenettet på  
Svalbard. Dette førte til en prosess med mange om og men,  
med blant annet flere større delegasjoner fra Moskva. Mistenk- 
somheten hos russerne lå tydelig i dagen under de samtalene vi 
hadde med dem. Hva kom ikke vi til å foreta oss når deres trafikk 
gikk gjennom vårt telenett? 
  
Det ble etter hvert til at de knyttet seg til oss og fikk med det tilgang 
til fjernvalg på lik linje med oss nordmenn som bodde på Svalbard. 
Men et myntapparat som vi plasserte i Barentsburg ble nøye passet 
på og låst inne slik at ikke hvem som helst skulle ha tilgang uten 
tilsyn. 

Da sysselmannen på Svalbard hadde fått tilgang til å benytte  
russerens kabel for sin telefon-forbindelse i Barentsburg, kom det  
et skyhøyt krav i etterkant om betaling. Kravets størrelse var utover 
en hver realistisk prisfastsetting..
Da KV-sentralen i Longyearbyen ble byttet ut med en ny digital  
sentral, tilbød vi russerne å overta KV-sentralen mot at de, uten 
vederlag, var med på å pakke utstyret og frakte det til Russland. I  
ettertid kom det krav fra russerne om betaling for pakkingen og 
frakten. KV-sentralen ble senere oppmontert i Murmansk. Jeg 
kunne nevne flere tilfeller hvor det tydelig gikk fram at de var ute 
etter å få penger for det ene eller andre.

Det er all grunn til å spørre om vi nordmenn er for blåøyde når det 
gjelder vårt forhold til andre land? Gjør vi for lite for å sette oss inn i 
andre lands kulturer før vi gir oss i kast med å etablere forretnings-
messige forbindelser? Vi er selvsagt oppdratt til å stole på hveran-
dre, men å stole blindt kan bli en kostbar affære.
Norge er blitt et av de rikeste land i verden. Det er derfor ikke  
vanskelig å tro at det er mange som ser etter muligheter for å 
”loppe oss for noen kroner”. Apropos rettssaken som foregår mot 
de to nordmennene i Kongo og det pengekravet som de reiser mot 
den norske stat.

                                                               Kilde: Dagens næringsliv   

Norsk delegasjon på besøk hos Telenor i Moskva.
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NEGATIV UTVIKLING I 
                TELENORS PENSJONSKASSE
                                              Av Inge Vasbø      

Telenor Pensjonskasse (TP) ble opprettet i 1995. I alle disse 
årene siden 1995 har Telenor Pensjonskasse hatt en ytelses-
basert pensjonsordning.
Personalet som var ansatt i Telenor i 1995, ble lovet av 
ledelsen den gang (Tormod Hermansen), at når de gikk fra 
Statens Pensjonskasse (SP) og til Telenors Pensjonskasse, 

skulle pensjonsytelsene være minst like gode som i Statens 
Pensjonskasse.  Jeg har vært pensjonist i Telenor Pensjons-
kasse fra 2003.  
Summerer vi samlet regulering for årene 2003 til 2009 for SP,  
får vi følgende regnestykke (pensjon før reguleringen i 2003 
settes til 100):

Dette resulterer følgelig i en underregulering av pensjonen i 
Telenor Pensjonskasse i forhold til Statens Pensjonskasse på 
11,83 %

Løftene fra Telenor i 1995 er altså brutt! Pensjonen som 
medlemmene i Telenor Pensjonskasse får av Telenor er 
dårligere enn den pensjonistene hadde fått hvis de 
hadde fortsatt sitt medlemskap i Statens Pensjons-
kasse. 

For Statens Pensjonskasse (SP):
I 2003/04 var det en pensjonsøkn. på 100*1,0496     =  104,96

I 2004/05 var det: 104,96*1,0337 =  108,50 (ref. år 2003)

I 2005/06 var det: 108,50*1,0327 =  112,05 (ref. år 2003)

I 2006/07 var det: 112,05*1,0361 =  116,10 (ref. år 2003)

I 2007/08 var det: 226,10*1,0623 =  123,33 (ref. år 2003)

I 2008/09 var det: 123,33*1,0515 =  129,68 (ref. år 2003)

I 2009/10 blir det: 129,68*1,0374 =  134,53 (ref. år 2003)

Dvs. en økning på 34,53 % i løpet av 7 år.

Summerer vi samlet regulering for årene 2003 til 2009 for Telenors Pensjonskasse, 
får vi følgende regnestykke (pensjon før reguleringen i 2003 settes til 100):
I 2003/04 blir det en pensjon på 100*1,00 =  100,00

I 2004/05 blir det: 100*1,035 =  103,50 (ref. år 2003)

I 2005/06 blir det: 103,50*1,0405 =  107,69 (ref. år 2003)

I 2006/07 blir det: 107,69*1,036 =  111,57 (ref. år 2003)

I 2007/08 blir det: 111,57*1,0623 =  114,40 (ref. år 2003)

I 2008/09 blir det: 114,40*1,0515 =  120,29 (ref. år 2003)

I 2009/10 blir det: 120,29*1,02 =  122,70 (ref. år 2003)

Dvs. en økning på 22,7 % i løpet av 7 år.       
Pensjonen fra TP gjelder for pensjonister, for enker og enkemenn og for uføre og etterlatte.
 



FOLKETRYGDENS PENSJON/MINSTESATSER 2009 
En oversikt utarbeidet av NPF (fra 1. mai 2009)

G=72881

ENSLIG MINSTEPENSJONIST:

Grunnpensjon (Grunnbeløp=G)            kr. 72881  pr. år kr.   6073  pr.mnd.
Særtillegg (Gx0,97) kr.    70692  pr. år kr.    5891  pr.mnd.
Samlet pensjon kr.  143568  pr. år kr.  11964  pr.mnd.

PENSJONISTEKTEPAR (Begge minstepensjonister):

Grunnpensjon (=Gx85%) kr. 61944  pr. år kr. 5162  pr.mnd.
Særtillegg (Gx0,97) kr. 70692 pr. år kr. 5891 pr.mnd.
Samlet pensjon for hver ektefelle kr.   132636  pr. år kr.  11053  pr.mnd.

MINSTEPENSJONIST GIFT MED PENSJONIST MED TILLEGGSPENSJON HØYERE EN SÆRTILLEGGET:

Grunnpensjon (Gx85%) kr. 61944  pr.år kr. 5162  pr.mnd.
Særtillegg (Gx74%) kr. 53931  pr.år kr. 4494  pr.mnd.
Samlet pensjon kr.  115875  pr.år kr.   9656  pr. mnd.

Enslige minstepensjonister har fått et tillegg på 5,34 %
Pensjonistektepar har fått et tillegg på 5,48 %
Generelt har pensjonene gått opp med 3,74 % 
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ØSTFOLDFORENINGEN 
MED EGEN SANG 
Det er et ordtak som sier at ”glade mennesker har mange 
sanger”.  Hvis dette er tilfelle, skulle det finnes mange glade 
mennesker blant pensjonistene i Østfold.
Lederen i Østfold, Hans Krugerud sier at de alltid starter sine 
møter og samlinger med sangen ”Dagen er din” Dessuten 
synger de sanger fra ”Pensjonistenes sangbok”. I tillegg 
har de nå fått sin egen sang med tekst av Berly Engen og  
melodi  komponert av Egil Gjøs. Begge er medlemmer  
av foreningen.Sangen som vi gjengir teksten til her, er en  
fin sang å avslutte møtene med.

Tekstforfatter Berly Engen og komponist Egil Gjøs
Når stormen raser og regnet pisker,
om det er vindkast med snø og sno:
Vårt pensjonistmøte må vi takle,
vår ”Telesamling” på Lande Bo!
Vi durer inn på parkeringsplassen
fra” hele Østfold”, en livlig tropp.
Og innendørs råder summetonen
med gjensynsglede. Det ”varmer opp”
her er humør, ja! Her er kulør, ja
og åpne armer og åpne sinn.
Musikken svinger og sangen klinger
og skaper stemning og varme kinn.

Og her er ”takhøyde” så det holder.
Mangt av historier og mer til
serveres festlig – til smil og latter.
For ”Telenorene” kan og vil.
Ja, hvem kan oppvise slikt et styre?
Det er jo toppen og ”kjekt å ha”.
Med kloke hoder og rene linjer
er det helt opplagt at det går bra.
En komite stiller opp med kaffen
og flotte rundstykker, store fat.
Her spares det aldri på tid og krefter.
Med smil og orden står det parat.

De mange hjelpere takk for tjener
som stiller opp både slik og sånn.
Om vi har foredrag, underholdning
og ”lagre” kunnskap for sjel og ånd.
Så er det loddsalg. Og hobbymøte
før jul: ”En kunstnerisk Teledag”
Vi drar på turer til fjell og byer,
til sammenkomster av ymse slag.
Så vi vil håpe det gode samhold,
den gode tonen vil holde frem,
så vi med glede og ”mot i brøste”
kan si ”På gjensyn” når vi drar hjem. 
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NPF (Norsk Pensjonistforbund):
Forbundet ble dannet allerede i 1951 og har 
i dag ca. 182.000 medlemmer.
Flere pensjonistforbund er kollektivt 
tilmeldt NPF, deriblant Telepensjonistenes 
Landsforbund.
NPF er en partipolitisk uavhengig og nøy-
tral organisasjon for alle pensjonister, også 
førtids- og uførepensjonister.
NPFs oppgave er å følge og overvåke sam-
funnsutviklingen samt skape debatt om 
spørsmål omkring pensjonistenes inter-
esser.
NPF har en omfattende virksomhet som gir 
en innholdsrik pensjonstilværelse i felles-
skap med likesinnede.
NPFs styrke er alle de medlemmene som 
støtter forbundet og som bidrar til å føre 
virksomheten framover.
NPF har over 1000 lokalforeninger og over 
6000 tillitsvalgte og en administrasjon med 
ca. 10 ansatte.
NPFs organisasjon er bygd opp med lands-
styre, forbundsstyre, arbeidsutvalg samt 
åtte rådgivende utvalg sentralt. 
NPF er den eneste pensjonistorganisa-
sjon i landet som har direkte forhand-
lingsrett med regjeringen om stats- og 
trygdebudsjettet.

SAKO (Samarbeidskomiteen for 
offentlige pensjonister)
SAKO er en samarbeidskomite for pensjon-
istforbund som er tilsluttet Norsk Pensjon-
istforbund og en rekke andre forbund og 
organisasjoner som ikke er tilsluttet NPF.
SAKO baserer seg på en samarbeidsavtale 
som kom i stand i 1989 mellom NPF og de 
øvrige
forbundene og organisasjonene.
SAKO har et arbeidsutvalg bestående av tre 
medlemmer, en representant fra NPF og to 
medlemmer som representerer to ulike for-
bund i offentlig sektor.
Til sammen er mer enn 220 000 pensjonist-
medlemmer tilsluttet denne avtalen.
Samarbeidsavtalen har til formål å styrke 
samholdet mellom NPF og offentlige pen-
sjonister i andre forbund/organisasjoner, til 
felles beste for alle pensjonister i vårt land.
SAKO holder minst to møter i året. I tillegg 
holdes det en årlig SAKO-konferanse.

SAKO-konferansen 2009 
Årets SAKO-konferanse ble avholdt på Sun-
dvollen i tidsrommet 2. – 4. September.
Konferansen ble åpnet av forbundslederen i 
Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik.
På programmet sto et foredrag av rådgiver 
Carsten O. Five, om hvordan SAKO/NPF skal 
kunne bli mer synlig og få større innfly-
telse i samfunnsdebatten og i forholdet til 
myndighetene:  
Stipendiat Edith Roth Gjevjon fortalte om 
de resultater hun så langt er kommet til i sitt 
arbeid som hun har gitt overskriften ”Konti-
nuitet i hjemmehjelpen” Hun har utarbeidet 
en foreløpig rapport basert på intervjuer 
med tjenestemottakere, pårørende og 
ledere.
Konferansen avsluttet med en paneldebatt 
hvor politikere fra flere politiske parti deltok 
i panelet. Her ble forskjellige aktuelle prob-
lemstillinger av interesse for pensjonister, 
drøftet. 

Når stormen raser og regnet pisker,
om det er vindkast med snø og sno:
Vårt pensjonistmøte må vi takle,
vår ”Telesamling” på Lande Bo!
Vi durer inn på parkeringsplassen
fra” hele Østfold”, en livlig tropp.
Og innendørs råder summetonen
med gjensynsglede. Det ”varmer opp”
her er humør, ja! Her er kulør, ja
og åpne armer og åpne sinn.
Musikken svinger og sangen klinger
og skaper stemning og varme kinn.

Og her er ”takhøyde” så det holder.
Mangt av historier og mer til
serveres festlig – til smil og latter.
For ”Telenorene” kan og vil.
Ja, hvem kan oppvise slikt et styre?
Det er jo toppen og ”kjekt å ha”.
Med kloke hoder og rene linjer
er det helt opplagt at det går bra.
En komite stiller opp med kaffen
og flotte rundstykker, store fat.
Her spares det aldri på tid og krefter.
Med smil og orden står det parat.

De mange hjelpere takk for tjener
som stiller opp både slik og sånn.
Om vi har foredrag, underholdning
og ”lagre” kunnskap for sjel og ånd.
Så er det loddsalg. Og hobbymøte
før jul: ”En kunstnerisk Teledag”
Vi drar på turer til fjell og byer,
til sammenkomster av ymse slag.
Så vi vil håpe det gode samhold,
den gode tonen vil holde frem,
så vi med glede og ”mot i brøste”
kan si ”På gjensyn” når vi drar hjem. 

HVA ER NPF OG SAKO?

3. Forbundleder i NPF, Borge Rørvik, åpnet SAKO-konferansen

2. Rådgiver Carsten O.  Five hadde mange gode råd til hvordan 
SAKO/NPF skla markedsføres

1. Stipendiat Edith Roth Gjevjon undersøker kontinuiteten i 
hjemmehjelpstjenesten.

1

23
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EN KABELFEIL TIL BESVÆR
Tekst og foto: Viggo Bj. Kristiansen

Slik hverdagen etter hvert er blitt, er det 
nærmest en ”katastrofe” når telefon- og  
internettforbindelsen blir borte. En slik 
”katastrofe” rammet  meg midt under den 
mest travle tiden med å redigere og lage 
stoffet til denne utgaven av ”Telepen-
sjonisten”.  Hele området hvor jeg bor, ble  
rammet av en kabelfeil. Angivelig skulle  
det være ca. 25 husstander som fikk opp-
leve det samme som meg.
At fasttelefonforbindelsen ble borte, 
var ikke det største problemet, her kom  
mobiltelefonen til sin rett. Derimot var det 
mange som ville ha tak i meg på fasttele- 
fonen, men da jeg selv prøvde denne fra 
min mobiltelefon opplevde jeg å få for- 
skjellig informasjon, fra oppattsignal, til 
følgende meldinger; ”Dette nummeret er 
ikke i bruk” og ”Dette nummeret er opp- 
tatt, hvis du ønsker kontakt når det blir 
ledig, vennligst tast et angitt siffer og du vil 
bli oppringt”:  Ikke et ord om at det var feil 
som var årsaken.
 

Feilen oppsto onsdag, og torsdag meldte 
jeg feil til kundeservice 145. Andre hadde 
meldt inn feilen tidligere. Dagen etter (fre-
dag) kl. 1230 ringte jeg 145 for å høre hva 
som ble gjort for å utbedre feilen. Svaret  
jeg fikk var at de holdt på å utbedre feilen 
og at den ville være utbedret i løpet av en 
time, i hvert fall før kl. 1600. Denne dagen, 
neste dag (lørdag) og søndagen gikk uten 
at noe skjedde.
Mandag kl. 0915 ringte jeg igjen kunde-
service og spurte om hva som nå kom 
til å skje. Svaret var: Feilen vil være rettet  
innen kl. 1530. Da jeg på ny kontaktet  
kundeservice kl 1545 og viste til hva de 
hadde sagt tidligere ble det sagt at de skulle 
kontakte montørene og høre hva som 
skjedde. Kl. 1555 ringte de tilbake og sa at 
de holdt på å skjøte kabelen og at de håpet 
å være ferdig i løpet av kvelden, men at de 
ikke kunne love noe. Resultat. Fortsatt uten 
telefon- og internettforbindelse da kvelden 
kom.

Mandag kl. 1700 så jeg at noen begynte å 
grave i gata like bortenfor der jeg bor. Jeg 
så at biler fra Eltel kom tilstede og ante at 
dette hadde sammenheng med feilsitua-
sjonen i området. Jeg tok derfor kontakt 
med Eltels montører og fikk bekreftet at de 
hadde søkt opp en feil på det stedet hvor de 
nå var i ferd med i grave.
Jeg spurte da om hvorfor de ikke hadde 
startet dette arbeidet tidligere siden feilen 
hadde oppstått allerede onsdag i forrige 
uke. Svaret var at de (Eltel) ikke hadde fått 
feilmeldingen før på fredag og så sent på 
dagen at de ikke fikk gjort noe før helgen.
Eltels folk jobbet hele kvelden og natten 
til tirsdag, og tirsdag morgen var mine og 
naboenes forbindelser igjen inntakt.
Når jeg bruker spalteplass på denne ”fille-
saken” er det for å stille følgende spørsmål:
1. Hvordan er kommunikasjonen mellom 
kundeservice og de som skal utbedre feil?
2. Hvordan kan kundeservice gjentatte 
ganger gi meg informasjon som ikke  
”holder vann”?
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3. Hvordan kan kundeservices framstilling 
av hendelsesforløpet være så totalt anner-
ledes enn Eltels?
4. Er det bare jeg som har opplevd dette,  
eller er det så vanlig at Telenor trenger å 
gjennomgå sine rutiner for feilmelding og 
ikke minst se nærmere på hvordan man  
informerer sine kunder? 

Jeg har ikke tenkt å nevne hvor mange  
kroner det kostet meg for alle oppring-
inger jeg hadde fra min mobiltelefon til 
kundeservice (145). Det koster å sitte lenge 
i telefonen hver gang og motvillig lytte til 
musikk før man endelig får svar. 

STABILT OG GODT SAM-
ARBEID RUNDT MJØSA
Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 2009 er for 
lengst over, men for oss rundt Mjøsa har vi beholdt den gode 
stemningen og samholdet fra junidagene. Ja, vi har faktisk for 
tredje året på rad avholdt felles ledermøte for Hamar, Lille- 
hammer og Gjøvik.
Vi blir stadig mer sammensveiset – i erkjennelsen av at samarbei-
det styrker hver enkelt forening, og at vi sammen kan forbedre 
oss til beste for alle de flotte medlemmene vi representerer.

Vi har mange forhold som binder oss tettere sammen. Vi har om- 
trent det samme medlemstall – ca. 100 medlemmer, lik møte- 
hyppighet med variert innhold og ikke minst har vi alle tre forening-
ene engasjerte medlemmer som møter opp på medlemsmøter og 
turer.
Utfordringene er også ganske sammenfallende:
- rimelig godt potensiale for verving av nye medlemmer
- skifte av noen tillitsvalgte i styret på årsmøtene i 2010
Slike saker kan for den enkelte forening framstå som problematiske, 
men samholdstanken og vissheten om at vi kan hjelpe hverandre 
og finne fram til gode løsninger, avdemper det som kan synes som 
øyeblikkets vanskeligheter. For Mjøssamarbeidet gjelder den gode 
nabotanken eller ”en for alle, alle for en” – prinsippet i visshet om at 
hjelp til naboen er en styrke både for en enkelte lokalforening og for 
Landsforbundet samlet sett.

Siste felles ledermøte ble holdt 10. September og i år med Gjøvik 
som vertskap. I strålende sol og med utsikt over Mjøsa (samme hvor 
en er bare en ser Mjøsa, red. anm.) drøftet vi nåtid og planer for det 
kommende året. 
Enigheten var absolutt til stede og møtet konkluderte med blant  
annet:
•  vi utveksler invitasjoner til lokale medlemsmøter og møtereferat
•  tipser hverandre om aktuelle foredragsholdere
•  inviterer hverandre til ett medlemsmøte i året
•  åpen kommunikasjon mellom lederne
•  drøfter felles opplæring av tillitsvalgte og bruk av felles 
 hjelpemidler som for eksempel medlemskartotek, 
 økonomisystem og webløsninger
•  utarbeide en felles informasjon for styrearbeide
•  drøfter felles tiltak for rekruttering av nye medlemmer

Som det framgår av bildet var stemningen helt på topp. Mjøsa som 
skimtes i bakgrunnen lå speilblank i solskinnet og gir foreningene en 
fantastisk utsikt til naboen!

Arne, Kåre og Anni   

Bak fra venstre: Arne Fauskerud, Anni Milward, Kåre Garmager, og Helge 
Tordhol. Sittende foran: Reidun Kverneng og Marie Tingvold. 
(   Foto: Kjell Tingvold)
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SENTRALE  ENHETER
PÅ  REISEFOT
- denne gang gikk turen 
til Sandefjord
Tekst og foto: Per-Johan B. Bogerud

Modell av Vikingskipet "Gaia"
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Medlemmene i sentrale enheter er tydeligvis et reiseglad folk.  
Stadig er de på nye turer både innen- og utenlands. Denne gang 
startet turen |10. Juni og reisemålet var Sandefjord. 37 medlemmer 
ble med på bussturen. Turen hadde et sosialt, historisk, kulturelt og 
ikke minst kulinarisk formål.
Under besøket i Olsen Nauens Klokkestøperi utenfor Tønsberg, ble 
deltakerne kjent med denne bedriftens tradisjonsrike og verdens-
kjente virksomhet. Her var det klokkestøper Ole Chr. Olsen Nauen 
som ønsket velkommen og berettet om bedriftens innholdsrike 
historie hos Gokstad Kystlag i Sandefjord fikk turens deltakere en 
innføring i arbeidet med å ta vare på Sandefjords nære kystkultur. 
Med Cato Arveschoug som ”kystkulturist” og en etterfølgende vel-
smakende lunsj i kystlagets båtnaust, må besøket her kalles meget 
vellykket.
Etter en velsmakende lunsj ble det omvisning som viste mange  
eksempler på kystkulturhistorie. Modellen av vikingskipet ”Gaia” i 
full skala, fortøyd ved egen kaiplass, vakte spesiell interesse.
En av Sandefjords gjenlevende hvalfangere og hvalskytter Bjarne 
Liverød orienterte og viste deltakerne rundt under et besøk på et 

privat museum i regi av Hotell Atlantic. Her fikk deltakerne en god 
innføring i hvordan livet artet seg for hvalfangerne i fangstens stor-
hetstid.
Etter dette ble det besøk på Hvalfangstmuseet, Europas eneste 
museum på området hval og hvalfangsthistorie. To kunnskapsrike 
guider, Mari-Lise Oftedal og Trine Holthe, tok de besøkende med på 
en reise ut i hvalfangstens spennende og til tider farefylte historie. 
En uhyrlig blåhvalmodell i full størrelse, hengende fra taket i en av 
museets haller, viser forskjellige dimensjoner: En fullvoksen hval 
er 27 meter lang, veier over 100 tonn og gir omkring 27000 kg.  
hvalolje.

Turen i Sandefjordområdet ble avsluttet med middag på Furu-
lund kro ved gamle E18. En middag som til alles tilfredshet besto 
av årets laks med årets jordbær til dessert. Tørste struper fikk også 
tilfredsstilt sitt behov. 

Deltagerne lytter til Cato  
Arveschoug i Gokstad kystlag.

Hvalfanger Bjarne Liverød viste deltagerne  
rundt i museet ved hotell Atlantic.

Mari-Lise Oftedahl guidet deltagerne under  
rundgangen i Hvalfangermuseet i Sandefjord.
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Landsmøtet 2009 ble avholdt på Lillehammer fra 2. til 4.juni.  
Etter et kort kunstnerisk innslag hilste ordføreren i Lilleham-
mer kommune, Synnøve Brenden Klemmetsrud, velkommen.
Lederen i arrangementskomiteen, Arne Fauskerud, ønsket 
velkommen på vegne av Lillehammerforeningen. Deretter 
ble landsmøtet åpnet av forbundsleder Dagfinn Skarbøvik. 
Det var til sammen 89 stemmeberettigede delegater tilstede.  
I tillegg til de ordinære landsmøtesakene s.s. regnskap, bud-
sjett, bertning og valg, var flere personer invitert til å holde 
foredrag. Skarbøvik presenterte regnskapet og Kvalheim la 
fram budsjettforslaget. Både regnskapet og budsjettet ble ved-
tatt av landsmøtet.

Generalsekretæren i NPF/SAKO, Harald Olimb Norman holdt 
foredrag hvor NPF i vekst og endring var hovedtema. Han kom 
spesielt inn på de krav som NPF har til statsbudsjettet for 2010 
og nevnte i prioritert rekkefølge
-  lik grunnpensjon uansett sivilstand
-  sikre bedre sykehjem
- eget egenandelssystem for tannhelse
-  momsfritak for varer og tjenester ved gravferd
-  40 mill. kroner til ”Den kulturelle spaserstokken” 
Deretter identifiserte han dagens situasjon ved styrke, svak-
heter, trusler og muligheter.

Om mulighetene sa han:
-  øke medlemstallet utover de 180000 som NPF har i dag
-  bli mer aktiv ute hos medlemmene
-  forsterke omdømmet hos potensielle medlemmer
-  styrke økonomien til politiske og kulturelle/sosiale tiltak. Fra 
landsmøtet kom det krav om at NPF må jobbe for lovfesting 
både om rett til sykehjemsplass og kvalitet.

Konserndirektør Morten Karlsen Sørby, Telenor holdt et en-
gasjerende foredrag hvor han tok utgangspunkt i at både 
usikkerhet og muligheter er større nå en noen gang tidligere. 

Han kommenterte utviklingen i Norge de siste 15 årene, fra  
monopol til sterk konkurranse:
På nordisk basis er Telenor ledende innen telefoni, bredbånd  
og mobiltjenester. Videre kom han inn på Telenors virksomhet 
i utlandet med tilstedeværelse i 13 land. Han tok for seg ut-
viklingstrekk framover hvor viktige områder er høyhastighets 
bredbånd, mobilt bredbånd, TV-distribusjon og nye forret-
ningsområder rundt musikk, TV og annet digitalt innhold.
Han la vekt på hvor viktig det er med satsing på forskning og  
innovasjon for hele tiden å ligge i forkant av utviklingen.  
Telenors strategi er å bli best på kvalitet, serviceopplevelser, 
tilgjengelighet og nyskapning. 

Siste ordinære post på landsmøteprogrammet var valg. Valg-
komiteens leder, Arne Fosse la fram valgkomiteens forslag og 
alle de foreslåtte kandidatene ble valgt med akklamasjon.

Følgende ble valgt:
Forbundsleder: Odd-Kåre Kvalheim
Nestleder:  Anni Milward
Sekretær:  Kjell Ivar Tangen
Kasserer:   Ragnhild Møklebust
Som styremedlemmer ble valgt: Nils Bø, Wenche Fashing,  
Bjarne Ulvang, Eva Marie Kvelland og Berit Olafsen. 
Varamedlemmer ble: Dagrunn Klakegg, Ingvar Kallevig og Jan 
Andreassen.  

Landsmøtet ble avsluttet ved at avtroppende forbundsleder  
Dagfinn Skarbøvik ble takket av etter 4 år som leder og over-
rakt blomster for sin innsats for forbundet. Skarbøvik takket for  
seg og ønsket det nye styret lykke til i det videre arbeid og 
overrakte symbolsk klubben til den nye forbundslederen 
Odd-Kåre Kvalheim som i sin tur takket Skarbøvik og Anne 
Berit Aune, som går ut av styret, for flott innsats. Alle som hadde  
bidratt (arrangements-komiteen, dirigentene og sekretærene) 
til et vellykket landsmøte fikk velfortjent takk.       LA
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Nærmere 100 deltakere var til stede 
under åpningen av landsmøtet.

Ordfører Synnøve Brenden 
Klemmetsrud hilser landsmøtet.

Dagfinn Skarbøvik overlater leder-
vervet til Odd-Kåre Kvalheim

Konserndirektør 
Morten Karlsen Sørby
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SOFUSTANKER
Høsten gjør etter hvert sitt inntog i det 
ganske land. Naturen falmer, selv om den 
tar farvel med fargesprakende fjellbjørker 
og gulnende løv. Drømmen om palmer 
dukker opp når gikta etter hvert våkner i 
Sofuskroppens lemmer. Men fruen har trøst 
å gi ved sengekanten når hun vifter med 
charterbilletter til Kanariøyene i slutten av 
oktober.

I september led vi valgets kvaler, fruen 
og jeg. Skulle vi kjøpe Folkevogn eller 
Mercedes? Slitasjen på den gamle var 
urovekkende, og vi tenkte på fornyelse. Vi 
pløyde gjennom brosjyrer og skryteskriv 
og diskuterte 4-hjulstrekk, bremsesyste-
mer, sikkerhet, diesel eller bensin, blanke 
felger, og ikke minst - farge og lakk. Vi  
ble aldri enige. Det ble til at vi beholder 
gammelbilen ennå noe år. Den fungerte  
jo godt ennå.

Så kom Valgets kval. Vi tenkte fornyelse  
og pløyde gjennom valgbrosjyrer i fleng. 
Gylne løfter om satsing på eldreomsorg, 
miljø, skattelette, stell og styresett, vei med 
og uten bommer, -alle ville oss pensjonister 
vel. Fargen ble avgjørende. Rød, grønt, eller 
blått? Vi ble fargeblendet, og kunne ikke bli 
enige. Så det ble til at vi beholdt vårt gamle 
parti ennå noen år. Det fungerte jo godt. 
Best av alt: Etter valget senket roen seg 
igjen ved frokostbordet. Vi kunne atter spise  
morgenegget i stille nytelse uten kvaler.

Etter en oppildnet TV-debatt mellom Siv og 
Kristin, spurte min valgstemte frue: Hvilket 
parti liker du best da, Sofusen min? Opp-
gitt over den verbale holmgangen dem i 
mellom, datt svaret ”midtpartiet” ut av min 
munn. Det ble oppstyr i heimen. Beskyld-
ninger om sexfiksering, kjønnsforakt, user-
iøs velgerfant, kom i en strøm av arrige be-
breidelser. Stortingsvalg er jo seriøse saker, 
og jeg var forsvarsløs. Da stormen løyet, 
tenkte jeg i mitt stille sinn: Det må bli Pen-
sjonistpartiet denne gangen. Der er det vel 
ingen fristerinner som har sexblink i øyet.

Telenoret har vært mediaspake etter dom-
men de fikk i sommer om milliardskyld til 
et miniteleverk i Russland. Om de slikker sår 
eller teller tapte aksjer, vites ikke. Lite har vi 
hørt fra noret vårt i sommerstilla, bortsett 
fra summetonen. Halvårsresultatet var ves-
entlig svakere enn i fjor. Finanskrisa har mye 
av skylda. Så det blir vel å fortsette med å 
redusere driftskostnader også her til lands. 
Telenoret er i stadig utvikling, avvikling og 
forvikling. Men teleaksjene har steget jamt 

og trutt etter sommerferien. Så det er håp 
om julegratiale for oss som tviholder på 
våre aksjer, enten det ryker eller fyker på 
markedet. Vi tror da på Baksaasen, selv om 
økonomidirektøren går fra borde 1.første 
desember, i følge nyslått pressemelding.

Etter fjerde døgnet med høljregn på hytta, 
var hyttelivet en prøvelse. Alle innesysler var 
oppbrukt. Lesestoffet var lest, kortspillene 
spilt, ølet oppdrukket og sengetøyet klamt. 
Vi endte opp med filosofering over det 
norske språkets finurligheter. -Rart at ”opp” 
også kan bety ”ned”, meddelte jeg viven,  
en dag regntåka lå tjukk og stengte for 
utsikten til ellers vakker fjord og lokkende 
fjell. Hun så skeptisk ut. -Nærbutikken gikk 
dukken i juni som følge av finanskrisa. 
Eieren fortalte at ”Nå legger jeg opp, og 
legger ned”. Fruen virket lettere forvirret,  
og det var ikke første gang. Samlivet med 
en uforutsigbar Sofus har sin pris.

Svinepesten lar vente på seg. Riktignok ble 
jeg erklært som en pest og en plage og 
natursvin, da jeg tømte bilens askebeger i 
veggrøfta. Feberen uteble. Jeg ble bare litt 
varm i toppen av vivens rettferdige bebrei-
delse.

Eldrebølgen skvalper i fjæresteinene. Valg-
løftene var ikke småtterier. Vi eldre skal 
sannelig bli tatt vare på, om du velger vårt 
parti, gnålte alle partiledere i valgkampen. 
Men hjemmehjelperne har fortsatt ikke 
tid til mer enn det mest nødtørftige bleie-
skift og tablettdosering. Blir du sjuk, er det 
sist i køen, om du i det hele tatt kommer 
deg dit med gåstolen. -Så dyster du er da,  
Sofusen min, mælte madamen trøstende, 
Du står jo oppreist på begge beina, eier 
ingen kommunal gåstol, og er ikke mer 
glemsk og utafor enn de fleste politikere er 
etter valget. Humøret lysnet en smule. Jeg 
er jo ikke på valg, i følge fruen. Jeg står på et 
år til, om skjebnen vil, tenkte jeg positivt og 
ranket ryggen.

Fotballen ruller, også i krisetider. Det er 
sirkus for folket. Rosenborg står uten tap 
så langt, og gullet glimrer i det fjerne. 
Likevel skranter økonomien også der. Lyn 
er økonomisk bunnlag uten målteft og er 
konkurstruet, som så mange næringer i 
tiden. Slik går det når løkkefotballen blir  
Big business.  Selv om deler av næringslivet 
er nede i knestående, krever fotballen sitt  
av folk og velyndere En riking kjøpte Ham-
kam ut av krisa, han var så glad i de gutta. 
Det skrives om konkurser og redusert lønn 

til spillere. Det er som å bannes i fotballkirka. 
Løkkefotballen var gratis og like spennende 
for spillere og skuere.

Fotballspråket har forandret seg siden  
Sofusen trillet ballen på de heimlige løkker 
like etter krigen. Kommentatorene i media 
er blitt språkutviklere. I dag beiner spillerne 
ballen inn, før ble den sparket. Om noen år 
heter det kanskje ’å fote den inn’. Og den 
som beiner en motspillere på skarpleggen, 
får ikke gult kort men en fotnote av dom-
meren. Og de som kriger om ballen på 
gressmatta, kan lett kalles Birkebeinere.

Før i tida var 16-meteren og 5-meteren kri-
tiske soner med navns nevnelse. Nå heter 
det ’inn i feltet’ når ballen forviller seg dit. 
I mine unge dager heddet vi, eller nikket, 
ballen i mål, om skallen holdt. Nå stanges 
den inn mellom målstengene. Det varer 
vel ikke lenge før fotballsparkerne utvikler 
horn. Bakrommet er nytt begrep. Før var 
det sjefene og de som bolset, som var på 
bakrommet. Nå skal bakrommet utnyttes 
av raske spisser.  

Engelsken var dårlig hos oss etterkrigs-
guttene. I løkkefotballen med lite trillevil-
lig lærvball, var ”hoffsar” en vanskelig 
avgjørelse. Ordet offside var ukjent, men 
noen av de framifrå hadde oppfattet at det 
var noe som het hoffsar. Vi lærte fort, pro-
testerte og ropte hoffsar når motparten 
skåret mål, uten at det hjalp særlig.

En habil spiller med driblevner hadde stor 
status i guttegjengen. Betaling med annet 
enn beundring og kanskje et godord, var 
aldri aktuelt. I dag betaler en klubb gladelig 
millioner for en god beiner med målteft.  
Vi viste godt hvor målet var, selv om mål-
stengene manglet. Et usynelig ’stang 
inn’- spark ga alltid grunnlag for en saftig  
krangel. Det var eneste oppgjør vi fikk.

Fotball er ikke alt. Klimakrise, finanskrise, 
miljøkrise og prostatabesvær, kan det bli 
verre?, sukket jeg over morgenavisen. I  
Pensjonistpartiets program om miljø, sto 
det i hvert fall en fornuftig setning å lese: 
Ta vare på nåtiden, slik at framtiden får en 
fortid. Tiden er ikke på vår side, innser fruen 
og jeg. Men vi skal ikke spille den bort,  
verken på fotball eller annet unyttig. Vi 
tenker framtid og miljø. Boten for Sofusens 
naturmisbruk blir vel å kjøpe Grønne ser-
tifikater for sparepengene. Men først må  
finanskrisa gi seg. 

Sofus
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Vi vet at mange pensjonister er svært aktive på sin fritid. Noen 
har en hobby som opptar dem. Noen er aktive i organisa-
sjonslivet, noen driver med sport og idrett, andre med sang 
og musikk, noen er aktive jegere, golfspillere, bridgespillere, 
revyartister osv. osv.

Redaktøren ønsker å fortelle leserne at pensjonister ikke 
bare sitter i godstolen og leser aviser og ser på TV. Derfor  
ønsker jeg kontakt med dere som krydrer tilværelsen med 
ett eller annet.

Jeg håper på mange tips, enten fra den som selv driver med 
noe, eller fra noen som vil tipse meg om andre. Alle tips  
mottas med takk. La ikke beskjedenhet stoppe noen initiativ.
Kontakt meg pr. telefon, SMS, e-mail eller pr. brev.

Neste nummer av bladet kommer ut før jul, og jeg etterlyser 
noen som vil fortelle om sin opplevelse av julen da de var 
unge. Det er stor forskjell fra barns julefeiring den gang og 
det som oppleves av barn i dag. 

Jeg er spent på om hvor stor respons jeg får på denne hen-
vendelsen (etterlysningen) min.

Med vennlig hilsen redaktøren   

REDAKTØREN ETTERLYSER!
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 Norsk Telemuseum

 Program
 Høst og vinter 2009   

Oktober
15.10.   Ny utstilling! 
 NETTDATING: følelser i flyt

17.10. og 18.10. kl 12-17 Mobiltelefonens utvikling. 
 Se telefonklenodier fra vårt magasin.

24.10.- 25.10. kl 12-14 Televimsene – 
 skuespillere levendegjør utstillingen.

 31.10. kl 14-15 Telefonverksted. Skru fra hverandre en gammel 
 telefon og sett den sammen igjen.  Test til slutt 
 om den fungerer. Diplom til alle!

31.10. kl 13 Bit for bit konkurranse; se deler av bilder på storskjerm 
 og gjett hva det er.Småpremier deles ut.

November
 1.11. kl 14-15 Telefonverksted. Skru fra hverandre en gammel telefon og sett den sammen igjen. 
 Test til slutt om den fungerer. Diplom til alle!

1.11. kl 13 Bit for bit konkurranse; se deler av bilder på storskjerm og gjett hva det er.  Små premier.

7.11. – 8.11. kl 12-14 Televimsene – skuespillere levendegjør utstillingen.

8.11 kl. 12 Vi åpner nødsentralen på Åsen for publikum. Sentralen som ble innredet på 60-tallet ligger   
 gjemt i et bomberom i en kjeller på Torshov i Oslo. På denne tiden var forholdet mellom USA  
 og Sovjetunionen svært spent.
 Transport: Gratis buss står utenfor museet kl. 12
 Omviser: Antikvar David Brand

14.11. – 15.11. kl 12-17 Mobiltelefonens utvikling. Se telefonklenodier fra vårt magasin.

21.11. – 22.11. kl 12-14  Televimsene – skuespillere levendegjør utstillingen.

28.11. – 29.11. kl 12-14  Televimsene – skuespillere levendegjør utstillingen.

Desember
 5.12. kl 13-14.30  Prøv deg som stolpeklatrer. Ta på klatresko, sikkerhetsbelte og hjelm, vi hjelper deg opp! 
 For alle over 130 cm.

6.12.  kl 13 Bit for bit konkurranse; se deler av bilder på storskjerm og gjett hva det er. 
 Småpremier deles ut.

12.12. – 13.12. kl 12-14 Televimsene – skuespillere levendegjør utstillingen.

19.12. – 20.12. kl 12-14 Televimsene – skuespillere levendegjør utstillingen.

 27.12. kl 13 Bit for bit konkurranse; se deler av bilder på storskjerm og gjett hva det er. 
 Småpremier deles ut.

Ny utstilling åpner 15. oktober
NETTDATING:  følelser i flyt.

Utstillingen belyser positive 
og negative sider ved den 

blomstrende kjærlighetsprofileringen. 
Publikum former utstillingen ved 

å delta interaktivt ved 
mulimediastasjonene.


