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Hjemme hos redaktøren er juleforberedelsene i full gang. Mor 
baker julekaker og far jobber med julens nummer av Telepen-
sjonisten. Begge oppgavene byr på utfordringer. Pepperkake-
deigen må ikke bli for varm da klistrer den til kjevla, mens  
redaktøren sliter med at fingrene klistrer til PC - tastene etter å 
ha smakt på deigen.

Årets julenummer er en lett blanding av jubileer, politikk og 
dommedagsprofetier ispedd litt hummer og kanari.

Jubileum
Oslos telepensjonister kan smykke seg med at de tilhører  
landets eldste forening, og 19. oktober feiret de 50 års jubileum  
med brask og bram. Tidligere distriktsdirektør Bestorp holdt jubi-
leumstalen som er gjengitt i bladet.

Arbeidsprogram
Landsstyret presenter sitt forslag til arbeidsprogram frem mot 
2009 der eldre er satt i høysetet. Det er viktig at vi engasjerer oss! 
Medias oppmerksomhet rundt behandlingen av eldre på våre 
sykehjem er alarmerende. Den bekrefter dessverre de rapportene 
vi har mottatt om alvorlig svikt i kommunenes prioriteringer av 
eldre. Aftenposten hevder i sin leder fra 16. november at en bedre 
eldreomsorg ikke bare handler om  mer penger, men like mye 
om holdningsendringer og nytenkning både hos dem som lager 
rammene og dem som utøver eldreomsorg i det daglige.

Miljø
Miljøet er i fokus, og det angår oss selv om vi har passert livets 
middagshøyde. Hvordan Norge vil være i 2050 angår oss fordi 
det gjelder våre barnebarn og deres avkom. Ett er sikkert, vi 
må begynne i dag for å sikre fremtiden til jorden. Bladet har et  
utdrag av et foredrag der astrofysikeren Erik Newth fortelle om 
sine spådommer.

Seniorpolitikk
Vi er takknemlige for Telenors bidrag til bladet. Vi gleder oss 
når Telenor gjør fremgang. Det gjelder også på personalsiden.  
Telenor er i ferd med å få en seniorpolitikk på plass der seniorene 
som er i jobb får spesiell fokus. Telenor har, som andre i sam- 
funnet, oppdaget at seniorer har betydelig verdi med sin erfar-
ing og kompetanse. Redaktøren håper at seniorbegrepet kan få 
en videre ramme som også innbefatter pensjonister. Pensjonister 
blir yngre og representerer etterhvert også et stort potensiale.

Til slutt kjære lesere, kos dere i julestrida med juledikt,  
Sofus, kryssord og en god telehistorie, bidrag til bladet som vi er  
fantastisk glade for.

God Jul og et riktig godt Nyttår!

Sjur
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I skrivende stund er vi i ferd med å ta farvel med høsten og foran 
oss ligger vinteren på lur. De første kuldegradene har allerede 
innfunnet seg, og i deler av vårt langstrakte land har vinteren 
allerede vært på besøk.
Høsten har i motsetning til sommeren vært fin i vår del av  
landet, og i en viss monn kompensert litt for den heller labre  
sommeren. Aktiviteten i forbundet har vært stor, dels for å få på 
plass en forbedret versjon av nettsidene våre, men også en ny 
handlingsplan som skal gi oss kursen frem til neste landsmøte i 
2009. Planen vil forhåpentligvis bli vedtatt på Landsstyrets møte 
i desember. Litt mer om dette og andre saker finner du å lese i 
dette nummeret av bladet.
Mitt innlegg denne gangen vil bære preg av at statsbudsjettet 
for 2008 foreligger, og derfor noen tanker rundt hva vi eldre har 
å hente fra vår ”store mor”, - staten.
Innledningsvis litt om minstepensjonistene. Som kjent ga  
trygdeoppgjøret for 2007 et tillegg på 6,23 % fra 1. mai samt en 
protokolltilførsel som hadde i seg en kartlegging av den økono-
miske situasjonen for minstepensjonistene. 
I forslaget til statsbudsjett for 2008 fra Arbeids- og Inkluder-
ingsdepartementet heter det som følger:
”I forbindelse med årets trygdedrøftinger ble partene enig om 
å kartlegge utviklingen i levekår og inntekt og vurdere tiltak for 
minstepensjonister og unge uføre som grunnlag for regjerin-
gens ordinære budsjettbehandling. I den etterfølgende kontak-
ten har man blitt enig om å ta opp med Statistisk Sentralbyrå 
spørsmålet om opplegg for og gjennomføring av en nærmere 
kartlegging. Opplegget vil bli drøftet nærmere med organisa-
sjonene”.
Som alle skjønner gir dette ikke noen ekstra kroner til våre  
minstepensjonister i 2008. Sitatet fra statsbudsjettet er ikke  
annet enn en trenering av saken, da det allerede i august 2007 
fantes en rapport som kunne gitt grunnlag for en opptrap-
ping av minstepensjonen. Vår finansminister valgte heller i sin 
finanstale å peke på at regjeringen hadde strakt ut en hånd til 
landets minstepensjonister gjennom å løfte bunnfradraget i 
formueskatten samt øke minstefradraget. Som de fleste vet er 
svært mange av våre minstepensjonister i en situasjon hvor de 
ikke er i skatteposisjon, og da faller finansministerens frierier på 
stengrunn.
En annen sak som stod i fokus på SAKO’s høstseminar var en 
opptrappingsplan på 12000 nye sykehjemsplasser og omsorgs-
boliger. I budsjettet for 2008 foreslås det 1000 nye plasser, en 
hån mot alt som er sagt i forkant av årets kommunevalg.
Målgruppen for ordningen er personer med behov av heldøgns 
tjenester. Tilskuddet skal finansiere både økt kapasitet samt  
utskifting og renovering av eldre bygningsmasse. I Oslo vet 
vi at antall plasser er gått ned i den senere tid, dette grunnet  

renovering av sykehjem og omsorgsboliger. Når vi så vet at 
i gruppen av trengende til omsorgsboliger ikke bare er eldre, 
men også personer med psykiske lidelser, utviklings-hemming 
og rusproblemer blir saken enda mer alvorlig.
Med dette som bakteppe vet vi at det til enhver tid også ligger 
om lag 1500 utskrivningsklare pasienter som venter på videre 
behandling. De er ikke i behov av sykehus, men trenger videre 
rehabilitering, pleie og omsorg. Det er klart at det offentlige har 
et lovpålagt ansvar for å ta vare på denne gruppen mennesker. 
Slik situasjonen er i dag er mange av disse svingdørspasienter 
i våre sykehus, pga av manglende oppfølging etter utskriving. 
Det er en alminnelig feilslutning å tro at utskrivningsklare er det 
samme som ferdigbehandlede pasienter.
På SAKOS’s høstseminar tok telepensjonistene opp grensen 
på 2G for lønnet arbeid mellom 67-70 år, og at denne må  
oppheves fra 2008. Som et lite pluss i ett heller svart statsbud-
sjett sett gjennom pensjonistbriller, finner vi et lite lysglimt 
i mørket. Fra 2008 kan alle 67 åringer jobbe mer uten å bli  
straffet på pungen. Dette gjelder imidlertid ikke dem mellom 
68-70 år hvor den gamle grensen består. Forstå det den som 
vil, i en tid hvor det skrikes etter arbeidskraft og hvor den nye  
pensjonsordningen nettopp ber de eldre stå lengre i arbeid.
Jeg velger å sette punktum denne gangen når det gjelder et 
statsbudsjett, som det neppe er mer å gjøre med sett fra vårt 
ståsted. Da heller en helt annen sak som vi alle i større eller 
mindre grad kan fokusere på i hverdagen, og det er vår daglige 
trim.
For alle kan noen enkle øvelser stimulere kroppen til å  
fungere litt bedre. For dem som er litt sprekere kan en daglig tur 
i tillegg bedre blodomløpet. Og de sprekeste av oss bør ta en 
tur på minst 10.000 skritt, noe som anbefales av Verdens Helse- 
organisasjon for å oppnå en god helsegevinst. Som mange 
sikkert har registrert finnes det på apoteket skrittellere du kan 
kjøpe og som hjelper deg til å holde orden på den daglige  
trimturen.
Om ikke lenge er landet dekket med snø, og da er mulighetene 
der til en etterlengtet skitur som gjør hverdagen til en bedre  
opplevelse både for kropp og sjel. Jeg oppfordrer derfor alle til å 
ta tak i sin egen helse i året vi snart går inn i. Det skal ikke så mye 
til hver dag, men du verden hvor godt det gjør.

Ønsker med dette alle våre telepensjonister en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Dagfinn Skarbøvik         

Lederen har ordet
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Kjære – gi oss fred på jord
I bjørketreet sitter en fugl
og venter på jul.
- det vesle krek –
Var jeg bare en fuglekrabat
kunne jeg tenke på sang og mat. –
Ikke på baking og vask
på julegaver og juleknask!

Og jeg tenker med meg selv
 julen kommer allikevel.
La oss få det godt i syd og i nord
kjære - gi oss fred på jord.

Mary Solvik
Namsos
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50 år  siden telepensjonistene 
ble organisert
Tidligere distriktsdirektør i Oslo Teledis-
trikt, Evert Bestorp, var hovedtaler på 
50 års jubileet for Oslo pensjonistene 
19. oktober. Han fortalte en spennende 
historie om stiftelsen av Telegrafver-
kets første telepensjonistforening i Oslo 
18. oktober 1957, og hvordan den la 
grunnlaget for Landsforbundet og det 
landsomfattende nett av lokalforeninger 
vi har i dag. Vi gjengir her utdrag fra hans 
tale til jubilantene.

En  idé blir virkelighet.
Stiftelsen av Telegrafverkets aller første 
pensjonistforening kan vi takke ungjenta 
Bjørg Håkonsen for. Det ble en jobb som 
krevde både tålmodighet og tid. På et drift-
sutvalgsmøte for Oslo Telefonanlegg 29. 
oktober 1955 forslo Bjørg Haakonsen at 
det ble stiftet en pensjonistforening ved 
Telefonanlegget, en forening ledet av pen-
sjonistene selv, også økonomisk, men at 
Telefonanlegget stilte sin messe til disposis-
jon og støttet foreningen i den utstrekning 
det gikk an. Forslaget var så nytt at utval-
get nærmest mistet både munn og mæle. 
Sosialsekretæren mente det var bedre at 
fagforeningene ordnet med dette, og at det 
var vanskelig for Telegrafverket å bidra. Men 
Bjørg Haakonsen ga seg ikke så lett. Hun 
mente at passivitet måtte være pensjon-
istenes fiende nr. 1 og at ideen om en pen-
sjonistforening egentlig var et fremtidspro-
sjekt for alle. På driftsutvalgsmøte 28. januar 
1956 la hun fram et detaljert forslag til dan-
nelse av en pensjonistforening. Et utvalg 
fikk i oppgave å arbeide videre med fors-
laget. Etter iherdig arbeid kunne Pensjon-
istforeningen ved Oslo Telefonanlegg holde 
generalforsamling 12. november 1956 der 
lover ble vedtatt. Derimot ble det ikke valgt 
noe styre fordi bare 25 av Telefonanleggets 
100 pensjonister var til stede. 

Telegrafverkets første 
pensjonistforening.
Foreningen holdt sitt neste møte 10. mai 
1957. Men Telegrafverket forberedte da en 
omorganisering,bl.a. med sammenslåing av 
Oslo Telegrafdistrikt og Oslo Telefonanlegg 
fra 1. juli 1958 under navnet Telegrafverket 
Oslo distrikt. På møtet fikk Bjørg Haakonsen 
derfor tilslutning til sitt forslag om en felles 
forening for alle pensjonister i Oslo distrikt. 
Og på dagen nøyaktig for 50 år siden, den 18. 
oktober 1957, kunne foreningens første for-
mann, Max Nilsen, ønske rundt 50 pensjonis-
ter velkommen til det første ordinære møte 
i Telegrafverkets første pensjonistforening. 
Han understreket i sin hilsen til møtet at 

det var ca. 450 pensjonister i Telegrafverket 
i Oslo distrikt og at den nye foreningens  
oppgave var å bidra til at pensjonisttiden 
ble så god som mulig for hver enkelt av 
dem. Han minnet spesielt om at foreningen 
var upolitisk og stiftet utelukkende med 
det humanitære og sosiale arbeidet for øye.
Bjørg Haakonsens utrettelige arbeid hadde 
båret frukt. Og Henrik Ibsen fikk igjen rett: 
Det står kvinner bakom alt! Pensjonistfore-
ningen ble ganske fort en forening for alle 
Telegrafverkets pensjonister i Oslo distrikt 
uten hensyn til hvilken stilling de hadde 
hatt eller hvilken fagorganisasjon de sto 
tilsluttet. Fra første stund ble likhetsprin-
sippet mellom kvinne og mann og mellom 
de forskjellige tjenestemannsgrupper søkt 
gjennomført. Alle ble dus – og alle andre 
titler enn pensjonist ble glemt!

Trondheim og Bergen 
kom sent, men godt.
Oslopensjonistene ble alene på valen i hele 
14 år før telefolket i Trondheim stiftet sin 
pensjonistforening, og kanskje enda rarere 
at de foreningsglade bergensere skulle 
drunte et helt år før de fulgte etter trøndersk 
treghet. Det vil si det året da Osloforeningen 
feiret sitt 15-årsjubileum! 

Hvorfor tok det så lang tid?
Hvordan kunne telepensjonistene klare seg 
uten pensjonistforening så lenge? Jeg tror at 
i gamle dager hadde telepensjonistene en 
umåtelig viktig kontakt med Telegrafverket 
fordi de måtte hente pensjonen sin i kassa 
der de hadde hentet lønna den 20ende og 
forskudd den 13ende i mange år. Etterpå 
gikk de i Messa sammen med sine tidligere 
arbeidskamerater for å feire lønningsdagen 
med et ekstra kakestykke – akkurat som 
før. Dermed opprettholdt de tilknytningen 
til arbeidsplassen og arbeidskameratene 
sine. Dette tette båndet ble brutalt kuttet 
over da Statens Pensjonskasse i 1950-årene 
selv overtok utbetalingen av pensjonene.  
Da mistet mange telepensjonister det 
viktige lyspunkt i tilværelsen som det  
månedlige møtet med gamle arbeidskol-
legaer innebar. Jeg er temmelig sikker på 
at vi som i dag får vår pensjon utbetalt via  
moderne teknologi, neppe har vansker med 
å bekrefte at vi ikke renner dørene ned på 
vår gamle arbeidsplass.

Terje Opsann – 
en minneverdig tillitsvalgt
Det er en kjær plikt å få hedre de mange 
tillitsvalgte som gjennom 50 år har drevet 
Oslo – foreningen. En av de mange som 
satte store spor etter seg var Terje Opsann 

som var leder i årene 1971-1986, i alt 17 år. 
Da styret høsten 1974 bestemte seg for å 
gi ut sitt eget blad ”Telepensjonisten” tok 
Terje redaktørjobben, og allerede i desem-
ber samme år kom første nummer av  
Telepensjonisten ut. I første nummer sa han 
fra at Telepensjonisten bare skulle komme 
ut sporadisk og med nyheter som angikk 
pensjonistene. Men Terje holdt heldigvis 
ikke ord, for bladet vårt kom ut i høyeste 
grad regelmessig og gjør det fremdeles. 
Telepensjonisten kom imidlertid bare ut 
med 6 nummer som organ for Oslopen-
sjonistene for med nr. 2 for 1976 ble bladet 
landsomfattende som medlemsblad for et 
nytt forbund, nemlig Televerkets Pensjon-
istforbund, men fortsatt med uoppslitelige 
Terje Opsann som redaktør.

Landsforbundet blir stiftet
Osloforeningen med Terje Opsann kalte i 
november 1974 inn representanter for pen-
sjonistforeningene i Trondheim og Bergen 
for å drøfte dannelsen av en landsomfat-
tende pensjonistorganisasjon i Televerket. 
Det var full enighet om et landsomfattende 
forbund. Etter en landskonferanse for tele-
pensjonister høsten 1975, ble det første 
landsmøte i Televerkets Pensjonistforbund 
holdt i Oslo i mai 1976 der Terje Opsann ble 
valgt som første leder av vårt landsforbund. 
Dette vervet hadde han i 11 år til sykdom 
sa stopp. Terje levde og åndet for telepen-
sjonistene, som leder av Osloforeningen, 
som redaktør av Telepensjonisten og som 
leder av vårt Landsforbund. Hvor han fikk  
kreftene fra må gudene vite, men han var en 
terrier som nektet å bli gammel.

”Å være til nytte og glede 
for telepensjonistene”
I 50 år har pensjonistforeningen vår vært 
et godt sted å komme for pensjonerte  
televerkere fordi vi har hatt trofaste tillits-
valgte som har stått på for at foreningen 
skal nå sitt mål: Å være til nytte og glede for 
telepensjonistene”. Vi kan trygt slå fast at 
foreningen har nådd sitt mål hvert eneste år 
gjennom alle 50 år. La oss utbringe en skål 
for alle de tillitsvalgte som hver på sin post 
har dratt lasset gjennom 50 år.

Evert Bestorp

Terje Opsann Evert Bestorp
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Landsstyrets arbeidsprogram 2007 - 2009
Odd kåre Kvalheim
Nestleder i Telepensjonistenes Landstyre

Landsstyret behandlet arbeidsprogrammet for 2007 – 2009 på 
sitt møte 26. september. Sentrale oppgaver i arbeidsprogram-
met er eldreomsorg og pensjoner. Dessuten å utvide kontakten 
med Telenor og andre som har betydning for telepensjonist-
foreningenes drift og utvikling, sentralt og lokalt. Den interne 
kontakten mellom Landsstyret og lokalforeningene skal også 
styrkes.

Eldreomsorg
Innen eldreomsorg er det helsetilbudet for eldre og kvaliteten på 
pleie og omsorgstjenestene som skal ha fokus i Landsstyret.
God tannhelse er viktig for livskvaliteten hos eldre mennesker. For 
mange er tannhelsen både et økonomisk og helsemessig problem. 
Eldres tannhelse er behandlet i Stortingsmelding 35 (2006-2007). 
Tilgangen på omsorgsboliger og sykehjemsplasser for eldre var et 
hett tema under høstens valgkamp likeledes behandlingen av el-
dre på sykehus. Her savner mange eldre ofte et helhetlig tilbud med 
bakgrunn i det sammensatte sykdomsbilde flere har når de kom-
mer inn til behandling. Utdanning av mer kvalifisert pleiepersonale 
innen geriatrisk omsorg og pleie skal også følges opp.
Landsstyret vil i første rekke følge opp disse sakene og kvaliteten 
på eldreomsorgen gjennom SAKO – Samarbeidskomiteen for stat-
spensjonistene og Norges Pensjonistforbund. Spørsmålet er om og 
eventuelt hvordan lokalforeningene kan engasjeres i full bredde? Dette 
er et spørsmål som det vil være naturlig å drøfte på kommende leder-
konferanse.

Pensjoner
Den nye Pensjonsreformen vil berøre oss til en viss grad. Bl.a. vil 
fremtidig regulering av pensjonene følge nye regler og bli lavere 
enn nå. Landsstyret vil søke å øve direkte og indirekte innflytelse 
på politiske beslutninger vedrørende pensjonsforhandlingene og 
fremtidig regulering av Grunnbeløpet i Folketrygden. Dette vi skje 
gjennom SAKO.

Forholdet til Telenor
Pensjonistforeningens forhold til Telenor er vital for foreningens 
eksistens. Uten Telenors økonomiske støtte vil driften ikke kunne 
opprettholdes i nåværende form verken sentralt eller lokalt. Det vil 
være Landsstyrets mål å styrke kontaktene ytterligere med Telenor 
til gjensidig glede for partene.
Landsstyrets mål er:
• Sikre tilskuddene fra Telenor til telepensjonistene 
 gjennom en avtale
• Bedre kontakt mellom Telenor og lokalforeningene.
• Få samme tilbud som Telenoransatte på hoteller, flyreiser etc
• Avklare om vi kan få reduserte priser på Telenors tjenester
• Få tilgang til Telenors Infotorg

Forholdet til Telenors Pensjonskasse
Det vil bli etablert en fastere  kontakt med Telenors Pensjonskasse 
med tanke på å øve innflytelse på beslutninger vedrørende våre 
pensjoner. Spørsmål om styrerepresentasjon i Pensjonskassen er til 
vurdering i Pensjonskassens administrasjon. Om vi ikke får formell 
styrerepresentasjon vil vi søke å få en indirekte innflytelse gjennom 
fagforeningene i kombinasjon med faste kontaktmøter med Pens-
jonskassens ledelse. Vi vil også arbeide for en bedre informasjonstil-
gang til Pensjonskassen gjennom adgang til deres hjemmeside, og 
påvirke Pensjonskassen til å informere våre medlemmer gjennom 
sin hjemmeside.

Forholdet til fagforeningene
Landsstyres mål er å etablere kontakt med fagforeningene sen-
tralt (og lokalt?) for evt. å øke vår innflytelse, spesielt med tanke på 
fagforeningenes deltakelse i Telenor Pensjonskasses styre. Svært 
mange av våre medlemmer er også medlemmer i fagforeningene. 
Disse har tradisjonelt ikke spesiell fokus på pensjonistenes ret-
tigheter unntatt at de støtter Norges Pensjonistforbund i forhan-
dlingene om G-regulering gjennom sine sentrale sammneslutnin-
ger. I tillegg er de offentlig høringsinstans for alle utredninger som 
angår pensjonistene.

Forholdet til Norsk Telemuseum
Det er et mål for Landsstyret å etablere nærmere kontakt med Norsk 
Telemuseum til gjensidig støtte for begge parter. Mange pensjonis-
ter sitter på verdifullt stoff om Televerkets/Telenors virksomhet og 
egen innsats som er ukjent for museet. Gjennom bedre kontakt kan 
man sikre dette stoffet for ettertiden og få museets støtte til vår 
virksomhet

Forholdet til SAKO/Pensjonistforbundet
Vi er medlemmer av SAKO og gjennom SAKO har vi kontakt med 
Pensjonistforbundet. Det skal evalueres om denne kontakten er 
god nok og om vi bør søke andre kanaler? Spørsmålet er også om 
vi bør samarbeid spesielt med andre pensjonistforbund?

Kontakt med andre bedrifter
Landsstyret skal vurdere om det bør taes kontakt med andre bed-
rifter enn Telenor som for eksempel Opplysningen AS, Relacom AS 
og EDB partner AS? Spørsmålet er hva man kan oppnå, bl.a. mht 
støtte og medlemsrekruttering

Interne forhold
Forholdet mellom lokalforeningene og Landsforbundet skal eval-
ueres. Har vi en hensiktsmessig arbeidsdeling, fungerer arbeidet 
godt nok og er Landsforbundets støtte til lokaleforeningene god 
nok? Det skal også evalueres om det er behov for endringer av Net-
tavisen og Telepensjonisten.
Rekrutteringsarbeidet skal evalueres. Hvordan skal dette legges 
opp for å øke medlemsmassen som viser en fallende tendens? 
Det bør bl.a. settes fokus på førtidspensjonerte, montørene, andre  
grupper, hvite flekker på kartet og direkte medlemskap for dem som 
ikke er medlem av noen lokalforening. Det er også interessant å ta  
stilling til om en trenger å være pensjonist for å bli medlem hos 
oss.

Landsstyret
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SOFUSTANKER
Hvorfor traller du så lystig?, undret min 
fru ved frokostbordet. Jeg traller ikke, 
jeg Valler, svarte jeg, og slo noen ekstra 
triller mens jeg kappet hodet av egget. 
Det er en del av Prosessen, la jeg fork-
larende til. Jeg hadde en rar drøm i natt,  
fortsatte jeg. Jeg var i Valhall sammen 
Gerd Liv Valla og Ingunn Yssen. Alle i 
Vallahallen var på fornavn med Gerd 
Liv, og hun var sjefen. Alle smådjev-
lene vimset rundt og ropte Ingunn, 
Ingunn, Ingunn Yssen, - hvor blir det 
av døds-kYssen? Og så for de opp 
og sloss til den lyse morgen. Dagen  
etter var de TV-figurer om ’Prosessen’,  
og sto mer eller mindre til troendes 
om politikerlivets fader-vår –Stolten-
berg, og Høyre -Ernas moderlighet. LO 
har ikke lenger ord med i det laget. Og  
Prosessen forgår sin gang. Sikkert  
forlengst en glemselens bok når  
november ebber ut, om ikke et av  
trollene sprekker da, i den skarpe høst-
sola.

I alders visdom har også Sofusen sine 
plagsomme tanker. I våken tilstand  
noteres at ledelsen i Rosenborg Ball-
klubb heller sparker treneren enn  
ballen. I ungdommens vår led jeg av 
ballspreng, men kom aldri så langt at 
jeg meldte meg inn i noe lag. Det er 
noe fornemt å lide i stillhet. Den gode  
Tørum sto heller aldri frem som noen 
testosteronbombe. Mennesker med 
følelsesliv ut over målvræl og ball-
sparktabbehetsing har trang plass i  
fotballverden. Tenk at en trenermann 
felte en tåre over å bli ballesparket, etter 
at laget hans i kampens hete sendte to 
seiersballer i Valenciaburet. Han hadde 
sikkert ofret sine egne også, hadde 
det blitt krevd. Sammenbrudd, het det 
i sportspressen, da han dagen derpå 
felte noen tårer over urettferdigheten. 
En slagen mann etter et vunnet slag.

Jeg skriver også på boka mi. Det gjør  
alle de andre også på si. Min stadig  
elskbare hustru poengterer at  
skrivetrangen tar overhånd. Hva har da 
Sofusen eller Hagen eller hvemsensen 
å bidra med som ikke er skrevet før.  

Eli Hagen har forlengst skrevet for FRP. 
Skrevet har de fleste kvinner, mange i 
utrengsmål. Jon Almås fra TV-ruta er 
også blitt bokskriver og førjuslnisse. 
Hva måtte nå han ha å bidra med, et-
ter sendetid? Han kaller det vitser, men 
hvor er vitsen? ’Ærlig talt’, sier jeg med 
Carl Ivar Hagen, det er bare noe ynkelig 
sludder Almåsen farer med. 

Havvindmøller skal berge oss, 
skvalper det opp i klimavokternes 
trøstemeldinger. Vindmøller i fleng på 
fjelltoppene er oppgitt. Gasskraft med 
CO2 rensing er frelsen. - Du kunne ha 
hjulpet til der du også, gasskaren min, 
trøster fruen en stendig småputrende 
gemal. Akk ja, verken klimaet eller 
fordøyelsen er som den var. Også fast-
legen har fått snusen i at pasienten er 
negativ bidragsyter til et bedre klima. 
Fossile gasser kan være så mangt, sier 
han.

Regn på regn, rene matematiske vitnes-
byrd fra Vår Herre i høst. Alle magasin 
er fulle. Tørrlagte elver fråder, og vi  
velsignes med billig strøm, tror vi. 
Men hva skjer? Strømprisen stiger og  
stiger etter hvert som det høljer ned. 
Det selges megawatter i beste kapital-
istiske lurendreierstil når strømmeg-
lerne selger skummet fra frådende 
over-flomselver til Europriser. Og våre 
strømregninger følger med i dragsuget. 
E-verkene gjør ikke forskjell på folk, vi 
må pent betale gjeldende eksportpris, 
sjøl om elvene både er våre og klima-
reine.

Motpolen er havsmøller. Som avrimet 
kjønnsgubbe minnes jeg visa om 
’Møllerens Iren’ og frierne som kom 
vandrende både høst og vår. Hvem 
som fikk fart på mølla har jeg glemt, 
men jeg mener de fikk det ikke til med 
den utkårede. Slik blir det nok med 
mølleparken i storhavet også. Naturen 
og kvinnfolk lar seg ikke så lett temme.  

Fruen og jeg puster ut 12 tonn hver i  
løpet av året av den forhatte CO2-  
gassen. Det har vitenskaperne regnet 
ut. Det er sant, for det sto i avisa.. Vi har 
24 tonn på vår rygg bare for å leve, det 
er ikke til å bære i vår klimafokuserte 
verden. I tillegg kommer alt det andre 
vi forurenser lufta med.

-Vi er nok noen skikkelige klimabøller, 
du og jeg mor, sukket jeg ved mor-
genavisen..

 -Sofusen min, kvitterte min livslange 
gledesspreder, har du tenkt på at 
du også kan være en gledesdreper? 
Hvordan da?, undret jeg. -Vi har jo kjøpt 
flybillett til Gran Canaria, og du snakker 
bare om klimaforurensning og depper 
over dine livslange forsyndelser som 
klimabølle.

Endelig et lyspunkt i klimahverdagen 
og alt regnet. -I morgen den dag drar 
vi! Men det sier jeg: Vi kjøper miljø-
vennlig sololje denne gangen, og ikke 
den vannfaste typen med olje som  
forurenser. Og slik ble det. 

Sofus, p.t. Gran Canaria
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Telenor får en seniorpolitikk
Sjur Malm

Barnefamilier har Telenor gode og fleksible ordninger for i 
dag. Nå har vi grepet tak i seniorene. De er for verdifulle til at vi  
kan la dem forlate oss for tidlig, sier Ole Christian Solberg,  
Assisterende Personaldirektør i Telenor, til Telepensjonisten. 
Telenor arbeider nå med en seniorpolitikk som kan motivere 
seniorer til å stå lengre i jobben. Prosjektet ledes av Berit 
Elden.

Hva er en senior?
Dagens seniorer er etterkrigskullene fra 40-, 50- og 60- årene som 
fortsatt er i jobb. 68- erne, opprørsgenerasjonen, er blant disse. De 
er frie og selvstendige individer som har levd opp i en tid med sterk 
vekst og samfunnsmessig utvikling. De har andre krav til livet enn 
sine foreldre. De er økonomisk uavhengige og kan disponere liv-
ene sine friere enn tidligere generasjoner. Derfor søker mange nye 
utfordringer så snart sjansen byr seg til å skifte eller ta farvel med 
jobben.

Verdifulle seniorer
- Det har skjedd en sterk holdningsendring til seniorer i sam-
funnet og Telenor, sier Solberg. Det skyldes ikke bare knapphet  
på arbeidskraft, men også erfaringene fra de utallige struktur- 
rasjonaliseringene Televerket og Telenor har vært gjennom.  
Seniorene er blant våre mest verdifulle ressurser. De har erfaring 
og høy kompetanse og representerer et verdifullt mangfold som  
Telenor ikke kan være foruten.

Seniorer – en mangelvare?
- Telenor har i dag en sterk konsentrasjon av unge arbeidstakere. 
Vil ikke det skape et overskudd av seniorer på sikt, spør vi? - Det 
er mer mobilitet i arbeidsstokken i dag, og det er større ”turn over”. 

Risikoen er stor for at mange kan forsvinne til konkurrentene, derfor 
forventer vi ikke noe overskudd av seniorer på sikt, svarer Solberg. 
Utfordringen er at Telenor har en robust personalpolitikk som sikrer 
at folk blir værende og ikke forlater oss når de blir seniorer.

Telenors seniorpolitikk
Telenor har nettopp gjennomført en spørreundersøkelse om job-
ben blant sine 800 seniorer i Norge, mellom 58 og 67 år. – Over 90 % 
av seniorene svarte og ga veldig positive tilbakemeldinger, sier Sol-
berg. Våre seniorer setter tydeligvis pris på Telenor og jobbene sine, 
og de ønsker gjerne å forsette. Resultatene analyseres nå i samar-
beid med Norsk Gallup, og på nyåret regner vi med å implementere 
Telenors seniorpolitikk. Den vil gi svar på hvilke tiltak Telenor akter å 
sette i verk for å beholde sine seniorer.

Hva med dagens pensjonister?
Mange av dagens pensjonister forlot jobbene sine mer eller mindre 
av tvang og kunne godt tenkt seg å jobbe lengre. - Er de ønsket 
tilbake, spør vi? - Noen av dagens pensjonister er engasjert i kon-
sulentjobber, men vi vil ikke sette i verk spesielle tiltak for å verve 
dem tilbake i jobb, selv om noen kanskje kunne ønske det, svarer 
Solberg.  Likevel er telepensjonistene verdifulle for Telenor. De er 
våre kunder og ambassadører og en viktig del av vårt mangfold. 
Derfor må vi ha gode relasjoner til dem og sikre dette gjennom  
andre tiltak,avslutter Solberg.

Assisterende personaldirektør Ole Christian Solberg  
og prosjektleder Berit Elden
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Telenor hadde mer enn 136 millioner 
mobilabonnenter ved utgangen av september. 
Det er mer å hente. I Telenor-landene bor det 
mer enn 650 millioner mennesker.

Tallene er store når man har sitt fotavtrykk i 12 land. 
Det viser også disse tallene fra en vanlig dag i Telenor-gruppen:

•	 33.500	medarbeidere	i	12	Telenor-land	betjener	våre		
 kunder  – nærmere 12.000 av dem i Norge
•		 Vi	får	100.000	nye	kunder
•	 6	millioner	kontantkort	lastes	opp
•		 300	millioner	samtaler	går	gjennom	våre	nett

Navet i Telenor-hjulet som ruller stadig raskere er fortsatt Fornebu 
der mer enn 5.000 Telenor-medarbeidere holder hus. Dere som 
har besøkt Telenor-senteret i det siste vil imidlertid ha sett at det 
vaier flagg fra andre bedrifter ved hovedadkomsten til senteret. 
AkerKværner, Accenture, EDB og StatoilHydro utgjør de mer enn 
2.000 øvrige arbeidsplassene på Fornebu.

Ta turen til Fornebu
For dere som holder hus i Oslo-området kan jo Telenor-senteret 
være et turmål. Minner om at kafeen ”Take Off” nærmest fjorden (på 
høyre side regnet fra hovedadkomsten) er åpen for allmennheten. 
Nå er det også åpnet er en mindre kafé på samme side litt nærmere 
hovedadkomsten. I høst er det også åpnet frisør og gavebutikk som 
besøkende kan benytte seg av.

Telenor i Serbia
Siden sist har vi åpnet nytt hovedkontor i Serbia ett år etter at vi 
overtok et mobilselskap i landet. Et internasjonalt lederteam hentet 
fra andre Telenor-operasjoner ledet av norske Stein-Erik Vellan har 
i løpet av kort tid skapt gode resultater. Telenor et ett av de største 
selskapene i landet, og et massivt presseoppbud møtte konsernsjef 
Jon Fredrik Baksaas på hans første besøk til landet. Telenors betydn-
ing gjenspeilte seg også ved at konsernsjefen fikk møte landets 
president.

Telenor i Thailand
24. oktober var det åttende selskapet i Telenor-gruppen kledd om 
i Telenordrakt. Dtac i Thailand har nå tatt i bruk det karakteristiske 
Telenor-symbolet og den tilhørende designen. Navnet er fortsatt 
det samme slik det også er i andre land som er kledd om: Pannon 
i Ungarn, Grameenphone i Bangladesh og Sonofon i Danmark. 
Dette gjør vi fordi dette er navn som vekker positive følelser i de 
respektive land.

Kulturpris
Telenors Kulturpris 2007 er utdelt. For første gang er den interna-
sjonal som en naturlig følge av Telenors internasjonalisering.  Prisen 
gikk til den danske slagverkeren Marilyn Mazur. Gjestene til utdelin-
gen i Bærum Kulturhus fikk høre smakfulle eksempler på Telenors 
Kulturprogram som har eksistert i mer enn 15 år. Blant det som 
gjorde mest inntrykk var samspillet mellom norske og pakistanske 
musikere samt prisvinneren slik at tre av Telenor-landene var repre-
sentert på scenen.
 
 Julen nærmer seg. Jeg benytter anledningen til å ønske 
Telepensjonistens lesere med familier God Jul og Godt Nyttår

Kai Rosenberg

  

En vanlig 
dag i 
Telenor 
er ikke 
hva den var

Marilyn Mazur
Marilyn Mazur fikk Telenors kulturpris “Grenseløs kommunika-
sjon” på 250 000 kroner for sitt dristige kunstneriske virke, på tvers 
av sjangere, på høyeste internasjonale nivå. Hun fikk prisen for sitt 
grensesprengende arbeid gjennom 35 år, der hun blant annet 
har samarbeidet med internasjonale størrelser som Miles Davis 
og Jan Garbarek. I juryens begrunnelse heter det blant annet at:  
“vinneren av Telenors kulturpris for 2007 er en internasjonal  
artist som er berømt ikke bare for sin fremragende kunstner-
iske kvalitet, men også for den overbevisende måten hun bryter  
etablerte kunstneriske og sosiale grenser.”
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Legendariske Leif Larsen skulle en gang ha tatt telefonen 
for å ringe til en venn, uheldigvis slo han feil nummer og 
havnet i en avdeling der en del tjenestemenn med litt 
store alkoholproblemer var plassert: ”Hei dette er Leif”, og 
med usminket fyllerøst ble det svart: ”Detti er’n Harry”. 
”DETTE ER GENERAL DIREKTØR  LEIF LARSEN” . 
”Detti er hjælpearbeider Harry Hansen”. 

 
Hilsen Norsk Telemuseum

v/Arve M Nordsveen

Løsningen på kryssordet kommer i neste nummer av Telepensjonisten.

Kari Lebesby
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Nytt liv i Telegrafbygningen i Oslo?
Eli Hall

Kongensgt 21 fortjener en bedre skjebne 
Odd Kjølstad

Jeg har nettopp lest artikkelen om Kongensgt. 21 i Telepensjonisten 
nr. 3/07 og har noen kommentarer til denne. I likhet med mange 
av dagens medlemmer av pensjonistforeningen vår har jeg tilbrakt 
noen av mine tjenesteår i Televerket i Kongensgt. 21. Hver gang jeg 
går forbi dette bygget på vei til møter i foreningen, får jeg en følelse 
av nostalgi. Man blir også trist over at bygget står der ”lukket og 
låst” og uten noen menneskelige aktiviteter.
Jeg vet at Tormod Hermansen i sin direktørtid hadde tanker om 
at dette bygget skulle rehabiliteres innvendig og gi rom til bl.a.  
telepensjonistenes virksomheter. Dette ga han uttrykk for under  
et møte (tror det var i 1998) som han hadde med tidligere  
forbundsleder Henrik Jørgensen og meg som forbundssekretær 
den gang. Det ble endog oppnevnt en kontaktperson  

(Anders Andersson) som utarbeidet konkrete romplaner for  
telepensjonistenes virksomheter, både for Oslo-foreningen og  
Sentrale enheter. Så kom det ny toppledelse inn i Telenor, og planene 
for rehabilitering ble tydeligvis lagt bort, uvisst av hvilken grunn.
Jeg er helt enig  i at dette praktfulle bygget fortjener en bedre 
skjebne enn å bli solgt og omgjort til kjøpesenter eller annen  
kommersiell virksomhet. Det nåværende forbundsstyret burde  
kanskje foreslå for Telenors ledelse at bygget åpnes for en slik  
virksomhet som antydes i artikkelen?

I forrige nummer av Telepensjonisten presenterer Sjur Malm Oslos 
flotte telebygg i Kongensgate 21. Han gjør seg også noen tanker 
om hvordan bygget igjen kunne tre i tjeneste for et publikum, og bli 
et sted der folk kunne møte Telenor – ”ansikt til ansikt”.
Dette er spennende tanker for bruk av et flott kulturminne. Den be-
ste ivaretakelsen for kulturminner ligger som regel i fortsatt bruk, 
så lenge eieren er ansvarlig og klar over hvilken historisk skatt han 
er i besittelse av. Her er Telenor en eksemplarisk eier, med egen ver-
neplan for teletekniske kulturminner som følges opp profesjonelt. 
Å skape mulighet for folk i dag til å komme inn i og se den vakre 

utformingen med alle de gjennomtenkte detaljene og de fine 
freskene til Alf Rolfsen og Dagfinn Wærenskiold, samtidig som en 
satset på dagsaktuell aktivitet i lokalene ville være en spennende 
bruk av huset. Her kan en stå på historisk grunn - og se framover.
For noen år siden ble det foreslått å tilrettelegge Kongensgate 21 
for et kommunikasjonsmuseum. Det ville fortsatt være aktuelt å 
formidle Telenors historie i slike omgivelser, om enn i noe mindre 
målestokk. Samtidig som det ville være enda bedre om dette kunne 
gjøres i samspill med en presentasjon av de spennende nye aktiv-
itetene og internasjonale erfaringene Telenor nå står oppe i.
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Sagnet forteller at da Olav den Hellige på sin kristningsferd  
nordover kom til Helgeland, gikk han i land på Angersnesstranda 
i Leirfjord ved Jonsokleite. Men her ble han møtt av Reinestrollet, 
som satt oppe i fjellet og ikke ville la bygdefolket ta i mot kristen-
dommen.
 
Kong Olav tok en sølvpil, spente buen og skjøt mot trollet. Med det 
samme pilen nådde frem, løsnet et stort steinsprang fra Reinesfjel-
let, og siden ble trollet aldri mer spurt. Steinspranget laget et stort 
hull i fjellet, og dette har fått navnet ”Sankt Olavsskotet”.

I fjæra står en stor stein, som ifølge sagnet ble brukt som alter under 
ofring til Reinestrollet. Kong Olav skal ha brukt steinen til å fortøye 
skipene sine. Steinen ser imidlertid unektelig ut som en stor fallos 
og kan nok ha vært brukt i fruktbarhetsdyrkingen i hedensk tid. Til 
høsten kommer arkeologer fra Tromsø for å ta steinen nærmere i 
øyesyn.

Jonsokaften ble St. Olavssteinen avduket, og to par fra Helgeland 
Telepensjonistforening møttes tilfeldigvis på Angersnes. Det er nå 
merket løype til de steder sagnet forteller om. 

Forfatteren lar seg imponere over fallosens form og størrelse. 
(Foto: Anne-Marie Ulvang).

Asle og Inger Mathisen deler utsikten mot Skorpen og Dønna med 
Helga Vangen, som vokste opp ved foten av Reinesfjellet og fikk 
sagnet inn med morsmelken

”Sankt Olavsskotet” 
i Reinesfjellet

- et 900 år gammelt sagn fra Leirfjord
Tekst/foto: Oddvar M. Ulvang

Høy datamotivasjon på Helgeland.
 
17 medlemmer av Helgeland Telepensjonistforening har i høst gjennomgått et  
datakurs for nybegynnere. Det var for mange deltakere til at alle kunne samles 
i ett kurs, så det ble derfor arrangert 2 kurs i regi av Help Kompetansepartner i  
Sandnessjøen. Kursene, som gikk over 8 uker med 3 timer pr. uke, foregikk i  
kurslokaler i Næringshagen i Sandnessjøen. Tilbakemeldingen fra dem som deltok 
var bra - kurset var nyttig og inspirerte til videre bruk av PC og Internett.
Prosjektet ble støtte av telepensjonistforeningen med tilsammen kr. 25.500,-.  
Av dette beløpet har vi altså fått et tilskudd fra forbundet på 
kr. 13.000.-. Deltakerne betalte selv en egenandel på kr. 300,- pr. person. 

 Med hilsen
Evald Hagenes.
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Jeg går på stoff!

For å si det som det er: jeg er hekta på stoff! 
Hvor i verden jeg befinner meg må jeg se 
om jeg kan finne en stoffbutikk. Og jeg 
kommer sjelden ut tomhendt. Da jeg var 
i USA for snart ti år siden hadde jeg med  
en koffert full av quiltestoffer hjem!  
Quiltestoffer er tynne bomullsstoffer som 
er spesiallaget for patchwork og quilting 
(lappeteknikk) og som finnes i et utall av 
farger og mønstre. Disse stoffene er nokså 
dyre her i landet, så derfor gikk jeg berserk 
”over there”. Jeg har i hvert fall nok stoff  
til dette livet og antakelig til et par til!  
Stoffene blir til sengetepper, slumretepper,  
veggtepper, løpere, vesker, vester, gryte-
kluter, toalettposer, julestrømper etc. Jeg 
er glad i farger og liker å skape noe. Derfor 
er dette min hobby (ved siden av akvarell-
maling). Spesielt liker jeg å lage ”reste-
tepper”, dvs. tepper som er satt sammen 
av så mange forskjellige stoffer som mulig  
innenfor visse fargegrupper. ”Restene” 
er ofte nyinnkjøpte!  ”Crazy quilting” er  
også noe jeg liker godt. Her bruker 
jeg forskjellige glitterstoffer i tillegg til  
silke, fløyel etc. Disse stoffene kjøper jeg i  
innvandrerbutikker, noe kommer fra en 
venninne som jobber på teater, noe fra en 
som syr karnevalsdrakter på Tenerife og 
noe er mine egne avlagte selskapsklær! 
Jeg ”oppdaget” patchwork og quilting 
da jeg bodde i London på 80-tallet men 
sydde ikke noe særlig før ca. 10 år senere. 
Siden da har jeg imidlertid ikke stoppet! 
Jeg sitter forresten ikke bare alene og syr. 
Sammen med likesinnede har jeg vært 
på quiltetreff/festivaler i Houston (Texas),   
Barcelona, Odense, Haag, Voss og   
Helsingfors! Er medlem av et quiltelag  
Oslo der vi møtes en gang i måneden  
for gjensidig inspirasjon! Som leseren 
skjønner: en altoppslukende hobby! Og nå 
må jeg visst sy litt før abstinensproblemene 
blir for store!

Randi Fuhre
Sentrale enheter

MIN HOBBY



14

”Deilig er jorden” - gjelder det i 2050?

Erik Newth  (t.h.) på talerstolen i Drammen senioruniversitet.

Astrofysiker Eirik Newth har skrevet 250 artikler og 19  
bøker om demografi, økologi og teknologi. I et foredrag  
ved Pensjonistuniversitetet i Drammen fortalte han 
hvordan utviklingen kan snu hverdagen vår på hodet.   

Lever vi på kanten av stupet
- Det er vanskelig å spå om fremtiden, men ut fra dagens kunn- 
skaper kan man gjøre noen relativt sikre spådommer om hvordan 
våre barn og barnebarn vil oppleve Norge i 2050. - Lever vi på kant-
en av stupet, spurte Newth, for det er tross alt noe i skremselsvyene 
om issmelting, ekstremvær, befolkningsvekst, matmangel, olje- og 
energikrise og atomtrussel. I verste fall kan det lille trygge norske 
samfunnet vårt her i nord kollapse. 

Operaen får vann til midjen
Bjørvika kan få vann til langt over ”midjen” om noen få år dersom 
Grønlandsisen fortsetter å smelte som nå.  Nordvestpassasjen kan 
nå passeres i åpent farvann uten å møte pakkis. Havet vil stige 
40-50 cm når isen smelter, og kommer det ekstremvær i tillegg, kan 
vannstanden øke med flere meter. Da vil ikke bare Operaen, men 
hele Oslo og mange andre byer ved havet bli oversvømmet. Størst 
vil problemene blir for landene rundt ekvator.

Befolkningsvekst og matmangel
Jordens befolking øker med 60 til 70 millioner mennesker hvert år. 
Det er like mange mennesker som det er innbyggere i i England 
og Frankrike i dag. Det er særlig i Afrika og Asia vi opplever den 
sterke veksten. Det er matmangel og hungersnød i mange land.  
Problemet er at mangel på mat kan øke særlig i fattige land. 
Det skyldes bl.a. den sterke fokusen på biobrensel i den rikere  
del av verden. Produksjon av biobrensel vil konkurrere med produk-
sjon av mat. Dermed vil matvareprisene stige og øke matmangelen 
blant fattige mennesker. Dette kan mao bli et alvorlig livstruende  
paradoks.

Oljekrise og atomkrig
Det er spådd at fossile brenselstoffer som olje vil ta slutt innen 
2050 og at vi vil oppleve en alvorlig oljekrise i løpet av kommende 
10 år. Tenk hvilke problemer bymennesker og folk i landbruket vil 
oppleve dersom bensinmotorene deres ikke får drivstoff lengre. 
Spørsmålet er om vi rekker å sette inn alternativ teknologi innen 
krisen blir for stor. Dessverre er vi trege til å sette inn nye løsninger. 
EL-biler, hydrogen- og hybridbiler er for eksempel ikke noe fullver-
dig alternativ i dag til tross for lengre tids utvikling.
Atomvåpen er i ferd med å spre seg. Tenk på Israel, India, Pakistan, 

Nord Korea og Iran. Regionale atomkriger er nå mulig med alvorlige 
konsekvenser for oss alle. 

Samfunnet vårt kan kollapse
Kombinasjonen av klimakrise, matmangel, oljekrise og atomkrig  
koplet med politisk ekstremisme er mulig. Vi ser kimen til slike  
scenarier nå i Asia, Afrika og Midt Østen. Når folk rammes av  
alvorlige kriser vil de begynne å dra. Resultatet kan bli at vi får en 
folkevandring fra sør mot nord, mot Skandinavia og Norge, og da vil 
flyktningtallene øke fra 3-4000 i dag til 30-40000. Da kan samfun-
net vårt kollapse bl.a. i mangel på mat. Se bare hvor raskt Sovjet  
kollapset. Der var hovedårsaken mangel på korn og mat.

Ny teknologi gir håp
 Vi har tidligere blitt reddet av ny teknologi. Se bare til nye metoder 
i jordbruket både mht maskiner og gjødsling som har resultert i økt 
produksjon. Se også til følgen av strøm og radio som ble oppdaget 
på 18- 19 hundretallet. Ingen visste at strømmen i glødelampen,  
telefonen og Morse radiobølger kunne føre oss frem til de kolossale 
teknologiske fremskrittene som hele vår verden står og faller med  
i dag med bruk av strøm, mobiltelefoner og Internett, fly og  
værsatellitter i verdensrommet. 
Det forskes intenst på nye overlevelsesteknologier. Økt behov for 
mat kan dekkes gjennom genmodifiserte planter som tåler tørke 
og saltvann. Dette kan bli redningen for sydlige land der tørken 
tiltar. Energibehovet kan dekkes med nye og mer effektive produk-
sjonsmetoder bl.a. innen fusjonsteknologi. Ny teknologi mot  
CO2 - utslipp arbeides det intensivt med. Så det er gode grunner til 
optimisme. 

Et kappløp mellom gode og onde krefter
Vi trenger et miljøsjokk for å våkne og ta skikkelig tak i de  
globale utfordringene vi står foran. Katarina - ødeleggelsene fikk 
USA til å våkne, og nå er landet i ferd med å komme på offensiven.  
Gjennom globale løsninger, som for CO2, sikrer vi vår egen eksistens 
i fremtiden. Vi må tilpasse oss en livsstil som er mer bærekraftig 
enn den vi har i dag, og Norge må være et foregangsland ved å  
vektlegge hjemlige miljøtiltak.
Det fins et kappløp mellom gode krefter og krefter som river ned 
både blant mennesker og i miljøet. Derfor blir spørsmålet om å 
overleve avhengig av bevisstgjøring, kunnskaper og etikk. Og  
det vil kunne dreie seg om personlige begrensninger i form av  
rasjonering på energi, CO2 og i verste fall på mat slik vi opplevde 
under krigen.

  Sjur Malm
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”Frøken Ur” har fylt 75 år i år forteller Evert Bestorp oss 
i en e- post. Jeg blar i boken hans om Oslotelefonen 
1880 – 1985 og finner på side 108 en meget god be-
skrivelse av det velkjente telefonuret som holdt rede på 
tiden for oss i ”gamle dager”. Den vekker minner om en 
behagelig damestemme som leste timer, minutter og  
sekunder for oss når hun ble oppringt. På det 
meste var det over 7 millioner anrop i løpet av ett år.  
Stemmen til ”Frøken Ur ” var Kari Borg Mannsåker i  

perioden 1953 – 1963, senere tok Liv Gulbrandsen 
over. Den første ”Frøken Ur” i 1932 ble konstruert in-
ternt av Oslo Telefonanleggs egne tjenestemenn. Den 
anga tiden i timer og minutter med dype og lyse toner 
fra lange og korte stålstenger som svingte i elektro- 
magnetiske felter når de ble slått på. Da måtte man 
telle selv og å følge godt med for ikke å gå glipp av  
riktig tid.

Red.

En stadig eldre befolkning er med 
på å snu opp – ned på hvordan 
produkter og tjenester utformes, 
skriver bladet Ingeniørnytt.  I dag 
går hver tredje krone som utbetales 
i lønn til folk over 55 år. Totalt har de 
over 55 år 300 milliarder kroner å 
rutte med årlig og mer skal det bli.
Både nasjonalt og internasjonalt ser 
man klare tegn på at næringslivet 
og det offentlige begynner å 
tilpasse sine produkter og tjenester 
til eldrebølgen.
Rikdommen blant eldre vokser 
og terskelen for å bruke penger 
har samtidig blitt lavere. Eldre er  
kvalitetsbevisste og ønsker både at-
traktive og funksjonelle produkter. 
- Man kan derfor ikke overse eldre 
kunders betydning lengre hevder 
Onny Eikhaug i Norsk Designråd.  
-En forvirrende knapp på mobil-
tastaturet, en rotete layout på 
nettsiden som selger charterturer 

eller liten skrift  på kjeksembal-
lasjen så er man plutselig en bruk-
ergruppe fattigere. Derfor satser 
Norsk Designråd nå sterkt på en ny 
brukerfokusert design for alle, ink-
ludert de eldre.

Vi takker og bukker og kan bare si 
oss enig.

Red.

Frk Ur - 
en etterspurt 
gammel telefrøken 
har fylt 75 år

Vår markedsverdi øker - 
eldrebølgen gir designrevolusjon



NYTT FRA LOKALFORENINGENE 

I Harstadforeningen har vi etterhvert blitt 
mange flere kvinner enn menn, men jeg vil 
tro dette er ganske vanlig også andre sted-
er. Hyggelig er det jo at en del av ektefellene 
som tidligere ikke har tilhørt Telenor, er blitt 
medlemmer, så nå er vi 70 i alt.
Vi er en aktiv forening med medlemskap i 
i PFO (Pensjonistenes Fellesorganisasjon) 
som har hatt til oppgave å gi ”feedback” 
til Eldrerådet i kommunen om aktuelle 
forhold som angår eldre.  Vi støtter opp om 
sykehjemmet, og fikk stor oppmerksomhet 
i Harstad Tidene da vi bidro med bilder til 
utsmykningen av fellesrommene. 
Vi avviklet vår årlige vår/førsommertur 
med 25 forventningsfulle og entusiastiske 
deltakere. Da besøkte vi Offersøy et natur-
skjønt område i Lødingen. På veien dit  
besøkte vi ”Lofastforbindelsen” som blir  
Lofotens nye fastlandsforbindelse i slutten  
av dette året. Nå kan vi kjøre fergefritt fra 
Roma i sør til vakre Å i Lofoten i nord. Den nye 
vegbiten går fra Fiskebøl i Hadsel kommune i  
Nordland til Gullesfjordbotn i Kvæfjord 
kommune i Troms. Den samlede lengden 
er 53 km. På strekningen er det 6 tunneller 

og 3 bruer. Den lengste tunnellen, Sørdals-
tunnellen, er på 6338 m. 
Turen til Offersøy ble en fin opplevelse til 
tross for smale og krunglete veger her og 
der. I første omgang endte vi opp i Øksnes-
hamn, et idyllisk sted med fin båthavn og 
en god del standsmessige fartøy. Vi besøkte 
også Hustad Gård – et 300 år gammelt 
familiested. I dag er eiendommen bevart 
som museum, med samling av bruksgjen-
stander fra et mangslunget gårdsliv  
gjennom tidene. Den yngre del av familien 
har satset på gartneridrift så bussen var 
full av de nydeligste planter/blomster da vi  
forlot stedet. Vi avsluttet turen med  
hyggelig samvær og god middag på  
Offersøy Feriesenter. Godt sommervær satte 
en ekstra spiss på dagen. 
  

Elisabeth Markussen 

12. juni ønsket Leder Unni Due Rosenblad 67 feststemte medlem-
mer velkommen til foreningens 30 års jubileum  på Restaurant Red-
ningen, Vallø. Det var invitert gjester fra Sandefjord og Larvik, og 
fra Landsforbundet møtte Kjell Tangen. Kveldens gode og opplagte 
toastmaster var Jorunn.

Unni fortalte at initiativet til foreningen i Tønsberg Teleområde ble 
tatt av telegrafbestyrer Paulsberg. Møtet ble holdt i messa på Kjelle. 
Det ble valgt et styre med Paulsberg som  leder. 

Foreningen startet med 40 medlemmer og en kontingent på 20 kr. 
I dag kan vi glede oss over en aktiv forening med 136 medlemmer.
Det er den 7- ende største telepensjonistforeningen av landets 37 
foreninger.
Det ble servert en utsøkt middag med vin og dessert, og det ble 
overrakt blomster og gaver fra naboforeningene og Landsforbun-
det. Det var en deilig og lys sommerkveld og stemningen ute på  
terrassen etter middagen ble på topp med allsang og trekkspill-
musikk av Terje Gåserud. Minnene strømmet på, og praten gikk lystig  
mellom gamle kollegaer og kjente frem til at man måtte tenke 
på hjemveien. Styret har fått tilbakermeldinger om et vellykket  
jubileum med takk til Styret for arrangementet.

Else Kristiansen

Tønsbergs telepensjonister har feiret 30 års jubileum

En liten hilsen fra Harstad og Omegn 
Telepensjonistforening

Trude Sjue, Laura Borge og  Eva Sol Chrietiansen
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1. Sigrid Rød, 91 år, kjøper lodder av Inga Heil

2. Kristian, Edgar og  Gerd

3. Elisabeth Markussen og oversykepleier ved 
Stangnes sykehjem

1

2

3
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Én dag over 50, 19. oktober, feiret Oslo 50 årsjubileet med 90 festkledde 
gjester i Messa i Kongens gate 8. Over 20 medlemmer måtte avvises fordi 
lokalet var sprengt pga brannfaren. De mest prominente gjestene var 
æresmedlemmene Arne Christensen og Evert Bestorp og Inger Trøan, 
tidligere leder av foreningen. Dagfinn Skarbøvik fra Landsforbundet og 
Magnhild Sletbak, leder for Sentrale Enheter, var der også.

Osloforeningens leder, Eva-Marie Kvelland, ønsket velkommen til en aften 
med utsøkt mat og vin og god underholdning som ble høyst minnever-
dige for festdeltakerne. Etter å ha ønsket velkommen overlot hun ordet 
til kveldens toastmaster Jan Andreassen, telepensjonist fra Kongsvinger. 
Jan er velkjent for sine sang- og talegaver. Han utfoldet seg i tradisjonell 
humoristisk stil til stor fornøyelse for alle. 
Festtalene ble innledet av tidligere distriktsdirektør Evert Bestorp som ga 
en interessant historisk oversikt over stiftelsen av den første telepensjon-
istforeningen i 1957 frem mot dagens landsomfattende flora av lokalfore-
ninger med Landsforbundet i spissen. Utdrag av Bestorps tale er gjengitt 
et annet sted i bladet.
Dagfinn Skarbøvik takket Oslo for fødselshjelpen av Landsfor-
bundet og overbrakte gave og blomster. Han siterte sluttordet fra  
Jubileumsskriftet i 1997 da Oslo - foreningen feiret 40 år, forfattet av Evert 
Bestorp.

Magnhild Sletbak hilste og overrakte blomster og gave fra Sent-
rale Enheter. Hun påstod at Osloforeningene måtte være en fest-
glad forsamling som feiret hvert 5te år mot Sentrale enheter som 
hadde 15 års jubileum uten at det ble nevnt. Hun takket for det gode 
samarbeidet med Oslo, på reiser, i det felles kontorlandskapet og  
peisestua.

Den eldste pensjonisten på festen var Elle Premer på 84 år med 32 års 
medlemskap.  Eva –Marie Kvelland takket Elle med blomster for hennes 
langvarige medlemskap  og sterke engasjement i foreningens sosiale 
aktiviteter. Karin Rud takket for den utmerkede maten fra Bolteløkka 
Catering, og så var det dans og hyggelig samvær resten av kvelden.

Sjur Malm

Jubileumskrift 1997
Fra sveivetelefon til satellitter
Vår pensjonistforening har i 40 – års perioden vært ”befolket” av medlem-
mer som er født rundt den tiden da parlamentarismen ble innført i Norge 
(1884) og frem til den tid da Johan Nygårdsvold ble statsminister i 1935, 
ja, kanskje til da Kong Harald ble født i 1937. Visst er det et langt spenn 
av tid, men det er et langt større spenn av utvikling som har funnet sted i 
det tidsrom på 40 år det nå jubileres for. For vår felles arbeidsplass kan det  
etter mitt syn uttrykkes i fire ord: ”Fra sveivetelefon til satellitter” .
Men for de mennesker som har tilhørt vår forening i de 40 år som 
har gått, har det så visst ikke vært noen dans på roser. Nøysom-
het og beskjedenhet har ikke bare vært en ønsket dyd, men den 
rene nødvendighet. Det er det imidlertid bare pensjonistene selv 
som vet og de tar sin viten og erfaring med seg i graven. Glemsel-
ens slør er hos de yngre generasjoner for lengst trukket over så vel  
30 – årene som krigstid og gjenreisningstid. Egentlig er det vel like 
greit at det er slik, for den erfaring og smule visdom som dagens  
pensjonister besitter, er ingenting verdt for dagens ungdom i dens kamp 
med sine problemer.
Vi får bare godta at livet er annerledes enn før og hilse endringene med 
glede ettersom det synes opplest og vedtatt at forandringer betyr frem-
gang. Men selv om kommersialisering og lønnsomhetsbetraktninger er 
alfa og omega i dagens samfunn, er det et privilegium som pensjonister å 
ikke bare nytte tida, men også nyte den tida vi har igjen. 

Oslo, landets eldste telepensjonist-
forening, feiret 50 års jubileum 

Elle Premer takkes for  
lang tjeneste

Glade jubilanter

Visedikter Liv Norvik (i blått)sammen med syngende venner

Æresmedlemmene Arne Christensen og Evert Bestorp i lag 
med Inger Trøan 
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Alle Telenors leverandører som kan bookes gjennom vårt reise-
byrå har sagt ja til å la Telenors pensjonister benytte konsernets  
reiseavtaler. Herved inviteres du til å benytte avtalene privat som 
Telenors pensjonist. Avtalene kan også benyttes av nærmeste  
familie, for eksempel ektefelle, barn og søsken, når det er du som 
bestiller reisen.

Alle bestillinger må gå gjennom VIA Ferieverden, som har  
følgende kontaktinformasjon:

Telefon Telenor reiserådgivere: 33 74 46 46
E-mail Telenor reiserådgivere: tonsberg@ferieverden.no

Adresse:
VIA Ferieverden
Stoltenberggt. 1
P.O. Box 265
3101 Tønsberg
 
For å bestille gjennom VIA Ferieverden, må du etablere en  
profil hos dem, hvor du legger inn ditt private kredittkort- 
nummer. Alle bestillinger gjennom VIA vil bli belastet dette kortet. 
 
Her følger informasjon om de transaksjonspriser som for tiden 
gjelder:

•	 Reservasjon	av	flybilletter	+	evnt.	hotell	+	evnt.	leiebil	via	
 telefon/mail til VIA Ferieverdens reiserådgivere kr. 150,- pr. 
 person.
•	 Reservasjon	av	kun	hotell	og/eller	leiebil	via	telefon/mail	til	VIA		
 Ferieverdens reiserådgivere kr. 30,-. 
•	 Enhver	 endring	 du	 utfører	 av	 tidligere	 bestillinger,	 f.eks.	 av- 
 bestillinger av fly/hotell, endring av reisetidspunkt m.m. kr. 35,-.  

Husk: 
Det er gratis å booke hotell ved flybestilling hos VIA Ferieverden.

Transaksjonsgebyrene er pr. bestilling for hver person og ikke pr. bil-
lett innen én og samme bestilling.

En flyreservasjon kan bestå av flere reisestrekninger, men kun én 
person pr. billett.  

VIA Ferieverden har ikke adgang til å operere med andre transaks-
jonspriser enn de som fremgår ovenfor. Reisebyrået kan heller ikke 
ta fakturagebyr eller noen andre gebyrer i henhold til gjeldende 
avtale med Telenor.

Her kommer en oppsummering av de avtalene som kan være mest 
aktuelle å bruke:

Telenors flyavtaler

Telenor har for tiden flyavtaler med de flyselskapene som har størst 
flytrafikk i Norge og ut av Norge.

Telenors avtaler dekker de viktigste destinasjonene for Telenor i 
Norge, til Europa og oversjøisk.

Hovedsakelig gjelder avtaleprisene i businessklasse og fleksibel 
økonomiklasse. Dette er billetter som kan endres, avbestilles og  
refunderes uten gebyr frem til avreise.

Rabattene i forhold til publiserte priser varierer mye i Telenors  
avtaler, avhengig av destinajon. De fleste flyrabattene ligger i  
området 20-50%.
 
VIA Ferieverden kan også skaffe alle slags billigbilletter, unntatt bil-
lettene fra de rene lavprisselskapene som Ryanair, Germanwings 
og lignende. Billigbillettene er i utgangspunktet låste billetter som 
må betales ved bestilling og som ikke kan endres, avbestilles eller  
refunderes. De aller billigste billettene får du hvis du bestiller i svært 
god tid før avreise.

Billigbillettene er ikke rabattert i Telenors flyavtaler.

Transport til/fra Gardermoen

Flytoget:  50% pensjonistrabatt er gunstigere enn Telenors 
avtalepriser.
NSB:  50% pensjonistrabatt er gunstigere enn Telenors avtalepriser.
SAS Flybussen: 50% pensjonistrabatt er gunstigere enn Telenors 
avtalepriser.
Nor-Way Bussekspress: 25-50% pensjonistrabatt er gunstigere enn 
Telenors avtalepriser.

Bussbillettene betales ved ombordstigning. Togbillettene betales 
ved ombordstigning eller i billettluka hos NSB. 

Hoteller

Telenor har avtaler med de viktige hotellkjedene i Norge. Avtalene 
gir god hotelldekning og gunstige priser, særlig i Norge, Sverige og 
Danmark. Utenom Skandinavia benytter Telenor i stor grad VIAs ho-
tellavtaler. 

Telenors avtalepriser i Norge ligger 20 - 50 % under hotellenes 
standardpriser. Rabatten er som regel størst på de hoteller Telenor 
benytter mest.

I Norge får du alltid dobbeltrom til enkeltrompris, dvs. at du ikke 
betaler tillegg for ledsager. I utlandet kan dette variere.

Leiebil

Telenor har avtaler med ledende, internasjonale bilutleiefirmaer. 

Avtalene inneholder priser på korttidsleie, månedsleie, spesialbiler 
(varebiler, lastebiler og minibusser). 

I Norge kan du regne med at avtaleprisene er bedre enn de du selv 
kan oppnå gjennom ulike tilbud. I utlandet bør du få VIA til å sjekke 
spesialtilbud før du bestiller på Telenors priser. 
 

Pensjonistene kan bruke Telenors reiseavtaler
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LANDSSTYRET/REDAKTØRER

Telepensjonistenes	Landsforbund	•	Postadresse	1331	Fornebu	•	Besøksadresse:	Kongensgt.	8,	Oslo.
Telefon	22	77	69		52	•	Telefaks	22	77	69	55.

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

LEDER Dagfinn Skarbøvik Ryenbergvn. 73 B 0677 Oslo 22 57 22 12 900 46 612 d.skarbovik@c2i.net

NESTLEDER Odd-Kåre Kvalheim Anders Sandvigs g. 1 2609 Lillehammer 61 25 82 01 900 21 534 okvalh@online.no

SEKRETÆR Kjell Ivar Tangen Lutvannsv. 4 0676 Oslo 22 30 72 29 456 14 158 siftang@yahoo.no

KASSERER Ragnhild Møklebust Ekravn. 7C 0756 Oslo 22 50 38 19 917 53 220 ragmoek@online.no

STYREMEDL. Bjarne Ulvang Myrholtet 242 5142 Fyllingsdalen 55 16 38 65 416 12 005 audnulva@online.no

       ” Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00 905 77 274 anne-bau@online.no

“ Eva-Marie Kvelland Vekterv. 73 0681 Oslo 22 19 76 90 975 09 729 evamar@online.no

VARAMEDL. Jan H. Andreassen Blomstervn. 37 2208 Kongsvinger 62 81 59 40 915 56 223 janhandreassen@yahoo.no

“ Dagunn Klakegg Hjalmar Christensenv. 6800 Førde 57 82 14 21 416 69 849

REVISOR Kjell Berglie Selvbyggervn. 127 0591 Oslo 22 65 30 05 952 58 775 keberg@online.no

       ” Reidun Sandnes Låvevn. 50 0682 Oslo 22 26 49 80

VARAREV. Edgar Roli Krokusv. 30 1475 Finstadjordet 67 90 27 04 951 58 120

REDAKTØR 
TELEPENSJONISTEN Sjur Malm Konglestien 6 3400 Lier 32 84 03 03 900 28 726 sjmalm@online.no

REDAKTØR 
NETTAVISEN Per Refsem Nils Knudsens vei 2B 2040 Kløfta

 
63 97 68 44 905 00 533 p-ree1@online.no

Høsten har så langt har vært preget av relativ stor aktivitet 
for arbeidsutvalget/landsstyret. Det har vært holdt fem ar-
beidsutvalgsmøter og ett landsstyremøte i september/oktober.  I 
tillegg har enkelte av arbeidsutvalgets medlemmer deltatt i SAKO’s 
ordinære høstmøte og møter med Telenor og Telenors Pensjons-
kasse.

Landsstyrets arbeidsprogram
Utarbeiding av et arbeidsprogram for Landsstyret fram til neste 
landsmøte har vært en hovedsak for AU og Landsstyret. Siden dette 
behandles som egen sak kommenteres det ikke nærmere her.

Verving av nye medlemmer
Det er viktig at vi hele tiden er opptatt av å få flest mulig av våre 
tidligere kollegaer med i vårt felleskap. For å hjelpe lokalforenin-
gene og styrke vervearbeidet, har landstyret satt ned en verve-
komité med Jan Andreassen som leder.

Styrking av kontakten mellom 
lokalforeningene og Landsstyret
For å få en god toveis kommunikasjon mellom Landsstyret og lokal-
foreningene i landsmøteperioden har vi utpekt kontaktpersoner for 
alle lokalforeningene blant Landsstyrets medlemmer.

Telenor og Telenors Pensjonskasse
Møtene med Telenor og med Telenors Pensjonskasse var positive 
og konstruktive både når det gjaldt støtte og framtidig kontakt. 
Konkrete resultater, som mulighet for rabatter på reise/overnatting 
på linje med Telenors ansatte, er på plass. AU håper senere å kunne 
rapportere om flere resultater av disse kontaktene.

SAKO-møtet
SAKO hadde sitt ordinære høstmøte 9. oktober og naturlig nok var 
det statsbudsjettet som stod i fokus. SAKO sluttet seg til Pensjonist-
forbundets kritikk av manglende regulering av minstepensjonene 
i statsbudsjettet. Møtet drøftet også behovet for styrking av SAKO-
samarbeidet og dette er et arbeide som det nå arbeides videre 
med.

Odd Kåre Kvalheim

Nytt fra Arbeidsutvalget       Pensjonistene kan bruke Telenors reiseavtaler

Arbeidsutvalget
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B-postabonnement

Returadresse:
Telepensjonistenes
Landsforbund
1331 Fornebu

Norges lille røde – historien om den
norske telefonkiosken

En praktbok med mange flotte fotografier.

Fotograf Madelaine Brand har reist Norge rundt for

Norsk Telemuseum for å ta bilder av de 100 vernede

telefonkioskene og nærmiljøet rundt dem. Boka viser

alle  disse fotografiene, men også historiske bilder, samt arkitekttegninger av kiosken.

Forfatter David Brand belyser telefonkioskens 75-årige historie fra flere sider, både telefaglig,

arkitekturhistorisk og kulturelt.

Alle har et minne fra telefonkiosken.

Telefonkiosken har vært et samlingspunkt i mange lokalsamfunn. Den ble viktig for vår

identitet, trivsel og tilhørighet. Fra kiosken ringte vi med hemmelige kjærester, som andre

ikke skulle vite om. Her fikk vi høre rykter om hjemmefester og annen moro. Mange har nok

også fått sitt første kyss i det dunkle lyset fra en telefonkiosk.

Det er som Per Inge Torkelsen sier:

”Folk samla seg rundt den røde

telekiosken på Stokkaveien. Det va

her du kunne treffa jenter. Det va her

det va liv og røra. Det va dette så va

fritidsklubben vår.”

Jon Fredrik Baksaas har skrevet forordet i boka, av andre bidragsytere kan nevnes:

Lars Fasting, Liv Signe Navarsete, Nils Marstein, Per Inge Torkelsen og Are Kalvø.

Boken på 130 sider, er 27x27 cm, innbundet og ferdig trykket 23.november

Spesialpris for telepensjonistene: Kr 350 (veil. pris kr 399).

Frakt kommer i tillegg til prisen. Det er ikke moms på bøker.

For bestilling: post@telemuseum.no eller 22 09 14 50. Boka selges også hos Norsk

Telemuseum på Kjelsås i Oslo

- eller som riksantikvar Nils Marstein

kommenterer:

”Og hva skulle forresten Supermann

gjort uten en telefonkiosk? Han kunne

jo ikke bytte til supermanndrakt ute

blant vanlige folk.”


