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Midnattssolen er tilbake ifølge meteo-
rologene – solen er over horisonten 
hele døgnet – endelig er mørketiden 
over. Fortsatt kjenner vi på uro når vi 
ser og hører hva som skjer i Ukraina. 
Krigen rokker ved trygghetsfølelsen for 
mennesker i alle aldre. Ekspertenes råd er 
å holde på hverdagsrutinene, begrense 
nyhetsstrømmene, snakke sammen, følge 
råd fra myndighetene og hjelpe hver-
andre.

Det er godt å registrere at de fleste lokal-
avdelingene har fått avviklet sitt årsmøte 
på normalt vis, og at aktiviteten tar seg 
opp. 

Lederkonferansen ble avviklet på Garder-
moen 26. og 27. april – det var fint å møtes 
fysisk igjen og være tilbake i «hverdagen».

Ifølge bestemmelser for Telenor Pensjons-
kasse (TPK) skal midler som hvert år 
tilføres pensjonistenes overskudds-
fond benyttes til regulering av løpende 
pensjoner. Pensjonskassens resultat for 
regnskapsåret 2021 ga 3,5 prosent avset-
ning til pensjonsregulering. 

Vi er skuffet over resultatet som ikke tar 
inn over seg det etterslepet vi har hatt 
gjennom flere år. Det betyr at telepensjo-
nistene taper enda mer i forhold til lønns-
utviklingen.

I forbindelse med trygdeoppgjøret for 
2022 har vi p.t. mottatt tilbud fra Staten 
der alderspensjonene øker med 4,12 
prosent på årsbasis og med 3,53 prosent 
fra 1. mai 2022 – dette er også en under-
regulering i forhold til lønnsveksten. 
Staten har heller ikke tatt hensyn til de 
2 milliardene pensjonistene har til gode 
fra 2021. Vi har nå en kostnadsvekst i 
samfunnet som rammer pensjonistene 
hardt. Tilbudet i årets trygdeoppgjør 
bidrar derfor til en utvikling som fort-
setter å gå i feil retning.

Stortinget skal ha tilbudet til avstemning 
før sommeren.

Vervekampanjen ble avsluttet på leder-
konferansen, og kampanjens beste 
verver fikk sin velfortjente vervepremie. 
Alle som var kvalifisert til gavekort skal 
ha fått tilsendt disse. Vi starter tilsvarende 

kampanje til høsten som vil vare fram til 
Landsmøte 2023. 

Det er snart tid for sommerferie, og 
mange har lagt planer. Samfunnet er 
åpnet igjen, og vi er på vei inn i den fine, 
varme årstiden. Avisene vil sloss om å 
varsle sommerværet, og kanskje får de 
en eller annen «spåmann» til å varsle 
været helt til august – vi gleder oss. Tiden 
er inne for å bli litt mer løs i snippen og 
kanskje ta igjen litt nødvendig utvendig 
vedlikehold. Grillen må hentes og fyres 
opp – til glede for seg selv og naboene? 
Skolene tar ferie, og kanskje er vi så heldig 
å få besøk av barnebarn. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
dere alle en riktig god og solfylt sommer.

Tore Haugland
Forbundsleder



Nytt fra landsstyret

Anne Sørlie-Johansen, medlem i lands-
styret, deltok på vegne av telepensjonis-
tene.

Facebook-gruppa
Det er tydelig at våre medlemmer er strå-
lende fornøyde med at vi forhåpentligvis 
har kommet oss noenlunde velberget 
gjennom pandemien. På forbundets Face-
book-side finner vi nå reisebrev, møtestoff 
og bilder. 
  Fortsett med å publisere stoff, det er veldig hyggelig å se hva andre gjør, og ikke 
minst se om det er noen kjente på bildene.
  Vår Facebook er en lukket gruppe, altså kun for telepensjonister. Har du ikke meldt 
deg inn i gruppa enda, så klikk deg inn på Facebook > telepensjonistenes landsfor-
bund og be om medlemskap. Aldeles gratis!

Landsmøtet 2023
Som kjent varer landsmøteperioden i to år, og 
landsmøtet og ledersamlingen alternerer annet-
hvert år. Neste års landsmøte holdes på Quality 
Airport hotell Gardermoen 25. – 26. april. Garder-
moen er et greit samlingspunkt for reisende med 
fly og tog, og hotellet har en akseptabel pris og 
god service. 
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Vellykket 
kampanje
Vervekampanjen startet 15. oktober i 
fjor og ble avsluttet 25. april i år. 
  Tore Karlsen i Trondheim vervet flest 
medlemmer og vant en iPad som 
hovedpremie. 
  Fridtjof Holthe, Trondheim og Ingar 
Holte, Telemark fikk hvert sitt gave-
kort på 300 kroner for å ha vervet tre 
nye medlemmer hver.
  Totalt ble det vervet 150 nye 
medlemmer i løpet av det halve året 
som kampanjen varte. 
  Landsstyret ønsker alle nye 
medlemmer velkommen og takker 
alle som vervet for innsatsen.
  Det gode resultatet gjør at styret 
lanserer ny vervekampanje til høsten.

Trygdeoppgjøret 2022

Årets trygdeoppgjør ble gjennomført 
13. og 18. mai mellom Arbeids- og inklu-
deringsdepartementet og Pensjonistfor-
bundet/SAKO, Telepensjonistenes Lands-
forbund deltok. Arbeidsminister Marte 
Mjøs Persen ledet drøftingene.

Forbundsleder Jan Davidsen presenterte 
og overleverte våre krav på vegne av 
Pensjonistforbundet/SAKO i det første 
møtet, og arbeidsminister Marte Mjøs 
Persen la frem statens tilbud 18. mai.

Tilbudet var: 
• Grunnbeløpet reguleres med 4,77 %
 fra 1. mai. Uføretrygden blir regulert 
 med samme prosent. 

• Alderspensjoner fra folketrygden 
 reguleres med 3,53 % fra 1. mai. 

Tilbudet gir en årlig vekst i alderspensjo-
nene på 4,12 %. Dette forklares med et 
forventet gjennomsnitt av lønns- og pris-
vekst for 2022 på 3,55 %, og at avviket for 
ekstra prisvekst i 2021 kompenseres med 
0,55 prosentpoeng.

Pensjonistforbundet og Telepensjonis-
tenes Landsforbund er ikke fornøyd med 
at pensjonistene fortsatt blir underregu-
lert i forhold til lønningene. Vi mener at 
minstepensjonistene bør få et løft, og at 
den ekstra prisveksten på 1,1 % i 2021 må 
kompenseres fullt ut.

Stortinget skal behandle trygdeopp-
gjøret i juni. Vi vet at regjeringspartiene 
sammen med Høyre har sikret flertall for 
statens tilbud. Likevel håper vi marke-
ringen foran Stortinget 7. juni sammen 
med påvirkning fra flere kanter, kan snu 
stortingsflertallet i denne saken. 

tele
pensjonistene

Telepensjonistenes 

Landsforbund er en  

landsomfattende,  

uavhengig og partipolitisk 

nøytral organisasjon. Vårt 

formål er å samle alle tele-

pensjonister for gjennom 

fellesskapet å ivareta felles 

interesser, av såvel økono-

misk, sosial, helse-/velferds-

messig som kulturell art.

Du får et hyggelig sosialt samvær med tidligere kollegaer 

gjennom møter, turer og andre aktiviteter. Slik kan du ta vare 

på de sosiale nettverk du hadde som yrkesaktiv, samtidig 

som du etablerer nye.

HVEM KAN VÆRE MEDLEM 

Vi er åpne for tidligere og nåværende ansatte i Televerket/ 

Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor. 

Også ektefeller/samboere er velkomne som medlemmer 

hos oss.



Når telepensjonistforeningen i 
Bergen nettopp har feiret sine 
første 50 år, kan det være greit 
kanskje å se tilbake på hvordan 
det hele startet. 

Lars Hauge, Bergen og Hordaland lokal-
område

Og ideen om å starte en forening for 
telepensjonistene i Bergen ble presen-
tert på en dagstur til Hardanger den 25. 
mai 1971. Turen der alle telepensjonister 
i Bergen ble invitert til å være med, var i 
regi av administrasjonen og Velferdsam-
bandet ved daværende Bergen telesta-
sjon. 49 pensjonister deltok på turen, som 
ble en minnerik tur med diverse buss-
problemer underveis, men ikke minst en 
uforglemmelig lunsj ved Sandven hotell 
i Norheimsund. 

Interimsstyre
Ideen om å starte en forening for tele-
pensjonistene i Bergen ble møtt med stor 

entusiasme, og det ble lovet fra turarran-
gørenes side at det i løpet av høsten ville 
bli sammenkalt til et møte der det ville bli 
lagt fram konkrete forslag om oppstart av 
en slik forening. 
  Og slik ble det. Gjennom Mikrotelefonen, 
husorganet ved Bergen telestasjon, ble 
alle pensjonistene invitert til et oppstart-
møte på hotell Terminus den 1. februar 
1972. På dette møtet ble det nedsatt et 
interimsstyre som fikk i oppgave å lage 
retningslinjer for, og ellers gjøre de prak-
tiske forberedelsene til formell etablering 
av en telepensjonistforening i Bergen. 

Stiftelsen
Dermed var grunnlaget lagt, og det ble 
så invitert til et møte for etablering av 
denne foreningen den 12. mai 1972. 
  Hele 70 pensjonister deltok på møtet, og 
det kom mange engasjerte innlegg om 
betydningen av å ha en formell pensjo-
nistforening som kunne gå i dialog med 
administrasjonen om diverse forhold, 
ikke minst et møtested for foreningen. 

Mange gjester var også invitert til stiftel-
sesmøtet, både fra administrasjonen ved 
det som da het Bergen teleområde, og 
fra personalorganisasjonene.  
  Følgende styre ble valgt: Oskar Hansen, 
formann samt styremedlemmer Odin 
Hovland, Marie Andersen, Gunvor 
Gjerme, Valborg Amundsen, Alf B. 
Erichsen og Arnold Valland. 
  Dessverre døde den valgte formannen, 
Oskar Hansen, bare tre uker etter 
dette møtet. Alf B. Erichsen ble valgt 
til å fungere som formann inntil første 
årsmøte i 1973. 

Andakt
Fra lovene som ble vedtatt er det inter-
essant å merke seg, at kontingenten ble 
satt til 20 kroner pr år for medlemmer og 
10 kroner for ektefeller. Et punkt i lovene 
som ble vedtatt var, at det skulle avholdes 
pensjonistmøte minst en gang i kvartalet. 
Det er også interessant at en av lovpara-
grafene sa at møtene kunne starte med 
en liten andakt, dersom det var noen som 

Slik startet det i Bergen

Bergen og Hordaland er forbundets største lokalforening. 132 forventningsfulle medlemmer 
og gjester ble ønsket velkommen med en drink i ankomsthallen på hotell Terminus.
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kunne påta seg det. Og det ble i stor 
grad praktisert på medlemsmøtene i 
lang tid framover.

Trivsel i 50 år
Telepensjonistforeningen i Bergen viste 
allerede fra starten av stor aktivitet på 
blant annet turtilbud for medlemmene, 
med dagsturer til spennende steder på 
Vestlandet og ikke minst en rekke uten-
landsturer, slik det for øvrig har vært 
gjennom alle de første 50 årene i foren-
ingen. Av utenlandsturer de første årene 
kan nevnes tur til Nederland i 1975, 
England i 1976, Wien i 1977 og Roma i 
1979. 
 Det kan også nevnes at allerede i 
september 1973 fikk foreningen i 
Bergen besøk av telepensjonistene i 
Oslo med et rikholdig program for de 
80 gjestene. Og i november året etterpå 
ble det bergenspensjonistene sin tur til 
å besøke foreningen i Oslo, der 35 delta-
kere fikk en storslått opplevelse med 
rundturer til severdigheter og minnerik 

kveld på Frognerseteren med middag, 
alt tilbehør og dans. 
  For å gjøre et sprang fram i tid, så ble 
10-årsjubileet feiret 5. februar 1982 på 
Hotel Rosenkrantz, et flott og storslått 
arrangement med mange fine ord om 
foreningens første 10 år. Daværende 
formann, Alf B. Erichsen, la spesielt stor 
vekt på enestående velvilje og støtte fra 
administrasjonen til enhver tid, og for 
stor oppslutning fra medlemmene om 
alle arrangement. 
  Daværende telesjef, Ragnar Husebø, 
hilste fra administrasjonen og kunne 
blant annet opplyse at det var fattet 
vedtak om å stille et lokale i Markevei 1 
til disposisjon som «treffrom» for pensjo-
nistene, noe som ble kommentert som 
en stor gave fra administrasjonen. 
  Til slutt kan nevnes at foreningens ledere 
gjennom 50 år har vært Oskar Hansen, 
Alf B. Erichsen, Solveig Telnes, Aslaug 
Hellevang, Inger Johanne Klementsen, 
Roy Knag Jæger og Ulf Rathe. 

Leder Ulf Rathe trakk noen historiske tråder, og i den forbindelse 
gjorde han ære på Bjarne Ulvangs 20-årige innsats i styret. 
Bjarne fylte dessuten 88 år samme dag. 

Kveldens hovedtaler, Lars Hauge, 
med en vakker og velfortjent 
bukett. 

Bjørg Blomdal, eldste medlem, 
koste seg på festen. Her sammen 
med Ulf Rathe.

Åse Juul Hansen er medlem i landsstyret. 
Hun gratulerte jubilanten på vegne av 
forbundet.
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Bidrag til Ukraina
I forrige nummer av Telepensjonisten 
ga vi en oversikt over lokalforeninger 
som hadde gitt hjelp til Ukraina. 

Telepensjonistene i Ålesund ble ved 
en feiltagelse ikke nevnt. De hadde 
blitt enige på vårens medlemsmøte, 
at pengene etter utlodningen i sin 
helhet skulle sendes Røde kors Ukrai-
nahjelpen. Det kom inn hele 4.500 
kroner.

Kristiansund ga også sitt bidrag. 
Summen av inntektene fra lodd-
salget og matpenger fra medlems-
møtet i mars, til sammen 2.300 kroner, 
ble sendt videre for å hjelpe folket i 
Ukraina.

Arendal og Oslo har også meldt at de 
har gitt henholdsvis 1.000 og 2.000 
kroner som hjelp til det krigsherjede 
landet.

Det er sikkert flere lokalforeninger 
som har bidratt på samme måte. Eller 
kanskje har noen telepensjonister 
bidratt på helt andre måter. Send 
gjerne et tips til Telepensjonisten.

Trøst i en god tekst
Liv Karin Lange i Molde lokalforening 
er svært aktiv innen sang og musikk, og 
hennes dikt Stjerneskip passer godt i 
vanskelige tider.
Bildet er fra en konsert Liv Karin arran-
gerte i Røbekk kirke hvor hun selv var 
vokalist sammen med Bjørn Roald 
Vikhagen. På keyboard Rune Sildnes, 
gitar Per Hammervoll, perkusjon Magne 
Asphol og bass Tommy Hattrem.

STJERNESKIP
Jeg vil kjøpe et stjerneskip
og en stor magnet
en som trekker til seg ondskap

La skipet kjøre fra land til land
og samle opp

for så å kjøre ut blant stjerner og planeter
stadig lengre vekk fra oss
som står her maktesløse
og håper det aldri returnerer

Sommer- og jubileumsfest i Tønsberg 
Den siste dagen i mai samlet telepensjonistene i Tønsberg seg for å 
feire foreningens 45-årsjubileum. Wenche Aannestad i lokalforeningen 
skriver til Telepensjonisten om en hyggelig markering.

Jubileet ble behørig feiret på Karlsvik 
Gård.
  Været var ikke helt på vår side denne 
dagen, men da det er pyntet så fint inne, 
med fyr på peisen i tillegg, ja da smakte 
musserende nesten like godt som ute.
  Vi var 35 påmeldte – og da vi er 88 
medlemmer totalt, sier det seg selv at vi 
godt kunne vært flere. 
  Det var pyntet med runde bord denne 
gangen, og det var virkelig stilig.
  Åse Medalen Carlsen ønsket velkommen, 
og overlot ordet til kveldens toastmaster 
Willy Eide. Ikke første gangen Willy 
hadde denne oppgaven, og han loset 
oss igjennom kvelden med fortellinger 
fra gamle Televerket og de forskjellige 
bygninger vi har vært i. 
  Kveldens hovedtaler var det vår forrige 
leder, Inger Heldal Anderson, som sto for. 
Inger hadde god oversikt og fortalte fra 
telepensjonistenes opprinnelse i 1977, 
og gjennom jubileer oppover til dagens 
jubileum. Veldig gøy å høre på Inger, så 
tusen takk for reisen fra 1977 og til i dag 
2022. 

  Middagen denne kvelden besto av hjor-
tefilé med tilbehør og karamellpudding 
til dessert. Og Karlsvik Gård presterer 
igjen. Nydelig mat som seg hør og bør på 
dette stedet. Dagens «takke for maten» 
tale, var det Astrid Rønningen som sto 
for. Og stakkars, hun ble spurt kvelden 
før!!! Men Astrid tok dette på strak arm og 
holdt en flott tale! Tusen takk Astrid.
  Så kom kveldens høydepunkt: LOUIS 
JACOBY! Han holdt en flott konsert for 
oss, med fokus på aldersgruppen som 
også han er blitt en del av. God kombina-
sjon av morsomheter som glemsomhet 
og om å være distré, og hans fine sanger. 
Veldig flott konsert som fenget alle de 
fremmøtte. Tusen takk til Louis Jacoby!
  Resten av kvelden ble det mimring 
mellom oss gamle kolleger. Willy hadde 
tatt med seg gamle bilder som vi har 
arvet etter Inger, veldig gøy å se igjen. 
Vi oppfordrer andre som har tatt vare 
på gamle bilder å ta med seg til neste 
sammenkomst.
  Takk for samvær denne kvelden og God 
Sommer!
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Forbundsleder Tore Haugland ønsket 
representanter fra 25 lokalforeninger 
velkommen til to dagers konferanse med 
både faglig og sosialt innhold. Fire foren-
inger var forhindret fra å delta.
  Samlingen var lagt til Quality Airport 
Hotel Gardermoen for å gjøre det enklest 
mulig for de med lang reisevei. Hotellet 
har vært såkalt åsted for samlinger tidli-
gere, også denne gangen ble det et 
veldig godt opphold.

Samarbeidsutvalg
Første post på programmet var Pensjo-
nistforbundets (PF) invitasjon til et 
formelt lokalt samarbeid. 

  Gjesteforeleser Bjørn Egeli fra PF orien-
terte om arbeidet som er i gang med å 
etablere et samarbeidsutvalg i kommu-
nene. Utvalget skal ta opp og diskutere 
eldrepolitiske saker samtidig som de skal 
være eldres talerør inn mot kommunene. 
Utvalget bygger på fire programområder; 
politisk innflytelse, økonomi og arbeidsliv, 
trygg alderdom samt aktiviteter og delta-
kelse.
  Egeli utfordret konferansedeltakerne til 
å komme med innspill på bakgrunn av 
følgende gruppeoppgave: Formålet med 
lokale samarbeidsutvalg er å tydeliggjøre, 
styrke og synliggjøre eldrepolitikken 
på lokalt nivå. For å kunne opptre med 
en samlet stemme overfor kommunen 
trenger vi et tett samarbeid mellom 
lokale pensjonistforeninger, SAKO og 
eventuelt andre samarbeidspartnere.
  Resultatet etter det forholdsvis kortva-
rige gruppearbeidet viste at deltakerne 
mente PF selv må ta ansvar for å etablere 
samarbeidsutvalg sammen med SAKO. 
Telepensjonistene lokalt er spredt over 
flere kommuner, og spørsmålet blir da 
hvor og hvordan et lokalt utvalg kan 
etableres. Gruppene mente likevel at 
et samarbeidsutvalg kan ha god påvir-
kningskraft som høringsinstans for eldre-
rådet i kommunene.

Kommunikasjon
Status for de tre hovedkanalene for infor-
masjon; nettsidene, Facebookgruppen 
og medlemsbladet Telepensjonisten, ble 
gitt. Medlemmene oppfordres til å bidra 
på alle de tre områdene, og stoff til bladet 
er spesielt viktig for å gjenspeile hva som 
rører seg rundt om i landet.
  Vervekampanjen er den første på mange 
år. Den ble godt mottatt. Det ble satt 
ekstra pris på den elektroniske vervebro-
sjyren, den er enkel og nyttig i kontakten 
med folk som vurderer medlemskap.
  StyreWeb, systemet for medlemsregister, 
arkiv, meldinger og økonomi, sto også 
på agendaen. Status for økonomi og 
medlemsutvikling ble presentert. 
  Økonomien er god, men avhenger av 
tilskudd fra Telenor. Medlemstallet er 
noe synkende, og på sikt kan det bli 
utfordrende å skaffe nye medlemmer. 
Dette var også bakgrunnen for verve-
kampanjen som ble avsluttet dagen før 
konferansen. 

Stopp – tenk - sjekk
Den trofaste leser av Telepensjonisten 
husker saken om Lurelotteriet i forrige 
nummer. Thorbjørn Busch jobber med 
sikkerhet i Telenor Norge, og han ga gode 
råd i nevnte artikkel. 

Ledersamling 2022
Det sosiale sto naturlig nok i høysetet da 31 telepensjonister fra det ganske land samlet seg på lederkonfe-
ransen i slutten av april. Etter et par «digitale» år kunne endelig landsstyret invitere til samling hvor hånd-
trykk og klemmer understreket at det var lenge siden sist! 

Gunhild Granum Skoglund

Forbundsleder Tore Haugland ønsket 
velkommen til årets ledersamling.

Muntre damer i sekretariatet, Kari Aanerud 
(til v.) og Tone Okkenhaug.

Styrebenken fra v.: Sekretær Åse Juul Hansen, nestleder Einar Nymoen, kasserer Finn-Egil 
Elster og styremedlem Anne Sørlie-Johansen.
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  Busch gjestet ledersamlingen med et 
interessant foredrag om hvor lett det 
er å la seg lure. Målgruppen for svind-
lerne er spesielt de eldre, metodene er 
SMS, mobiloppringing, e-post og sosiale 
medier, og målet er å svindle til seg 
penger.
  Det er lett å la seg lure fordi disse krimi-
nelle spiller på følelser og manipulering. 
  Busch ga mange gode tips for å unngå 
svindel. Det er for eksempel ikke farlig å 
svare på et anrop fra et ukjent nummer 
eller åpne en e-post. Men hvis svind-
lerens veiledning følges er det fare på 
ferde.
  For å avsløre svindelen kan det faktisk 
være nok å bli såpass kritisk at en stopper 
opp og tenker seg godt om. 
  Brosjyren «Bedrageri mot eldre» anbe-
fales. Den finner du på telepensjonis-
tene.no>for medlemmer>nyttige lenker 
for telepensjonister.

Pensjonen viktig
Forbundslederen orienterte om regu-
lering av pensjon og forbundets krav til 
Telenor Pensjonskasse. Resultatet var så 
langt ikke klart. 
  Som en av foreningene i SAKO skal 
forbundet også delta i årets trygdedrøf-
tinger mellom departementet og pensjo-
nistorganisasjonene. 
  - Dette er en veldig viktig sak for lands-
styret, sa Haugland.
  Status for videre arbeid blir gitt både på 
nettsidene og i Telepensjonisten.

Fem-minutter
Konferansen ble tradisjonen tro avsluttet 
med at deltakerne ga en kort status fra 
respektive foreninger.
  Det er mange like trekk. Medlemmer fra 
nord til sør setter størst pris på det sosiale 
gjennom møter og turer. Det er imid-
lertid en utfordring med nye tillitsvalgte, 
spesielt i mindre foreninger, noe som ofte 

1) Bjørn Egeli fra Pensjonistforbundet oppfordret lederne til å se på mulighetene lokale samarbeidsutvalg kan gi.
2)Fra v.: Thomas P. Myhre, Bodø/Salten; Jan Riddervold, Lillehammer; Aina Holen, Glåmdalen; Knut Fuglseth, Molde;  Ulf Rathe, Bergen og 
Hordaland; Tore R. Jensen, Sandefjord; Ingvard Johansen, Helgeland; Jon M. Olaussen, Stavanger.
3) Fra v.: Jacob R. Utvik, Haugesund; Dagfinn Ødegård, Hamar; Greta L. Johansen, Fornebu; Kjell I. Hjelm, Sogn og Fjordane; Ragnhild 
Dehli, Lillestrøm; Kirsten K. Lorentsen, Kristiansund; Yngve Johansen, Tromsø.
4) Fra v.: Helge Nilssen, Harstad;  Leif Thorkildsen, Oslo; Kjell Reisz, Larvik; Jan E. Olsen, Kristiansand; Henning Torsby, Drammen; Wenche 
Aannestad, Tønsberg; Marie Aashagen, Trondheim.

1 2

3 4

Svindlernes målgruppe er spesielt eldre, 
og verktøyet er manipulasjon. Thorbjørn 
Busch fra Telenor mener det viktigste er å 
stoppe opp og tenke seg om. 
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Tore stakk av med iPaden
 
I løpet av kort tid vervet Tore Karlsen i Trondheim sju nye medlemmer. Dermed 
ble han den soleklare vinner av hovedpremien. 
  Telepensjonisten gratulerte vinneren og fikk følgende kommentar på spørsmål 
om hvordan han klarte å verve så mange:
- Møtte flere tidligere kollegaer på 50-årsjubileet til Telepensjonistene i Trond-
heim da vårt tomannsorkester underholdt på tampen av middagen. Meldte 
meg inn i foreningen og fikk vite at det var lansert en vervekampanje. Tidligere 
kollegaer fra Tegnekontoret/kartverket i Trondheim var fra før medlem i ei felles 
Facebook-gruppe vi har. Vår avdeling på 80 - 90 var preget av godt samhold, og 
det hadde vært trivelig å kunne treffes igjen etter at vi ble splittet opp og jobbet 
på hver vår kant i mange år.  Jeg publiserte en forespørsel på FB om vi skulle 
treffes igjen, og dette resulterte i god respons.

Marie Aashagen og Tone Okkenhaug tok imot premien på vegne av Tore Karlsen 
som ikke kunne være til stede på ledersamlingen.

fører til gjenvalg i styrene. Det kan og 
være vanskelig å skaffe nye medlemmer. 
Et par foreninger var godt fornøyd fordi 
montørene hadde begynt å melde seg 
inn.  
  Generell tilbakemelding til landsstyret 
var en takk for god jobb, spesielt arbeidet 
i forbindelse med pensjoner. Landsstyrets 
årlige samtale med lokale ledere blir også 
godt mottatt.
  StyreWeb ble nevnt av mange, spesielt 
modulen for økonomi. Kasserer Finn-Egil 
Elster fikk fortjent ros fra mange for god 
hjelp. 
  Oppbevaring av lokale arkiv ble etterlyst. 
StyreWeb bør brukes også til arkivering, 
mens spørsmålene gjaldt eldre doku-
menter. Hva skal arkiveres og på hvilken 
måte. 
  Tore Haugland takket for rapportene og 
lovte at innspillene følges opp.  
  Han sa seg godt fornøyd med samlingen, 
og takket for aktiv og god deltakelse.

Duken
- Jeg har en duk jeg gjerne vil vise deg, sa 
Ragnhild og inviterte redaktøren av Tele-
pensjonisten opp på rommet sitt. 
  Vi var begge med på lederkonferansen.

  Mangt og mye, av både dokumenter og 
gjenstander, kan fortelle om arbeid og 
kultur i tidligere tider. Den gang mange 
av oss jobbet i Televerket, ja endog i Tele-
grafverket. 
  Ragnhild Dehli er leder i Lillestrøm lokal-
forening. Hun har tatt vare på en utrolig 
flott duk fra 1947, da rikstelefon og tele-
graf på Lillestrøm var en stor arbeidsplass. 
  Noen av damene fikk den fantastiske 
ideen om å brodere samtlige signaturer 
på en stor duk. Minst tre meter lang for å 
få plass til alle.
  - Siste gang duken ble brukt, var på en 
julelunsj på telemuseet på Fet, sier Ragn-
hild mens hun pakker opp duken.
  Et imponerende håndarbeid, glatt og fin 
og uten en flekk.
  Rundt kanten kan vi lese signaturene til 
Hildur, Borghild, Agnes, Ragna, Gullaug, 
Judith og mange flere. Til sammen 46 
damer fra riksen og telegrafen har fått sitt 
avtrykk i korssting.
  Det var kun signaturer som ble brukt 
på disse arbeidsplassene, og det var ikke 
alle som visste navn på kollegene. For å 
gi duken enda større verdi klarte Anna 
Lang og Marit Øistad, så sent som i 2004, 
å finne navnene på samtlige signaturer.

  Navnelisten er godt bevart sammen 
med duken hos Ragnhild enn så lenge.   
Spørsmålet hennes er hvor denne kultur-
skatten skal oppbevares for framtiden.

Smil og tårer
Louis Jacoby kalte på både latter og tårer 
under middagen på lederkonferansen. 
Krydret med egne små hverdagshistorier 
sang han flere av sine låter. Det er lett å 
kjenne seg igjen i hans gode tekster.

Automatgir er en drøm – og du er den som 
drar på kryss og tvers helt til du finner frem 
til en parkeringsplass som du kan kjøre 
gjennom, 
så du slipper rygge ut når du skal hjem. 
Du skal fortelle om en film du så på manda’ 
men du husker ikke lenger hva den het.
Og i hovedrollen ... ja, hva het nå han da?
Han som spiller i den serien ... du vet!

Da kan du føle deg litt gammal ...

Deltakerne på lederkonfe-
ransen ble imponert over 
den historiske duken som 
Ragnhild Dehli viste fram.
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Telepensjonistenes Landsforbund 
var representert da om lag tusen 
pensjonister satte sitt preg på 
Eidsvolls plass foran Stortinget 
7. juni. Bak markeringen sto 
Pensjonistforbundet og alle SAKO-
organisasjonene med til sammen 
27.000 medlemmer bak seg. 

Vår egen forbundsleder Tore Haugland 
entret scenen under demonstrasjonen 
med følgende appell:

Pensjonistforbundet og SAKO organisa-
sjonene, som vi er en del av, står sammen 
i kampen for en rettferdig pensjon. Det er 
tre saker som opptar oss om dagen:

1. For det første: Pensjonen SKAL regu-
leres i takt med lønnsveksten – i tillegg 
må avviket for 2021 kompenseres 
og legges på toppen av årets tillegg. 
Dette er særdeles viktig skal dagens 
regjering få tilbake troverdigheten i 
forhold til det som ble lovet oss i fjor. 
Regjeringen skylder oss for to milli-
arder.
 
Det er ikke rettferdig at vi skal tape på 
at regjeringen har bommet kraftig på 
sine anslag, og vi krever å få etterbetalt 
de to milliardene.

Vi, som pensjonister, har de samme 
utgiftene som lønnsmottakere, og 
nå ser vi at de sosiale forskjellene 
forsterkes – dette, gode venner, kan vi 
ikke lenger finne oss i.

Skulle regjeringen Støre, med Arbei-
derpartiet og Senterpartiet, gå til 
partiet Høyre for å skaffe seg flertall for 
denne underreguleringen, vil dette bli 
oppfattet som et svik i forhold til hva 
som ble lovet.

2. For det andre: Det er særdeles viktig 
at vi får tilbake forhandlingsretten, 
slik at pensjonsreguleringen blir gjen-
stand for reelle forhandlinger og får en 
ramme på linje med lønnsveksten.

I Norge er det ca. 1,3 millioner pensjo-
nister og trygdede som nå er uten 

medinnflytelse over egen inntekt og 
levevilkår – dette kan ikke fortsette.
Du kan selvsagt si at vi har ikke noen 
gode virkemidler om vi ikke kommer til 
enighet og det blir streik. Men på samme 
måte som forhandlinger på Jordbruks-
avtalen kan Regjeringen invitere Stor-
tinget til å fastsette pensjonsoppgjøret 
hvis vi ikke blir enige (i fjor så vi hvordan 
det gikk), eller oppgjøret kan gå til vold-
gift – som Jordbruksoppgjøret. Ellers 
kan det nevnes at store deler av frivillig-
heten i Norge drives, i stor grad, frem av 
pensjonister – et av våre virkemidler er 
kanskje å slutte med det.

Reell forhandlingsrett MÅ derfor 
tilbake.

3. For det tredje: Vi må få VÅR naturlige 
plass i teknisk beregningsutvalg – her 
legges nemlig premissene i forkant av 
oppgjøret.

Uten at vi er til stede der det skjer, blir 
det en lang vei å få dette endret i etter-
kant.

Nettopp derfor er det veldig viktig at vi 
får vår naturlige plass i teknisk bereg-
ningsutvalg.

 

Konklusjon
I en tid der alle priser stiger, er det ingen 
tvil om at de som har minst, får det verre. 
Du behøver ikke ha doktorgrad i prosent-
regning til å forstå at de som har minst 
kommer dårligst ut når rammebetingel-
sene er slik de er i dag.

Vi opplever nå, alle sammen, bensin-
prisen går til himmels, vi har svært høye 
strømpriser, matvareprisene øker faretru-
ende, renten stiger og økende levekost-
nader generelt. Da er det på sin plass at vi 
som pensjonister hever stemmen og tar 
denne kampen, slik at våre medlemmer 
får sin rettferdige og velfortjente pensjon.

Lykke til Pensjonistforbundet og Jan 
Davidsen og alle vi som nå skal føre 
kampen inn i siste fase – og sammen – 
gode venner – sammen, skal vi klare dette.

Etter sin sterke og klare appell ba vi 
Haugland om en kommentar til demon-
strasjonen.
  - Vi var samlet for å protestere mot 
årets trygdeoppgjør. Regjeringen snyter 
pensjonistene for to milliarder kroner. Det 
er penger som pensjonistene egentlig 
skulle fått i fjor. Vi krever reell innfly-
telse på forhandlingene og en betydelig 
heving av minstepensjonen, fastslår han.

Telepensjonistene hevet også 
stemmen

Foto: Jan Riddervold
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Som noen av leserne kanskje husker, sto telepensjonist Jon Hildre fram i Telepensjonisten nr. 3 for to år siden. 
Som leder i venneforeningen for Vigra Kringkaster brant han for vedlikehold og et varig vern av kringkas-
teren. Det gjør han fortsatt.

Gunhild Granum Skoglund

For to år siden tok imidlertid Jons og 
venneforeningens frivillige arbeid for å ta 
vare på kringkasteren en brå slutt. Telenor 
Infra AS besluttet å stenge vann og strøm. 
De låste stasjonen for godt. 
  Lokalforeningene i Ålesund og Molde 
ble såpass opprørte, at de sendte en 
skriftlig henvendelse til Telenor Infra hvor 
de ba om at tilgang til senderbygget 
måtte gjenopprettes. 
  Henvendelsen ble godt begrunnet 
med arbeidet venneforeningen har gjort 
gjennom mange år for å vedlikeholde 
bygget og grøntanlegget. Det ble i tillegg 
vist til fullmakt for virksomheten gitt av 
Norkring til venneforeningen i 2005. Den 
gang fikk de i tillegg bekreftet at sender-
bygget kunne brukes til museumsarbeid.
  Til tross for at Vigra står på Telenors 
verneplan, og at varig vern av kringkas-
teren ligger til behandling hos myndig-
hetene, er det ikke lenger mulig for 
venneforeningen å ivareta stasjonen.
  Telepensjonisten henvendte seg til 
Telenor Infra for en kommentar til saken. 
Henvendelsen ble ikke besvart.  

Venneforeningen fortviler

Vigra kringkaster er stengt

Telepensjonistene fra Molde og Ålesund gjestet Vigra kringkaster i slutten av mai uten 
at Jon Hildre (nærmest døra) kunne ønske gruppa velkommen inn i senderbygget. På 
plakaten på den låste døra står det «RADIOSTASJON ADGANG FORBUDT». Til høyre for 
Jon står Knut Fuglseth og Inge Westad, ledere for telepensjonistene i henholdsvis Molde 
og Ålesund.

TELENOR INFRA 

En nasjonal tilbyder av passiv infra-
struktur for telekommunikasjon.
Vi drifter våre kunders passive 
infrastruktur i Norge, som omfatter 
blant annet master, bygg og energi 
for mobil-, kringkasting- og fast-
nett. Tidligere ble dette håndtert i 
tre ulike selskaper; Telenor Norge, 
Norkring og Telenor Eiendom.

teleorinfra.no
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Mange telepensjonister bruker 
sin interesse og sitt engasjement 
som frivillige innen forskjellige 
områder. 2022 er frivillighetens 
år, og en dame som kunne fortjent 
heder og ære i markeringsåret 
finner vi blant telepensjonistene 
i Trondheim. Når hun tenker seg 
godt om, fikk hun visstnok en 
medalje etter førti års innsats.

Gunhild Granum Skoglund

Guri Troøien har nemlig vært aktiv som 
frivillig i årevis før hun gikk av som 
pensjonist i februar i fjor. Sitt siste år 
som yrkesaktiv i etaten la hun bak seg i 
Telenor Infra AS.
  - Hvordan begynte det hele, da?
  - Jeg startet i Trondheim Røde Kors hjel-
pekorps høsten 1976 etter å ha gått et 
førstehjelpskurs. Da måtte jeg begynne 
som lærling til jeg ble gammel nok på 
nyåret -77. Måtte bli 18 år først. 

Fra hjelpekorps til omsorg
Hun ga seg ikke med det. I alle år siden 
har hun vært aktiv i Røde Kors. Etter hvert 
byttet hun ut arbeidet i hjelpekorpset til 
Røde Kors Omsorg. 
  - Min hovedaktivitet i dag er Ferie For 
Alle, forteller hun og forklarer at det er et 
tilbud til barnefamilier og ungdommer 
som har behov for en positiv opplevelse 
i ferien sin. En aktivitet hun betegner som 
både inspirerende og lærerik. 
  - Vi drar på turer med ungdommer 12 
– 16 år. De synes det er stas og dra til 
«utlandet» som stort sett betyr Danmark. 

Grupper på 40 ungdommer og 12 voksne 
bor sammen på vandrerhjem. Å dele rom 
er koselig og lærerikt for de unge. 
  Hun legger til at hun også er med på 
tilbud for barnefamilier, men da er de 
stort sett i Trøndelag.

Ikke bank på døra
Guri minner om at barn har opplevd mye 
som barn aldri skal oppleve, krig, sult og 
flukt. 
  - Vi må forstå bakgrunnen deres. 
  Et eksempel var ei jente fra Damaskus 
som spurte hvorfor det bråket sånn når 
de ble vekket om morgenen. Guri forsto 
ikke hva hun mente før jenta forklarte 
at når noen banket på døra hjemme i 
Damaskus, så betydde det fare og hun 
ble redd.
  - I min verden har barn basale ting; mat, 
seng og trygge hjem. Det arbeider vi for å 
gi disse barna.

Tillitsvalgt
Trondheim Røde Kors har nettopp startet 
en ny gruppe kalt Beredskapsvakt, også 
der har Guri meldt seg til tjeneste.
  Ved siden av forskjellige aktiviteter har 
hun stått på med tillitsverv både i Trond-
heim Røde Kors hjelpekorps og i Sør-
Trøndelag Røde Kors. For tiden er hun 
styremedlem i Sør-Trøndelag Omsorg.
  Som om ikke dette er nok, stilte hun opp 
for Røde Kors på stasjonen for koronavak-
sineringen i Trondheim. 
  Flere i familien er aktive medlemmer 
i organisasjonen. Både Guris sønn og 
hennes søster deltar i gruppen Ferie For 
Alle.   

Ungdommer i fokus
- Det ser ikke ut til at du har fritidspro-
blemer, hva driver deg?
  Svaret kommer uten betenkning: - Dette 
har vært livet mitt! Da jeg ble enke for 22 
år siden, var nettverket veldig viktig for 
meg. Vi var begge medlemmer i Røde 
Kors med felles opplevelser og venner. 
Det betydde mye da jeg ble alene.
  Det er tydelig at hun brenner for omsorg 
til barn og unge. Det hun liker aller best 
er å dra på tur med ungdommer uten at 
foreldrene er med. 
   - Det gir en helt annen kontakt med de 
unge. Det viktigste er å være en trygg 
voksen, da kan noen plutselig komme og 
sette seg på fanget en kveldsstund for å 
prate.
  - Hvor lenge har du tenkt å holde på?
  - Jeg skal gi meg når jeg har vært med 
på ferieopphold i 25 år. Det blir om tre år. 
  Hun tror egentlig ikke helt på det selv 
og nyanserer svaret litt; - eller så lenge jeg 
orker og er frisk nok til å være med!

Frivillig seniordame i Røde Kors

Fornøyde ungdommer i solnedgang på Skagen.

Lego-jentene symboliserer ungdommer 
Guri var sammen med på en av mange 
turer til Danmark.
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Besøk på Raet Nasjonalpark
      
Det finnes ikke dårlig vær, men 
bare dårlige klær sies det, men … 
men, skriver Magnar Svenningsen 
til Telepensjonisten. Regnet 
plasket ned og kulingen tvang 
turdeltakerne innomhus. Her er et 
lite reisebrev fra Arendal lokalfo-
rening.

Telepensjonistene i Arendal hadde plan-
lagt besøk i Raet Nasjonalpark med infor-
masjon om parken av representant for 
Raet, Trygve Nordgaard. 

  Raet nasjonalpark går langs kysten i hele 
Arendal kommune. Den strekker seg til 
Tvedestrand i øst og til Grimstad i vest. 
Besøket vårt var på utsiden av Tromøya. 
Karakteristisk for denne nasjonalparken 
er at hele 98 prosent av arealet er hav og 
havbunn.
  Vi møttes på Spornes etter avtale, men 
denne dagen opprant med kuling og 
kraftig regn. Den første dagen med 
regnvær, etter måneder som vi nesten 
ikke hadde sett eller erfart noe nedbør. 
  Selv om vi hadde kledd oss godt, så 

passet det ikke med befaring på stranda. 
Regnet kunne vi ikke gjøre noe med, 
men planer kan endres, så etter avtale 
med Herregaarden fikk vi være på et rom 
der. Vi fikk en fin innføring av en dyktig 
formidler om Raet, steiner, sommerfugler 
med mer. Videre ble vi invitert til besøks-
senteret en gang til høsten, og da med 
mere informasjon gjennom konkrete 
gjenstander og film. 
  Etter informasjonen fikk vi servert en 
deilig middag. Vellykket dag tross regn.

Ålesunderne ble bergtatt 
En litt ruskete torsdag i midten av mai benket 27 
telepensjonister seg ombord i turbussen. Humøret 
var på topp, og målet var marmorgruven «Berg-
tatt» på Eide på Nordmøre.

Vi var glade for å kunne dra på tur igjen 
etter to år med «turtørke» på grunn av 

pandemien, forteller Arnhild Løndal i 
Ålesund lokalforening i et reisebrev 
til Telepensjonisten.
  Turen gikk over Ørskogfjellet til 
Vestnes og derfra med ferge til 
Molde, videre over Skaret til Eide og 

Bergtatt. 
  I første fjellhall var det på med hjelm 

og redningsvest. Flåteseilasen gikk over 
helt klart fjellvann med seks til ni meters 

dybde. En svak musikk i bakgrunnen ga en 
trolsk stemning. Deretter ble vi vist inn i en stor fjellhall, der 
vi fikk se en film om utvinningen av marmoren som ble knust 
til mel. 
  Neste etappe var Atlanterhavsvegen og stopp på Bjartmars 
favorittkro, der vi fikk servert nydelig middag og kaffe.
  På hjemturen hadde vi første stopp ved en holme på Atlanter-
havsvegen, der det er laget en sti for en luftetur rundt holmen. 
Videre gikk turen via Bud til Molde og hjem til Ålesund.
  Arnhild takker turkomiteen for en svært interessant og 
hyggelig tur.
  Telepensjonistene i Ålesund ønsker samtidig alle en flott 
sommer.

Felles samling i Innlandet
Den andre onsdagen i juni kunne Glåmdalen lokalforening 
ønske sine naboforeninger velkommen til Kongsvinger. Leder 
Aina Holen var godt forberedt til å ta imot gjestene med lunsj og 
omvisning på Kongsvinger festning. 
  I tillegg til sine egne hadde hun nemlig invitert foreningene på 
Hamar og Lillehammer til felles sommersamling i festningsbyen. 
Gudbrandsdalen var også invitert, men valgte å takke nei. Det er 
en drøy strekning fra Otta-området til Kongsvinger.
  Til sammen 59 personer, telepensjonister og noen ledsagere, 
samlet seg til en trivelig dag på festningen. Kjente kolleger, 
kanskje fra lang tid tilbake, traff hverandre, og praten gikk lystig 
fra første stund. 
  Vi spurte Aina hvordan hun kom på å invitere til en felles samling.
  - Etter en samtale om «dette og hint», kom et forslag om å samle 
kolleger fra områdene vi hadde samarbeidet mye med gjennom 
årene. Og noen må jo starte, så da var vi i 
gang, da! Dagens treff viser at det er artig 
å møtes på tvers av foreningene. Felles 
erfaringer er alltid gøy å dele, og mimring 
frisker opp hukommelse! Dette må bli et 
årlig treff! 
  Så får vi se om noen av de innbudte 
foreningene tar over stafettpinnen neste 
sommer.

Olav Nilsen (til v.), Aina Holen og Jan 
Riddervold, ledere av telepensjonistene i 
henholdsvis Hamar, Glåmdalen og Lille-
hammer, var skjønt enige om at det var 
kjekt med en felles samling.

Her møttes vi. Portalen er et ledd i merke-
varestrategien til Norges nasjonalparker. Her skulle vi vært. Her havnet vi til slutt.
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Vedr. Sterkt forbe-
dret honnørbillett 
ordning på Oslo-
kinoene
Oslo kinematografer har i disse dager 
innført en ny, enklere og – vi håper – bedre 
ordning med honnørbilletter for pensjo-
nister og uføre. Bl.a. kan vårt honnør-
publikum nå kjøpe 2 billetter til halv pris 
på ett legitimasjonskort, uten hensyn til 
hvem som er ledsager. Tidligere var det 
bare ektefellen som kunne følge til halv 
pris.
Dessuten gjelder ordningen nå ved samt-
lige kinoer og til alle forestillinger, unntatt 
på søndager etter kl. 18.00. Dette eneste 
unntak er gjort fordi det på disse dager 
er stor tilstrømming til kinoene, og våre 
billett-kasserere får derfor ikke tid til å 
skrive ut de særskilte honnørbillettene.
Vennlig hilsen
OSLO KINEMATOGRAFER

Telepensjonisten nr. 3/1975

Redd Barna
Året 1979 er året FN har bestemt skal være 
det året hvor verdens nødlidende barn skal 
komme i forgrunnen for alle verdens nasjo-
ners oppmerksomhet.
Oslo jernbanedistrikts pensjonistforening, 
Oslo postdistrikts pensjonistforening og 
Televerkets pensjonistforening har gått 
sammen om et felles arrangement for REDD 

BARNA i Oslo Arbeidersamfunns store sal 
den 29. november kl. 1830. Det er satt opp et 
meget betydelig program.
En kan i farten nevne Odd Grythe, Ivar Ruste, 
Åse Thoresen, Postkoret, film om Redd 
Barna, Arnt Haugens ensemble m.v.

Telepensjonisten nr. 3/78

Helsetjeneste for etatens pensjonister
Pensjonistene føler det som at de – så snart 
de slutter i tjenester – ikke lenger kan regne 
med å få hjelp fra etatens bedriftshelsetje-
neste.
Behovet for helsetjeneste og fast tilknyt-
ning til lege er for tiden særlig følbart i Oslo, 
vel også i andre større byer. Dette beror på 
at det er stor mangel på alminnelig prak-
tiserende leger, noe som vi så å si daglig 
merker derved at tiden på legenes vente-
værelse blir utidig lang, dersom vi da i det 
hele tatt kommer inn. Bestiller vi time, må 
vi ofte vente i månedsvis. Kommer vi inn 
til legen, har han ofte dårlig tid, slik at vi 
har vanskeligheter med å få framsatt våre 
besværligheter. Hjemmebesøk fra Lege-

vakten er også problemfylt, særlig fordi det 
kommer forskjellige leger som ikke kjenner 
oss. Dette er bare en del av de vanskelig-
heter vi har med å få en tilfredsstillende 
helseomsorg.
Statsetatenes pensjonistforeninger har 
nå diskutert spørsmålet om ikke det vil 
være mulig å få en tilknytning til etatenes 
bedriftshelsetjeneste også etter avsluttet 
tjeneste. I den anledning har vi konsultert 
bedrftslegesjefen i Postverket, professor dr. 
med. K. Lange Andersen, og bedt ham om 
råd i sakens anledning.

Telepensjonisten nr. 1/03

Arbeidsbestyrerne var «småkonger»
En måtte passe på å ha et godt forhold til 
dem. En kunne ellers risikere at en ikke fikk 
komme tilbake neste sesong. Særlig var 
dette vanlig før en ble organisert.
Transport med bil foregikk slik: Nederst 
i tilhengerne var det et lag med stolper, 
oppå det telt, feltsenger og kofferter. Til 
slutt kom sykler og folk. Var det ikke plass, 
måtte arbeiderne sykle etter, ofte flere mil. 
Vognlassa var av og til så høge at de nådde 
like opp under telefonlinjene. Turen fra 
Arendal eller Kristiansand til Hovden (ca. 25 
mil) tok 2 dager. Til Haukeliseter tok det 3 
dager. En gang måtte 5 linjearbeidere sykle 

til Haukeliseter; det var ikke plass på vogn-
lasset.
Arbeidsbestyrerne hadde eget telt. Ellers 
var det som regel 3 i hvert telt. De lå på 
feltsenger. Tørking av klær var et problem. 
En var da avhengig av sol. Uniform hadde 
de ikke, men de som var fast ansatt fikk lue. 
Seinere fikk en utlevert tøy og knapper og 
måtte sy uniformen sjøl. De farende lag 
hadde med egen smed. Bl.a. reparerte han 
stolpesko.

Fra Et sekel med telefonen i Kristiansand - 
Jubileumshefte 1983

Lønnsforhand-
lingen og stats-
pensjonistene
Det snakkes høyt om hvor godt stats-
pensjonistene har det. Det er ingen som 
tenker på at pensjonistene gjennom flere 
mannsaldre har betalt 10% av sin brut-
tolønn for å oppnå pensjon. Den har jo 
gradvis gått nedover. Likevel vil jeg si som 
ekspedisjonssjef Bruserud fra Sosialdepar-
tementet sa i sitt foredrag på Ustedalen 
høyfjellshotell for tillitsmenn fra Telever-
kets Pensjonistforbund. Pensjonistene 
i staten har falt mellom to stoler og der 
sitter de fremdeles.
Jeg håper at den komite som skal 
nedsettes kommer til et resultat som kan 
tilfredsstille statspensjonistene.

Temo/Telepensjonisten nr. 2/80
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Utdrag av trafikkregler
Nye regler for gående og kjørende 
trafikanter
Eldre er i særlig grad utsatte trafikanter, de 
kan ha nedsatt syn eller hørsel.
Vi ber våre medlemmer om å sette seg inn 
i Kap. 3. 
Særskilte bestemmelser for alle kjørere. § 9. 
Krav til kjørere.
1. Opphevet.
2. Kjører skal før kjøringen begynner, 
forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig 
og forskriftsmessig stand. Kjører har også 
under kjøringen ansvar for at det er i 
forsvarlig stand.
3. Kjører skal påse at han fra sin plass har 
tilstrekkelig utsyn framover, til sidene og 
bakover. Han skal under kjøringen holde 
øye med den øvrige trafikk, herunder også 
trafikken bak kjøretøyet.
4. Denne paragraf gjelder også for fører av 
sporvogn.

§ 9a. Særlig plikter for gående
1. Ved møting med eller forbikjøring av 
gående skal kjører la den gående få tilstrek-
kelig plass på vegen.
Når kjører krysser fortau eller gangbane 
eller han ellers fører kjøretøyet ut på kjøre-
bane fra eiendom ved vegen, skal han vike 
for gående. Det samme gjelder ved kjøring 
inn på eller over gågate. Ved annen kjøring 

på gågate skal kjører vise særlig aktsomhet 
og hensyn overfor gående. Kjører som ved 
holdeplass uten trafikkøy vil kjøre forbi til 
høyre for sporvogn eller buss, skal stanse og 
gi fri veg til passasjer som stiger av eller på.
2. Ved gangfelt hvor trafikken er regulert 
av politi eller ved trafikklyssignal, skal kjører 
avpasse farten slik at han ikke volder fare 
eller ulempe for gående som befinner seg 
i gangfeltet, selv om trafikken ellers er åpen 
i kjørerens kjøreretning. Ved annet gangfelt 
har kjører vikeplikt for gående som befinner 
seg i gangfeltet eller er på veg ut i dette.
3. I vegkryss skal kjører som vil svinge, 
avpasse farten og ikke volde fare eller 
ulempe for gående som krysser den kjøre-
bane som kjøreren kjører inn på. Det samme 
gjelder når kjører på annet sted forlater eller 
for øvrig krysser en kjørebane han kjører på.
4. Kjører skal vise særlig hensyn overfor 
barn, eldre, skolepatruljer, personer som 
nytter hvit stokk eller førerhund for blinde, 
og personer som av andre grunner kan 
antas å lide av nedsatt syn og hørsel eller 
annen lyte eller sykdom som er til ulempe 
for dem i trafikken.
5. Kjører skal så vidt mulig unngå at kjøretøy 
stanses på gangfeltet.

Telepensjonisten nr. 1/79

Rett skal være rett!
På side 7 i forrige nummer av bladet 
vårt ble navnet i bildeteksten beklage-
ligvis feil. Mannen i rutet skjorte heter 
selvsagt Tore Haugland.

Tusen pensjo-
nister hevet 
stemmen 7. juni
Vi deltok og hevet bokstavelig 
talt stemmen foran Stortinget. Vår 
forbundsleder holdt nemlig appell 
da Pensjonistforbundet og organisa-
sjonene tilknyttet SAKO lot seg se og 
høre på Eidsvolls plass. Appellen kan 
du lese annet sted i bladet, og mer om 
markeringen finner du på telepensjo-
nistene.no.

Telepensjonistenes Landsforbund 
Postadresse: Postboks 800, 1331 Fornebu

Besøksadresse: Snarøyveien 30, sone D5f , 1360 Fornebu
 E-post: landsstyret@telepensjonistene.no • www.telepensjonistene.no
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Nordlandsbanen seksti år
Den 7. juni i 1962 kunne kong Olav åpne Norges lengste og nordligste 
jernbanestrekning. Det tok hele 60 år med ufattelig tungt arbeid å føre 
jernbanen fra Hell og fram til Bodø. Nordlandsbanen har 293 broer og 
154 tunneler og går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra 
kystterreng via innlandsbygder til høyfjell.

  Nordlandsbanen strekker sine 726 
kilometer fra Trondheim til Bodø. Den 
er knyttet sammen med Dovrebanen 
i Trondheim og Meråkerbanen på 
Hell. Den sørligste delen, Trondheim – 
Steinkjer, kalles ofte for Trønderbanen.
  Deler av banen fra Mosjøen til 
Dunderlandsdalen ble bygget under 
2. verdenskrig, da den tyske okkupa-
sjonsmakten hadde et sterkt fokus 

på framdrift av anlegget. Nord for Mo 
i Rana ble også krigsfanger satt inn i 
arbeidet under forferdelige forhold.

Kilde: banenor.no

Balkong eller altan?
Folk ergrer seg over mangt og mye. 
  En indignert leser av Aftenposten grep fatt i sin penn 
fordi avisen skrev at på 17. mai var endelig kongefa-
milien tilbake på balkongen. Vedkommende påsto 
at slottet ikke har balkong, men en altan.
  Men konger og dronninger vinker da vitterlig fra 
sine slottsbalkonger – eller ...?
  Det passer liksom ikke at monarkene vinker fra 
slottsaltanen, så vi slo opp i Store norske leksikon for 
å finne fasiten.
  Balkong er et bygningselement som springer 
fritt frem fra veggflaten og danner et utendørs 
oppholdssted i forbindelse med innenforliggende 
rom.
  Altan er en bygningsdel for utendørs opphold som 
ikke er frittbærende, men hviler på søyler, underlig-
gende karnapp eller et annet utbygg.
  Terrasse er en horisontalt planert eller oppfylt del 
av terreng, helst med markant ytre begrensning, 
som for eksempel støttemurer eller brystninger. En 
terrasse anlegges gjerne i direkte tilknytning til hus 
som utendørs oppholdssted. 
  Veranda er en bygningsdel for utendørs opphold, 
fortrinnsvis som forbindelsesledd mellom hovede-
tasjens gulv og det lavere terrenget utenfor huset. 
En veranda er gjerne overdekket og eventuelt 
beskyttet av glassvegger, og kalles da glassveranda. 
Dersom verandaen ikke har tak eller glassvegger, 
kalles den åpen veranda.
  Redaktøren av herværende blad tar uansett kaffe-
koppen ut på sin åpne veranda (den har tak ...) og 
gratulerer dronning Elisabeth med at hun har vinket 
fra sin slottsbalkong i 70 år. Og ja, det var hyggelig 
atter å se den norske kongefamilien 17. mai – hvor 
de nå enn sto.

God sommer til alle lesere av Telepensjonisten!

Er du glad i bøker?
Da er det kanskje en ide å stikke 
innom en bokby i sommer.
  Vi kom over en nettside under 
visitnorway.no. Der leser vi at 
den første av Norges to bokbyer 
så dagens lys i 1995. Mundal, 
sentrum i den vesle bygda Fjær-
land ved Sognefjorden, har rundt 
fire hyllekilometer med bøker til 
salgs. Det meste er bruktbøker, 
og også de titalls bokutsalgene er 
basert på gjenbruk – her finner du 
bøker i tidligere fergeventerom, 
fjøs, bank, fryseri og postkontor.
  Videre anbefales det å legge turen innom Tvedestrand, som omtaler seg 
selv som «en gullgruve for bokormer».
  «Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, 
åpner de oss», sa Lars Saabye Christensen i sin tale under bokbyåpningen.
  En bokby er en liten by eller et tettsted som har et stort antall bokutsalg, 
og da kanskje særlig bruktbokhandler.
  Den første bokbyen var landsbyen Hay-on-Wye i Wales, der Richard 
Booth i 1961 begynte å selge trailerlass av bruktbøker fra den nedlagte 
brannstasjonen. Hay er nå kjent av litteraturelskere verden over, og huser 
også den verdenskjente litteraturfestivalen Hay Literary Festival hver vår.

Bokhylla Sjølvplukk, et sted i Fjær-
land, kaller seg «landets ærligste 
bokbutikk». De stoler på at du 
putter en tier i postkassa for hver 
bok du tar.

Avsender:
Telepensjonistenes Landsforbund
Postboks 800
1331 Fornebu

Åpningstoget på Bodø 
stasjon under den offisielle 
åpningen av kong Olav.
Foto: Johnsen & Solberg/
Jernbanemuseums samling


