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Pensjonisttiden skal være en trygg,
sosial og meningsfull livsperiode
Sommeren er en fin tid til familie, reiser, opplevelser og ikke
minst rolige «smeigedager» som vi sier her på Sørlandet. Så jeg
håper at alle har hatt en riktig god, og avslappende sommer.
Jeg vil i min aller første leder i Politipensjonisten takke for tilliten som ble vist meg ved at jeg
ble valg som leder i Politiets Pensjonistforbund på Landsmøtet tidligere i år. For min del var det
veldig hyggelig å bli spurt om å være kandidat til vervet, men jeg hadde et par runder med meg
selv og mine nærmeste før jeg sa ja. Jeg var rimelig godt kjent med at det er mye arbeid, og
noe reising forbundet med vervet. For min del vil det også bli ekstra reiser mellom Sørlandet og
forbundskontoret i Oslo (POD). Den viktigste grunnen til at jeg valgte å svare ja, er selvsagt at jeg
gjerne vil delta i det interessante og viktige arbeidet som gjøres av forbundet sammen med de
lokale foreningen/lagene til medlemmenes beste. Når jeg får anledning til å arbeide sammen
med så mange erfarne og dyktige tillitsvalgte i styret, var det til sist ikke vanskelig å svare ja på
forespørselen. Det er masse erfaringskompetanse i styret, noe som gjør at jeg føler meg trygg
på at vi sammen skal løse forbundets oppgaver, og utfordringer til det beste for medlemmene.
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Jeg vil takke Kyrre Stenbro og hans mannskap for vel utført jobb. Det er liten tvil om at PPF har
vært i positiv utvikling siden starten, men har fått et løft de siste årene. Dette har ikke kommet
av seg selv. Bevisst systematisk forbedringsarbeid fra «team Kyrre» sammen med de lokale
foreningene/lagene, og viktige samarbeidspartnere, har gitt PPF fremgang på flere områder. Så
når Kyrre i sin siste leder før landsmøtet skriver at «ved vaktskifte vil det alltid være slik at de
nye tar organisasjonen til nye høyder», så ser jeg at vi skal jobbe knallhardt for å realisere den
målsettingen. Men vi skal gjøre så godt vi kan, og jeg tror vi skal klare dette i fellesskap med
hele organisasjonen.

Besøksadresse

Blir det store endringer med såpass mange nye i styret? Handlingsplanen for kommende periode
ble enstemmig vedtatt på Landsmøtet. Hovedmålsettingen er at forbundet skal arbeide for å
gjøre «pensjonisttiden til en trygg, sosial og meningsfull livsperiode for medlemmene». Planen
er delt inn i tre hoveddeler. Del 1 er rettet mot pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi, del 2
har fokus på medlemmene og tilbudene de bør ha tilgang til. Del 3 er rettet mot våre eksterne
samarbeidspartnere, og verdien i å ha gode relasjoner-, og gode samarbeidsavtaler med disse.
Arbeidet med å lage en konkret arbeidsplan for å nå målene i handlingsplanen er startet, og
vil være en rettesnor vårt arbeid. Innholdet vil vi komme tilbake til underveis i perioden. Det er
dette Landsmøtet skal måle oss på i 2019.

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund

Det er valgår, og 11.9. går forhåpentligvis så mange som mulig til valgurnene og avgir sin stemmer.
Resultatet av stemmene vil avgjøre hvem som skal styre landet vårt i de neste fire årene, og
hva slags politikk som være førende. Det har i nyere tid vært en tendens til at flere og flere
blir hjemmesittere på valgdagen, noe som etter min mening er en trussel mot demokratiet.
Resultatet av valget, og hvilken regjering vi får vil prege hverdagen vår uansett hvilke livsfasen
en befinner seg i. At det er valgår betyr også en særlig god mulighet for organisasjonene til å
møte de politiske partiene, og presentere krav og saker som er av stor betydning for medlemmene.
Jeg var tilstede et par dager under Arendalsuka sammen med Pensjonistforbundet og de andre
i SAKO-gruppen. Arendalsuka er blitt en arena hvor regjering, sentrale/lokale politikere, fagforeningene, næringslivet og det frivillige Norge møtes. Pensjonistforbundet hadde invitert alle
partiene til debatt i byens kinosal en ettermiddag. Partiene var stort sett representert med
godt erfarne stortingspolitikere. Dette viser at partiene er bevisste på at seniorer/pensjonister
er en viktig gruppe, som kan være med på avgjøre valget om regjeringsmakt. Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, innledet på møtet, og utfordret på områder som har betydning
for pensjonistenes hverdag. Han vektla i sin innledning også kravet fra Pensjonistforbundet og
SAKO-gruppen om kravet til forhandlingsrett til pensjon, noe jeg mener er en avgjørende forutsetning for få på plass endringer i dagens regulering av løpende pensjon. Pensjonistforbundet
har for øvrig publisert svarene fra alle partiene som deltok på sin hjemmeside.
Oslopolitiets Pensjonistforening arrangerte sammen med Kongsvinger pensjonistlag en seniorkonferanse på Sæter gård ved Kongsvinger over to dager i august. Temaet for konferansen i år
var; Hva er viktig i livet? Et godt program og gode forelesere gjorde at konferansen var godt
besøkt. Jeg hadde selv ikke anledning til å delta pga. min deltakelse på møtene under Arendalsuka, men jeg har i ettertid fått gode tilbakemeldinger fra noen av dem som var tilstede. Jeg vil
gjerne berømme innsatsen til ildsjelene i Oslo, som sammen med laget i Kongsvinger forberedte
og gjennomførte denne flotte samlingen. Dette viser at våre lokale lag og foreninger utfører et
viktig arbeid for å ivare medlemmenes sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesse.
Bjørn Egeli - forbundsleder
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Fridtjof Nansens vei 14/16
0369 Oslo

Fast kontortid
Onsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsleder
BJØRN EGELI
Telefon: 958 04 245
E-mail: bjrn.egeli@gmail.com

Forbundsnestleder
MARTHA KALLAND
Telefon: 944 99 065
E-mail: soertrondelagppf@gmail.com

Forbundssekretær
MAGNE RUSTAD
Telefon: 911 90 366
E-mail: mag-rus@online.no

Forbundskasserer
TOM LANGERUD
Telefon: 456 12 272
E-mail: tommlangerud@hotmail.com

Styremedlemmer
Kjell Fagerlid - kfagerlid@yoahoo.com
Oddbjørn Olsen - o-golsen@online.no
Kjellaug Røgler - kjellaug.rogler@hotmail.com

Varamenn
Egil Haaland - egilhaaland75@gmail.com
Kjell Arne Sletthei - kjear-s@online.no
Lay-out og trykk: LosDigital, Horten
Forsidefoto: Jørn-Kr. Jørgensen, Kjell R. Bjerke
PPFs kontor i Oslo er nå bemannet onsdager og
torsdager fra kl. 09.00 til 15.00. Kontoret ligger i
Politidirektoratets bygg på Majorstuen i Oslo.
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Landsmøte 2017 på Hell i Stjørdal:

Politiets Pensjonistforbund er mest stolt
av sine 4 000 medlemmer og 41 lag
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Konferansier Bente Markhus
Årets Landsmøte i Politiets Pensjonistforbund (PPF) på Scandic
Hell i Stjørdal i slutten av mai, ble igjen en fest for norske politipensjonister. Bjørn Egeli fra Kristiansand ble valgt til nye forbundsleder etter Kyrre Stenbro som hadde frasagt seg gjenvalg. Ny
forbundsnestleder ble Martha Kalland fra Sør-Trøndelag etter
E. Eystein Loftesnes, ny forbundssekretær ble Magne Rustad,
Ringerike, etter Sigmund Engen, og ny forbundskasserer Tom
Langerud, Larvik og Sandfjord, etter Roald Korsøen. Dette betyr
at hele den øverste toppledelsen nå består av nye folk. Vi går
spennende PPF-tider i møte.

P

å mange måter var årets landsmøte et tradisjonelt PPF-landsmøte,
med åpning – med konferansier Bente Markhus i sitt ess - og avslutning mellom musikkinnslag, landsmøtetale, minnetale, pauser
og andre taler, kaffekopper, diskusjoner, gode lunsjer, spesialtur for ledsagere til bl.a. Justismuseet i Trondheim, humor og latter, foredrag, ut-

deling av hederstegn, landsmøtefest og merkantile presentasjoner – alt
i alt et samlet flott landsmøte som både fikk så godt som et helt nytt
forbundsstyre, mange nye hederstegnsinnehavere, nytt Kontrollutvalg og
ny Valgkomite. Og noen av de vel 100 delegatene fikk også hilse på nye
kolleger og fikk nye venner. Over halvparten av dem som var på årets
landsmøte, var der for første gang. Det forteller noe om at det også er
bevegelse i PPFs rekker.
Foruten vanlige landsmøtesaker, forhandlinger og valg, var det ulike musikkinnslag av bl.a. Bjørn Wærnes, og foredrag av Sherin Walden som snakket
om arbeidet ombord på båten «Seim Pilot». Jørn-Kr. Jørgensen ga i sitt
foredrag et historisk tilbakeblikk på hovedpolitistasjonen Møllergata 19 i
Oslo, hvor de fleste av landsmøtedeltakerne hadde tjenestegjort!
Et helt nytt og litt annerledes innslag på årets landsmøte, var en bokpresentasjon av Jan Algar Selins bok om Trondheimspolitiet gjennom
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Velkommen til Hell!

Kyrre Stenbro og Jan Davidsen.

Avgående leder, Kyrre Stenbro, holder landsmøtetalen.

Årets tilstedeværende Hederstegnsmottakere.

tidene. «Sakens sanne sammenheng» heter boken som ble påbegynt av
Selin før han døde, og redigert og fullført av Jørn-Kr. Jørgensen. Boken
var ferdig til landsmøtet, og var Sør-Trøndelag pensjonistforenings gave
til samtlige landsmøtedeltakere. Boken vakte oppsikt, og flere media
var tilstede og dekket boklanseringen. Det er ikke dårlig av en «liten»
pensjonistforening! Nå skal alle som vil ved Trondheim politidistrikt få
sitt eksemplar av boken. Martha Kalland og hennes medarbeidere vet
å få det til!

Faktum er at jo eldre vi blir, jo mer trygghetssøkende blir vi. Derfor vil det
Pensjonistnettverket PPF nå har etablert, i siste landsmøteperiode bli et
av de viktigste arbeidsredskaper i organisasjonen for å få medlemmene
til å føle seg tilhørlig til organisasjonen. Det er både hjelp og støtte å
få ved å spørre og snakke med en kollega. Noen klarer seg godt selv,
men mange finner både trøst, glede og veiledning i å ha en å snakke
med. Kommunikasjon og dialog er derfor Pensjonistnettverkets viktigste
verktøy.

- Vi er mest stolt av våre snart 4 000 medlemmer og våre 41 lag, sa Kyrre
Stenbro i sin landsmøtetale og trakk linjene både forover og bakover i
organisasjonen.

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet var gjest under landsmøte, og ga både en hilsen og en kort innføring i dagens situasjon hvor
underregulering av pensjonene og et sterkt ønske om å få tilbake forhandlingsretten, var hovedtemaer. Som formann i Pensjonistforbundet
representerer Davidsen 320 000 medlemmer, og sammen med samarbeidsorganisasjonen SAKO, er pensjonistene i Norge en kraftig pressgruppe som arbeider stadig og vedvarende med denne problematikken. «Nå
må det gjøres noe!»

Under Kyrre Stenbros forbundsledertid har PPF vært i rivende utvikling,
og forbundsstyret la frem for landsmøtet et 20 siders hefte med beretning for siste landsmøteperiode 2015-2017.
Vi skal ikke dvele lenge ved det passerte, men oppfordre alle som vil ha
dette heftet om å ta kontakt med forbundskontoret. Det finnes fremdeles
et lite opplag som gjene sendes rundt til informasjon og opplysning til
lagene. Det er mye å hente for spennende info i dette heftet som først og
fremst forteller om et aktivt forbundsstyre som vil og kan – og som fikk
til. Men mye gjenstår, og det som gjenstår er det nye krefters oppgave
å arbeide videre med. Det mangler ikke på utfordringer.
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Et spesielt foredrag og fremlegg var Martha Kallands fremleggelse av
«dreieboken» for lag og foreningsdrift. Denne dreieboken er nå blitt så
detaljert med ulike punkter og underpunkter, at lag- og foreningsarbeidet
nesten burde gå av seg selv. Plukker man ut folk som er ansvarlige for de
ulike punktene i «dreieboken», er man sikret god og trygg drift. Det er
ingen tvil om at dette er et meget anvendbart verktøy i PPF.

POLITIPENSJONISTEN
Det merkantile innslaget ved årets landsmøte manglet ikke. Flere av
PPFs merkantile leverandører var på plass, og bidro vesentlig til å heve
standarden på informasjonsstrømmen med egne stands og folk som
presenterte aktuelle og gode tilbud.
Alt var bra og flott med årets landsmøte i Stjørdal. Det som måtte ha
gått galt, så ikke deltakerne noe til, så det må ha vært så godt som
ingen verdens ting. - Landsmøtefesten satt en ekstra spiss på det hele,
og til musikk fra et innleid politiband, gikk festen inn i de små timer hvor
historiene og minnene fra politipensjonistenes liv ble dyrket. Det er
akkurat slik det skal være.
Ved valgene ble som nevnt Bjørn Egeli vagt til ny PPF-leder.
Styret i PPF ser nå slik ut:
Forbundsleder Bjørn Egeli, Kristiansand
Forbundsnestleder Martha Kalland, Sør-Trøndelag
Forbundssekretær Magne Rustad, Ringerike
Forbundskasserer Tom Laugerud, Larvik og Sandefjord
Styremedlem Oddbjørn Olsen, Salten
Styremedlem Kjell Fagerlid, Asker og Bærum
Styremedlem Kjellaug Røgler, Romerike
1. varamann Egil Haaland, Bergen og Hordaland
2. varamann Kjell Arne Slethei, Rogaland
Kontrollkomite

Vaktskifte i PPF; Kyrre Stenbro, t.h. går, Bjørn Egeli, t.v. kommer.

Leder Jan Gunnar Bøe, Bergen og Hordaland
Medlem Jorunn Andersen, Buskerud
Medlem Jostein Sørum, Vestoppland
1. varamann Hans G. Kvernland, Nord-Trøndelag
2. varamann Ivar Solum, Hamar
Valgkomite
Leder Brita Rød, Buskerud
Medlem Tove Lian Mathisen, Bergen og Hordaland
Medlem Ole Edvard Larsen, Narvik
1. varamedlem Mathias Gjone, Telemark
2. varamedlem Berit Judre, Romerike

Engasjerte landsmøtedeltakere fra v. Bjørn Egeli, Svein Kjus, Kyrre Stenbro og Kjell-Bjørn Aarø.

Nyvalgt PPF-leder, Bjørn Egeli
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Øyvind Røen, Oslo

Shepin Walden, «Siem Pilot»

Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund

Kyrre Stenbro

Jan Gunnar Bøe

Ivar Solum

Bjørn Warnes, musiker

Odd Kjell Abrahamsen

Harald Antun, dirigent

Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

Jostein Solvold

Magnar Skaret

Svein Vasby

Tor Holte

Olav Røttingsnes

Jens Einar Kvenild og Torkjel Ravndahl
slo ann tonen til å begynne med

Nils Kr. Moe, Politimester

Gabriel Piotrowski spilte vakkert for
landsmøtet
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Ole H. Sandvik, Varaordfører i Stjørdal

Tom Søreide

Arne Vardøy

Bjørn Aas

Torbjørn Finn

Martha Kalland

Hans Finne

Steinar Jonsen

Tove Lian Mathisen

Kjell Fagerlid

Egil Haaland

E. Eystein Loftesnes

Svein Kjus

Roald Korsøen
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Politiets Pensjonistforbunds
handlingsplan 2017-2019
1. Innledning og Forbundets organisering
I PPF’s vedtekter § 3 står følgende:
«Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral
organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor
politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige,
kulturelle og velferdsmessige interesser.
Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende
pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter
organisasjonens formål.»
Forbundet er organisert i tre nivåer:
1. Landsmøtet
2. Forbundsstyret
3. Lokale lag og foreninger
Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger med 3 853
medlemmer fordelt over hele landet. (pr. 25.4.2017).
2. Handlingsplanens innhold og hovedmål
Handlingsplanen definerer Politiets Pensjonistforbunds mål og mest
prioriterte aktiviteter og-/eller prosjekter i Landsmøteperioden 2017–2019.
Handlingsplanen skal være:
1. en samlet plan som det enkelte medlem, lag og forening, føler
delaktighet i og tar ansvar for
2. en plan med klare mål som gir inspirasjon og initiativ for
gjennomføring
3. en plan som utvikler forbundet i takt med tiden
4. en plan som ivaretar medlemmenes sosiale og helsemessige behov
5. en plan som ivaretar medlemmenes opparbeidede pensjonsrettigheter
Planens hovedmål er:
Handlingsplanen uttrykker at Politiets Pensjonistforbund skal være en
pådriver for å gjøre pensjonisttiden til en trygg, sosial og meningsfull
livsperiode for medlemmene. Politiets Pensjonistforbund skal arbeide
målbevisst for organisasjons- og tillitsmannsutvikling, og gjennom aktiv
innsats og gode prioriteringer, søke å oppnå gode resultater i tråd med
målsettingene i Handlingsplanen for organisasjonen og det enkelte
medlem. En viktig del av arbeidet må være å bidra til å skape et innhold i medlemsmøtene lokalt som trekker flere medlemmer til møtene.
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Handlingsplanen skal også bidra til større likestilling og verving av flere
medlemmer i Politiets Pensjonistforbund.
Del 1: Sentrale oppgaver
Bakgrunn: Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi
Den viktigste målsettingen med ny folketrygd og pensjonsreformen
fra 1.1.2011, var å redusere statens brutto pensjonskostnader. Det blir
gjennomført ved at alle med gamle pensjonsregler får redusert sine
opptjente pensjonsrettigheter ved trekk for levealder-justering og at alle
løpende pensjoner underreguleres.
For å møte en bærekraftig økonomisk utvikling for oss pensjonister, er det
viktig at vi har en god og forutsigbar økonomi. For oss er det størrelsen
og reguleringen av pensjonen som er viktig for trygghet og livsutfoldelse.
Forbundet skal, sammen med samarbeidende pensjonistorganisasjoner i
SAKO og Pensjonistforbundet arbeide for:
1.1 Hovedkrav: Forhandlingsrett med staten på regulering av
løpende pensjon i folketrygden

		
		
		
		
		
		

arbeide for å kvalitetssikre hjemmesiden, samt bistå lokale lag og
foreninger som ønsker å opprette lokale hjemmesider
arbeide for å øke likestillingen i forbundet, gjennom å legge til
rette for at flere pensjonerte kvinner ønsker å delta i forbundets
arbeid og stille seg villig til tillitsverv i forbundet
i samarbeid med lokallagene-/foreningene og Politidirektoratet, drifte og holde ved like pensjonistnettverket i
henhold til vedtatte retningslinjer
arbeide for gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder
forsikringsordninger

Del 3: Eksternt samarbeid
Politiets Pensjonistforbund er avhengig av godt og nært samarbeid med
alle relevante etater og organisasjoner for å nå sine mål på vegne av
medlemmene.
Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av
politiets fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i
offentlig og privat sektor som deler våre mål og interesser. Målet med
samarbeidet er å sikre medlemmenes økonomiske rettigheter og sosiale
forhold.

Herunder:
1.2 Prioriterte mål
		
		

at indekseringen på 0,75% i pensjonsreformen fjernes
at sykeandelen i folketrygden er som for de yrkesaktive
at pensjonister får samme minstefradrag som for de yrkesaktive
at «90%» regelen blir fjernet
at egenandelen på livsviktige medisiner og omfattende
legetjenester holdes på nåværende nivå eller reduseres/fjernes
at det innføres fribeløp på tannlegebehandling for pensjoniste
å komme med innspill til evalueringen av pensjonsreformen fra
2011

Del 2: Lokale oppgaver
2.1 Medlemsfokus
Politiets Pensjonistforbund er til for medlemmene. Forbundet skal ha et
fullverdig tilbud til pensjonistene fra justissektoren, slik at den enkelte
pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet til sitt tidligere arbeidsmiljø og
kolleger:
2.2 Prioriterte mål

Forbundet skal også søke et godt og nært samarbeid med arbeidsgivere
i Justis- og beredskapsdepartementet og i Politidirektoratet.
Herunder skal det særlig legges vekt på:
		
		
		
		
		
		
		

å fortsette, samt videreutvikle samarbeidet med Politiets
Fellesforbund.
å utvikle og intensivere samarbeid med Norges Politilederlag,
Norsk Politihistorisk selskap, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner, samt invitere Politiembetsmennenes
Landsforbund og andre organisasjoner med pensjonister til en
samarbeidsavtale på linje med NPL, NPHS og PF.
å fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet og
SAKO-gruppen.
å vedlikeholde og utvikle det gode og nære samarbeidet med
Politidirektoratet.

Del 4: Budsjett
Arbeidsoppgavene som fremkommer i Handlingsplanen dekkes innenfor forbundets vedtatte budsjett. Forbundsstyret kan budsjettere-/sette
av særskilte bevilgninger til enkeltoppgaver som for eksempel krever
at man nedsetter arbeidsgrupper til å utrede særskilte områder, jfr.
forbundets økonomireglement.

Forbundet skal:
Del 5: Fullmakter
		
		
		
		
		
		
		

i samarbeid med lokallagene-/foreningene, arrangere og
gjennomføre konferanse for lokallagenes-/foreningens ledere
og medlemmer Konferansen skal inneholde temaer som
engasjerer medlemmene og skaper interesse og tilhørighet til
forbundet
på anmodning og så langt det er mulig møte på lagenes-/ og
foreningenes årsmøter og ellers ved behov. Delta aktivt i debatt
på de temaer som møtene tar opp
drive informasjonsarbeid gjennom www.politipensjonisten.no,
eget fagblad og informasjonsskriv

Forbundsstyret gis fullmakt til å prioritere innenfor de foreslåtte punkter
i Handlingsplanen og samordne punktene med Pensjonistforbundet og
SAKO-gruppen.
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Hederstegninnehavere 2017
trykk for at hans forening ikke
var imot et landsomfattende
pensjonistforbund, men at
man stilte store spørsmål
ved «formen og omfanget».
– Vi må organisere etter
behov og økonomiske muligheter.»
Ingen tvil om at Politiets
Pensjonistforbund også hadde
en en litt trang fødsel. Men
politipensjonistforbund ble
det, og vel 30 år etterpå vikk
Hermod Foosnæs Hederstegnet.
Under PPFs landsmøte på Stjørdal i mai/juni 2017, fikk følgende medlemmer Hederstegnet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reidun Normann, Narvik
Hermod Foosnæs, Trondheim
Willy Samdal, Asker og Bærum
Tor Inge Hansen, Tromsø – ikke tilstede
Harald Antun, Bergen
Roald Korsøen, Bergen
Sigmund, Engen, PPF
Kyrre Stenbro, PPF

Utdeling av Hederstegnet er en høytidelig handling. Med Hederstegnet
følger et flott innrammet diplom med begrunnelsen for at vedkommende
har fått Hederstegnet limt på baksiden.
Det vil føre for langt å fortelle om alle begrunnelsene, men vi skal likevel
ta med en, nemlig begrunnelsen til Hermod Foosnæs fra Trondheim.
Den lyder som følger:
«Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for din innsats
for politipensjonistene.
Du var med å stiftet Trondheim politilags pensjonist-forening i 1983. Du
ble foreningens første leder (2 år). Deretter ble du leder av tur- og festkomiteen (3 år) og revisor for foreningen (4 år). Du er fremdeles aktiv
i foreningen.
I tiden 5.-7.1.1986 deltok du på det konstituerende møte på Geilo for
stiftelsen av Politiets Pensjonistforbund.»
Hermod Foosnæs var altså med på selve grunnleggelsen av PPF, og
Norsk Politiblad refererte følgende fra stiftelsesdebatten i januar 1986:
«Hermod Foosnæs fra Trondheim hadde også ordet innledningsvis og
understreket at han og hans venner i Trondheim «ikke hadde kommet så
skråsikkert» til det foreslåtte resultat fra Arbeidsutvalget. Han ga klart ut-
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De som tidligere har fått
Hederstegnet og møtte på Landsmøte i Stjørdal var: Toralf Støyva,
August Mollestad, Torfinn Tveito, Rigmor Henriksen, Tor Johansen,
Torbjørn Bratvold, Kjell R. Bjerke, Oddmund Dahle, Torbjørn Finn, Olav
Haugen og Jørn-Kr. Jørgensen.
Reidun Normann fikk utdelt hederstegn under medlemsmøte i 30. juni
på Bjerkvik hotell i Narvik. Tilstede var Hederstegnutvalgets leder, Odd
Kjell Abrahamsen og 11 medlemmer av den lokale politipensjonistforeningen. Etter utdelingen var det festmiddag. Reidun Normann satt
stor pris på denne oppmerksomheten.
Reidun Normann
fikk Hederstegnet
ved en spesiell
anledning i
Narvik i juni i år.

POLITIPENSJONISTEN

Landsmøteledsagere
fikk se Trondheim

Gode merkantile
tilbud til PPF

Onsdag 31. mai var avsatt til ledsagertur, hvor fire damer
hadde meldt sin interesse. Guider og sjåfører var Odd
Arnfinn Rolseth og Torbjørn Kalland. Vi hadde ikke all
verden av tid, men på forhånd var det bestemt besøk ved
Justismuseet, Nidarosdomen og Tyholttårnet.
Som PPF-medlem kan du fortsatt
benytte PF Forsikring!

Justismuseet
Her ble vi møtt av pensjonert politimann Knut Sivertsen, for øvrig
en meget kunnskapsrik og engasjert guide. Det Knut ikke kan
om dette emnet, er ikke verdt å vite. Dette museet har vært på
flyttefot flere ganger, og har hatt flere navn, bl.a. Kriminalmuseet,
Norsk Rettsmuseum, men i 2016 fikk det navnet Justismuseet og
har i dag tilhold i en bygning som tidligere het Kriminal-asylet.
Nidarosdomen
Omvisningstid med guide var bestilt på forhånd, og en ung engasjert og kunnskapsrik jente fra Senja viste oss rundt og fortalte
oss om de viktigste hendelsene. Nidarosdomen heter egentlig
Nidaros domkirke, og i den norske Grunnloven av 1814 ble det
bestemt at Norges regent skal krones her. Siste kroning var i
1906 (Haakon VII). Senere ble det signing av kong Olav i 1958
og kong Harald og dronning Sonja i 1991. Kirken har vært sterkt
rammet av store branner så det har vært en kontinuerlig oppbygging. Videre forvitres «dårlig» stein, slik at restaureringen tar
vel aldri slutt. Ca. 400 000 besøker Nidarosdomen årlig.
Tyholttårnet
Ble bygget i 1985 og er et 120 meter høyt telekommunikasjonsog radiotårn liggende på Tyholt i Trondheim. Ca. 75 meter over
bakken ligger spisestedet «Egon» - det roterer 360 grader rundt
i løpet av 1 time. Herfra er det flott utsikt over store deler av
Trondheim, Trondheimsfjorden og nabokommuner. Her inntok vi
lunsj og det både så og hørtes ut som om at alle trivdes. Dette
var en fin måte å bli bedre kjent med hverandre på. Etterpå
returnerte vi til Stjørdal for å gjøre oss klar til kveldens bankett. En
takk til Odd Arnfinn som på kort varsel bidro med sjåførtjeneste
og guiding. En takk går også til alle de trivelige ledsagerne som
var med på turen.

For deg, ditt og dine

Tlf: 23 16 31 00
forsikring@pf.no
politipensjonisten.no/forsikring

www.politipensjonisten.no
ppf@pf.no

Samarbeidspartnere innen det merkantile var representert med
stands under PPFs landsmøte. Tilbudene var mange og diskusjonene
omkring en god handel pågikk med flere landsmøtedeltakere.
Foruten av avbildene, var også en representant for Berthel O.
Steen som representerer bilmerkene Mercedes, Peguot, Kia og
Citroen tilstede, sammen med Bård Grong fra Sport Brand – rimelig
sportstøy med landsmøtepriser.

Torbjørn Kalland

Politipensjonist
Knut Sivertsen guider
i Justismuseet.
Foto T. Kalland

Lisbet Vikan fra reisebyrået
Travelnet.

Ellen Schou Haagensen fra
Memira.

Ellen Døviken med en
medarbeider fra
PF-Forsikring.

Sixt fra Værnes var også
representert med en ny
leiebilavtale.
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Alle bør delta lokalt i PPF
E. Eystein Loftesnes hadde ideen til en minneplakett
i Stutthof, og 25. april 2015 ble det en realitet.
Visepolitidirektør Vidar Refvik avduket minnetavla.
Tilstede var polske og norske politiledere.

Jeg vil her benytte anledningen til å takke alle for 8 fine år som
tillitsvalgt i forbundsstyret i PPF.
Jeg har hatt gleden av å samarbeide med mange trivelige pensjonister
i disse årene. Vil spesielt trekke fram Kjell Bjerke og Kyrre Stenbro som
har vært ledere i perioden jeg har hatt i forbundsstyret. Jeg opplevde
samarbeidet med dem, og resten av forbundsstyret som forbilledlig.
Jeg har registrert i disse årene at en del lag og foreninger sliter med å
få noen til å ta på seg verv i lokallagene. Min oppfordring til ALLE er å
si ja til å delta lokalt. Hovedaktivitetene for medlemmene må være hos
de lokale lag og foreninger. Forbundet vårt blir ikke bedre enn det DU er
med på å gjøre det. Mitt håp er at stadig flere lokale lag og foreninger
kan samarbeide for å få til større arrangementer som turer og lignende.
Jeg håper alle ser betydningen av å være medlem i organisasjonen.
Uten noen til å jobbe for pensjonistene risikerer vi raskt å være i samme
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situasjon som på 1970 tallet da pensjonene sto på stedet hvil. Etter
mange års kamp lykkes endelig pensjonistforbundene å få en endring til
det bedre i 1986. Nå etter innføringen av pensjonsreformen er vi begynt
å sakke akterut på nytt. Det er kun gjennom å være med i PPF vi har
mulighet til å lykkes med å bedre vilkårene igjen. SAMMEN ER VI STERKE !
De siste fire årene med Kyrre Stenbro som leder har ført PPF videre framover. Organisasjonen er nå bedre rustet enn noen gang til å ta kampen
for pensjonistene. Medlemsregisteret og økonomien ( som henger nøye
sammen) er nå bra, og mye er gjort med å forbedre det meste. Vi har
antagelig hatt Norges beste politibyråkrat på topp i organisasjonen.
Igjen tusen takk til alle, og lykke til i det nye styret. Alt fagforeningsarbeid går i bolker. Etter mitt skjønn er nå tiden inne til å gjøre PPF mer
spisset som kamporganisasjon sammen med pensjonistforbundet.
Vennlig hilsen E. Eystein Loftesnes

POLITIPENSJONISTEN

Hjemmelaget ferskfiskball og karbonader i Mølnbukt
Dagen opprant grå, overskyet og heller kjølig (8 C), da de første
deltakerne møtte opp på Trondheim Sentralstasjon. Etterhvert
som flere dukket opp ble ihvertfall stemningen på bussholdeplassen god og varm.

Vertskapet vartet opp med nydelig hjemmelaget ferskfiskball med tilbehør. Hele tilberedelsen av ferskfiskballen hadde tatt dem 12 timer,
kokt ca. 160-170 stk, og i tillegg om noen ikke kunne spise ball, hadde
de stekt 100 kabonadekaker! Det manglet absolutt ikke på mat hos Evy
og Arne.
Senere ble det dekket på bordene ute på terrassen til servering av kaffe
og selvsagt også der med hjemmelagete osteklaker og kremkaker. Det
var høy stemning både rundt middagsbordene og kaffebordene og tiden
fløy fort avgårde til det ble dags å returnere tilbake til Trondheim.
På vår ferd dit i strålende solskinn kjørte vi gjennom skikongens rike, Harald
Grønningens, og den kjente og omsungete jordbærbygda, Lensvika.
Harry Skar og frue ble vinnere av konkurransen med 22 av 25 bindeord
riktige, premie ble overlevert i bussen. Etterhvert stilnet praten av gode
og mette etter besøket hos Evy og Arne. Alle inkludert vertinna og sjåfør,
var meget fornøyde med turen og spesielt besøket hos Evy og Arne
Johansen. En minnerik tur.

I stua var det fullt hus, og vel så det.

Evy og Arne Johansen.

39

forventningsfulle pensjonister med vår alltid blide og serviceminded Gunn Helen Grandell, som vertinne, og vår alltid
stødige og trygge sjåfør Morten Singsås bak rattet, la vi
avgårde kl. 09.20 mot Flakk ferjeleie i en av Orkla-reisers nye og komfortable turbusser.

Tusen takk til Evy og Arne, turansvarlig Gunn Helen Grandell og ikke minst
vår stødige og blide sjåfør Morten Singsås, som brakt oss trygt tilbake til
Trondheim, ca. kl. 19.40.
Reidar Svendsen (freferent og deltaker).

Overfarten Flakk-Rørvik er kortvarig, bare 25 minutter. På vei gjennom
skogkledt landskap mot Brekstad, Ørland kommune, fikk alle ombord
utlevert et ark med en bindeordskonkurranse, som pensjonistene etter
beste evne skulle besvare under deler av turen. Ved ankomst Brekstad,
ble det en kortvarig stans utenfor kjøpesenteret, før ferden fortsatte mot
Garten ferjeleie. Fra Brekstad bedret været seg og sola varmet.
Fra Garten var egentlig reiseruta videre med ferje via Storfosna-Nordleksa-Værnes, Agdenes kommune. Siden turbussen «fylte» nesten hele
bildekket på den lille ferja «Nidaros 2», ble Storfosna sløyfet med kortere
sjøtur. Skydekket forsvant nesten helt og sola fikk slippe mer til. Det var
flere som benyttet anledningen til å gå ut av bussen og strekke på beina
på bildekket eller oppe ved styrehuset, mens jagerflyene fra Ørland
flystasjon «lekte» seg i luftrommet over oss.
Det ble en aldeles flott sjøreise hvor vi kunne beskue stedene vi passerte,
Storfosna, Kråkvåg, Fjellværøya (Hitra) og mot Kongensvoll (på fastlandet)
i.l.a. den ca. 1.5 time lange turen.
Fra Værnes kjørte vi videre på smale grusveier og smale bruer, såvidt
plass til bussen, frem til vårt bestemmelsessted for dagen, hjemme hos
pensjonistkollega Arne Johansen og hans kone Evy i Mølnbukt (Agdenes).
Der tok de imot oss med åpne armer under skyfri himmel med huset
pyntet med balkongflagg og pådekte bord innendørs. De hadde forberedt
seg godt til å ta imot en busslast med sultne kolleger med hjelp av herr
og fru Trøan.
En uke forut hadde Gunn Helen og Morten vært på rekognoseringstur
bl.a. m.t.p. om det lot seg gjøre å komme dit med en turbuss. Ikke noe
problem for Morten.

Maten smakte fortreffelig.
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PPFs historiske arkiv samlet

Føringsboka forteller historien.
- Jeg har forsøkt å ta noen bilder av det «ryddede» PPF-arkivet. Det
morsomme er, etter mitt skjønn, Føringsboka for Politiets Pensjonistforbund fra 10. februar 1986 og fra til ca. 2008. Påbegynt av Sigrid Kirkemo
og avsluttet av Ingrid Mørkhagen, med god hjelp av Magnar Myrmel. Det
var ikke lett å få fram Sigrid’s skrift utenpå boka, men den kan utheves
med litt skarp tusj.
- Det i arkivet fra Oslo er flott, typisk Eilif Eskøy å skrive det som står
på baksiden, skriver tidligere forbundsleder Kjell R. Bjerke i en mail til
Politipensjonisten.
Det er ikke for mange av våre kolleger som opp gjennomn årene har
brydd seg for mye om historie og historiens gang. Derfor – derfor også –
skal Kjell R. Bjerke ha takk og «fagnad» for at han har gjort denne jobben.
Kunsten nå ligger i å følge opp arkivet slik at ting blir systematisert og tatt
vare på. KRB har gitt PPF verdens beste grunnlag. Takk, Kjell! En innertier
fra deg og dem som satt deg i gang med dette viktige aerbeidet.
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Seniorkonferansen 2017
- kløkt, humor, kunnskap og god sosial ramme
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Øyvind Røen åpner
Seniorkonferansen
2017.

med trygge rammer, er noe av det viktigste du kan få med deg i livet,
understreket Sigbjørn Johnsen som er en god, spirituell og fremfor alt
engasjert foredragsholder som benytter både sang, dikt og tale for å
formidle sitt budskap, Dessuten er den tidligere finansministeren i besittelse av en god del humør. Det kommer også godt med under livsreisen,
og må avgjort også knyttet til en av livets viktigste ting og egenskaper.
Gode pauser ga oss muligheten til å mingle. Drikke kaffe, og prate
sammen. Når ca. 130 gamle kolleger kommer sammen, er det mange
historier som skal fortelles, og ikke minst skal det oppdateres i forhold
«sist vi så hverandre». Slikt tar tid, og pauser er derfor av et gode på
flere måter.

Det kunne ikke ha vært flottere. Årets Seniorkonferanse i regi av
Oslo og Kongsvinger politiforening og lag må igjen karakteriseres
som en ubetinget suksess, med dyktige foredragsholdere og god
underholdning, kløkt, humor og god sosial ramme - og topp innkvartering. Åstedet var Sæter Gård straks utenfor Kongsvinger.

B

ortimot 130 deltakere kunne leder Øyvind Røen ønske velkommen
i Sæter Gårds trivelig auditorium. Men allerede før velkomsten var
årets Seniorkonferanse i gang med en fem minutters film tatt opp
under Alta-aksjonen med politiveteranen Asbjørn Hildrum som fotograf.
Filmen ga mange i salen tilbakeblikk på noe de selv var med på, og
filmen satt minner i gang hos mange fra et langt politiliv.
- Vi har ikke politimyndighet lenger, sa Øyvind Røen, men ingen kan ta
fra oss fortiden.
Tema for årets konferanse var: Hva er viktig i livet? Røen understreket at
det er viktig hva vi fokuserer på i livet? - Er det ugresset eller blomsterprakten?
Første innledende underholder, var Viggo Sandvik fra gruppen Vazelina
som han ga ut 15 plater sammen med. Nå var han i Sæter Gårds auditorium
med en pianist og ga til beste noen av sine sanger ispedd en rekke gode
historier som fikk smilet og latteren frem hos forsamlingen.
Sigbjørn Johnsen som hele sitt liv har vært politiker både i Stortinget og
i regjering som finansminister, tok i sitt foredrag tilhørerne med på en
historisk reise - først gjennom litt av det politiske Europa, deretter innom Kongsvinger festning, lyrikerne Rolf Jacobsen og Hans Børli, før han
nærmest seg konferansens tema: - Hva er viktig i livet?
Tillit og gode venner
Han konkluderte på denne måten: - Viktigst i livet er det å ha gode venner,
ha tillit, nære relasjoner, toleranse og verdighet. - Det å få en god start
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Hjertets godhet
Odd-Cato Kristiansen har vært fengselsprest i mange år og dessuten
menighetsprest flere steder. Han har dessuten lang fartstid i Kirkens
Bymisjon, og har fra tid til annen fungert som politiprest i Oslo.
Det var Kristiansen som var på vakt da det smalt ved Regjeringsbygget
22/7, og det var han som fikk samtale med gjerningmannen og siden
fikk han som samtalepartner to år i fengslet. - Jeg lærte noe av dette,
fortalte Kristiansen, et menneske er å se på som noe mer enn sine
gjerninger.
Det er viktig å gi mennesker en opplevelse av verdighet. Ingen er håpløse.
Det er bare noen det haster å håpe mer for enn andre.
Det handler om kjærlighet. Å elske er å se, høre og svare. Og det er å
spørre den annen for deres egen skyld. Det gir enkle ord og stillferdighet,
men hva er viktigere mellom mennesker enn hjertets godhet?
Mosjonstiltak i Hildrum- og Berger-regi
Dagen bød også på ulike mosjonstiltak satt i scene av Asbjørn Hildrum
og Einar Josef Berger som hadde laget en aktivitetløype. Noen var meg;
noen ikke, men alle hadde det moro og fikk en smak på viktigheten av å
være i bevegelse. Noe trim er bedre enn ikke noe, og enhver bevegelse
teller i livene våre.
Om kvelden 1. dag, var det koldtbord de lux og underholdning, hvor Eda
Pelle – en norsk-svensk gestalt fra Morokulien – bant det hele sammen
med historier og trekkspillmusikk ut i de små timer med god mat – og
godt drikke.
Drømmen om «Sjokoladeslottet»
Annen dags første forleser var Hege Hasle-Christensen som bygget
opp «Sjokoladeslottet» - en internettbasert butikk med velsmakende
sjokolade. Hun fotalte om gründerideen, og ga uttrykk for at alle kan
starte sin egen «bedrift», men være forsiktige med å la andre legge fram
ens egen idé. Et tankevekkende foredrag om det å skape arbeidsplasser
og mening.

POLITIPENSJONISTEN
To hemmelige flyktningeloser
Neste foredragsholder, Anne-Kristine Føsker, som har skrevet boken
«Gränsen är nådd», ble hilst velkommen med den aller største forventning.
Boken handler om hennes far, Leif Kristian Føskers, hasardiøse flykningetrafikk sammen med vennen og kollegaen Henrik Hebo (da Olsen).
De to fraktet flyktninger, jøder og agenter – til sammen ca. 300 – i sikkerhet i Sverige under 2. verdenskrig. Til dette brukte de «politiminister»
Jonas Lies bil med kjennemerket A 92. De to politifolkene gjorde ca. 100
turer til tre ulike grensestasjoner før de ble avslørt, og om dette og mye
mer fortalte Anne-Kristine Føsker til en meget interessert Seniorkonferanse. Mange kjente de to politifolkene, og Føsker og Hebos historie har
vært nesten ukjent fram til Anne-Kristine trakk den frem fra glemselen
gjennom sin bok.

Sæter Gård ligger vakkert til utenfor Kongsvinger.

Kolleger har en voldsom effekt
Ivar Solum – som er leder av pensjonistforeningen på Hamar – og som
fikk kreft i 1995, var neste mann i ilden.
Viggo Sandvik

Sigbjørn Johnsen

Odd-Cato Kristiansen

Asbjørn Hildrum

Eda Pelle

Hege Haslie-Christensen

Anne-Kristine Føsker

Ivar Solum

John-Erik Vika

Ole Birger Nordvik

John Northug

Tom Åge Myhren

Han fortalte om sitt liv før og etter kreften, og kunne ikke understreke
nok nødvendigheten av at det finnes gode kolleger som spør og bryr seg
om. - At kolleger stiller opp, kommer på besøk og viser interesse, har en
voldsom effekt. Vi har alltid behov for et medmenneske, understreket
Solum i sitt engasjerende og meget tankevekkende foredrag.
Politireformen pluss minus
I de to herrene John-Erik Vika og Ole Birger Nordvik fikk Seniorkonferansen
en kort presentasjon av fordeler og ulemper med den nye politireformen.
Visst er det mange spørmål som etterhvert krever – og kanskje vil få – sin
avklaring. Mange problemstillinger ble reist, og de to var både for og
mot, og ga på sin måte uttrykk for det.
Birger Nordvik som har permisjon fra sin politistilling for å være ordfører
i Eidsvoll, hadde til og med skrevet en sang som han fremførte, og som
ikke var for positiv til reformarbeidet som John-Erik Vika ga uttrykk for.
Pappa Northug
Endelig fikk forsamlingen møte John Northug, far til den verdenskjente
skiløperen. Han ga et innblikk i hvordan det var å være profesjonell skiløper på et meget høyt plan, og fortalte at det blant mye annet handler
om talent – og at talentet er evnen til å jobbe hardt. Ingen til om at møtet
med John Nortug gjorde inntrykk på seniorkonferansen.
Ord, humor og ordspill
Siste foredragsholder var Tom Åge Myhren som meget morsomt og
humoristisk fortalte om hva som er viktigst i livet. Med en positiv bruk
av ord, humor og ordspill satt han forsamlingen i god stemning gjennom
både spøkefulle og svært alvorlige historier fra det virkelige liv.
Myhren er et oppkomme av Guds nåde med innfall og utfall som setter
tankene i sving, og hans foredrag var en meget god og stillfull avslutning
på årets Seniorkonferanse.
En blank sekser!
Hva skal jeg si til slutt om årets Seniorkonferanse som også inneholdt en
aldri så liten sekkepipekonsert og mye hyggelig sosialt. Kan det være en
idé å gradere konferansen på en skala fra 1 til 6 – eller kaste en terning?
Det spiller forsåvidt ingen rolle. I begge tilfellene blir det en blank 6-er!
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Vi gratulerer!

Jubilanter i desember 2017

Jubilanter i november 2017

Jubilanter i oktober 2017

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra oktober til desember 2017.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.
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JUBILEUM

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
90
90

Slåtten
Tonby
Torgersen
Baadshaug
Østerud
Sundstu
Heisel
Hillestad
Kvam
Sørli
Berge
Grennes
Andersen
Mostad
Næss
Bredgaten
Aasland
Woldseth

Kari Synnøve
Torbjørn
Per
Nils Peter
Nils Erik
Berit
Arnfinn Helge
Einar Sigvin
Bjørgunn
Arne
Karl Tore
Sigrid
Ronald
Liv
Anna Askland
Kjell Gunnar
Sigrid
Harald

29.10.47
29.10.47
27.10.47
25.10.47
24.10.47
21.10.47
21.10.47
16.10.47
13.10.47
05.10.47
04.10.47
01.10.47
01.10.47
07.10.37
07.10.37
05.10.37
31.10.27
28.10.27

Direktemedlem
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Kripospensjonistene
Mosjøen Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Direktemedlem
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag

JUBILEUM

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90

Andersen
Øien
Eriksen
Davidsen
Nordseth
Omli
Storsand
Stuberg
Langlien
Nordberg
Auno
Risan
Aasen
Bjønnum
Osvoll
Pharo
Rønneberg
Paulsen
Jansen
Korum
Salbu

Vidar
John Anders
Per Edvin
Fred
Toril Mosand
Bjørn
Inger Lise
Julie
Bjørn
Nils Erik
Sigrid Lise
Lars Didrik
Jostein
Olav Øystein
Karstein
Ingebjørg
Randi Jeanette
Jens Andreas
Jan
May Bjørg
Elias

30.11.47
29.11.47
28.11.47
28.11.47
15.11.47
15.11.47
14.11.47
06.11.47
05.11.47
04.11.47
03.11.47
03.11.47
03.11.47
02.11.47
02.11.47
30.11.37
05.11.37
04.11.37
02.11.37
30.11.27
19.11.27

Ringerike Politis Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Follo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Harstad
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politiets Pensjonistforening, Harstad
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland

JUBILEUM

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90
90

Moe
Fjeldseth
Stener
Aarnes
Stokke
Håland
Falmår
Betten
Mikkelsen
Bjertnes
Kyrkjeeide
Lyngved
Bakken
Berge
Sørdalen
Samuelsen
Natvik
Langnes
Midtbruket
Grindahl
Rustad
Johannessen
Bjørnemyr
Meland
Johannesen

Gunn Alice
Lars Erik
Juul Sverre
Turid
Ivar
Helga
Øystein
Oddvar
Halvor
Vidar
Jostein
Berit Johanne
Kjell Olaf
Kåre Norvald
Karen
Ove Øystein
Edvard
Robert
Eva Helene
Berit
Oddvar
Kirsten Lie
Karin
Ola
Tulla

31.12.47
30.12.47
26.12.47
26.12.47
25.12.47
24.12.47
23.12.47
20.12.47
20.12.47
19.12.47
18.12.47
18.12.47
14.12.47
10.12.47
08.12.47
07.12.47
04.12.47
02.12.47
29.12.37
24.12.37
21.12.37
03.12.37
24.12.27
19.12.27
17.12.27

Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
Politiets Pensjonistforening, Solør
PST-pensjonistenes forening
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Kripospensjonistene
Direktemedlem
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Direktemedlem
Direktemedlem
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistlag Haugaland og Sunnhordaland
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Salten
Politiets Pensjonistforening, Moss
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
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Lensmannsetatens Pensjonistlag
Hordaland på båttur til Modalen

Lagets første tur etter navneendringen ble gjennomført den 19.
juni 2017. 28 medlemmer hadde meldt seg på. De fleste deltok
på båtturen, mens noen møtte direkte i Modalen. Siden oppmøtet
var noe under 50 % av medlemsmassen, er vi denne gangen
meget tilfreds med arrangementet.
Vi gikk om bord i hurtigbåten «Sea Express» på Nøstet ved TV 2. Båten
hadde vi leiet til en tur fra Bergen til Modalen med retur rundt Osterøy
tilbake til Bergen. Avgang fra Nøstet kl. 10.30, og med 23 knop gikk
det pent innover. I Norge skal det være sommer på denne tiden, men
temperaturen lå på 15 grader. Vi hadde oppholdsvær til vi ankom Modalen
etter ca. 2 timer, men så kom regnet. Da forsto vi hvorfor Modalen
kommune kunne høste gull som kraft fra det som kom ned fra himmelen.
Båtturen var meget behagelig og praten gikk livlig blant våre medlemmer.
Turen gikk i nydelige fjorder, stupbratte fjellskråninger og ble i Modalen
avsluttet med en tur opp elven til kaien i Modalen. Der ventet resten av
deltakerne. Tidligere region lensmann i Lindås , Einar Vatne, ga oss historikk
om Modalen og viste oss omkring i Modalens flotte aktivitetssenter,
Bryggjeslottet. Her var det både bibliotek, svømmehall, bowlinghall, for
å nevne noe, som kommunenes ca. 430 beboere kunne benytte for en
billig penge. Vi fikk høre at selv etter kommunereformen, skulle Modalen
bestå som egen kommune. På grunn av inntekten fra kraften, har
kommunen en svært så god økonomi og makter derfor å gi sine innbyggere gode tilbud. Barna som begynner på skolen, får således egen
bærbar datamaskin til skolebruk!

Havnen var flott, der var gode
kaier, i tillegg er det planer om
videre utbygging. Et pussig
moment var at der flere ganger
i uken går hurtigbåt fra rederiet
Rødne fra Bergen til Modalen.
Passasjerene får ikke gå i land
i Modalen, fordi selskapet som
eier båten, skal ha inntekter fra
servering og salg ombord. Da må man bare undres, når vi vet at båtruten
har offentlig støtte blant annet fra innovasjon Norge.
De som driver restauranten på kaien, Mobryggkja, kommer fra Island,
og de har her bygget opp et flott tilbud opp mot mat og kultur. Vi fikk
varm lunsj samt kaffe med eplekake og krem til dessert. I helgene er der
mange fritidsbåter på besøk og stor aktivitet for barn og voksne. Der var
også en rekke utleie leiligheter, om man ønsket noen dager på stedet.
Turen hjem igjen gikk som nevnt i passelig sipregn, uten at det tok
gleden fra oss. Fjordcruise valgte å bruke »Sea Express» denne gangen og
sjefen selv Trygve Tønnesen var kaptein. Regnet avtok etter at vi landet
i Bergen igjen og dagen fikk en ypperlig avslutning, når Brann banket
Stabæk med 5 – 0 et par timer senere på stadion.
(Ref. ved Harald Andersen).
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NYE MEDLEMSFORDELER 2017
FRA 1. MAI, 2017 ERSTATTER SIXT LEIEBIL EUROPCAR.
Medlemmer i Politiets Fellesforbund får 20%
rabatt på leiebil i Norge, i tillegg til en ekstra
sjåfør inkludert. I utlandet vil medlemmer få
opptil 10% på internettprisene. Sixt tilbyr også medlemmene
oppgradering til Gullkort i vårt fordelsprogram og kortet kan
bestilles via Politiets Fellesforbund sin egen portal. For å
oppgradere til Gullkort må kortnr sendes til reservation@sixt.
no og vår kundeservice representanter vil oppgradere kortet
for deg.
FRA 1. JULI, 2017 ERSTATTER BERTEL O. STEEN AVTALEN
MED VOLVO
Bertel O. Steen AS (BOS) er i dag
importør av bilmerkene Peugeot/
Citroën/DS, Kia og Mercedes-Benz. Bertel O. Steen AS
er Norges eldste og nest største bilimportør, og samtidig
Norges eldste og nest største forhandlerkjede for personbiler,
varebiler, lastebiler og busser. 116 år med kontinuerlig
vekst har resultert i en vital organisasjon med ca. 2.200
medarbeidere.

Vi har lagt bak oss et godt år både når det gjelder topp- og
bunnlinje for konsernet. Det er mange lyspunkter å trekke
frem, som at det har vært tidenes beste år for MercedesBenz og at vi ser en klar bedring i driften i vår egeneide
forhandlervirksomhet.
Bertel O. Steen ser et marked i sterk endring der nye
forbruksmønstre, ny teknologi og nye aktører etablerer seg.
Om noen år vil norsk bilbransje være helt annerledes enn det
den er i dag. Ikke pga. én trend, eller én teknologisk nyvinning,
men på grunn av mange parallelle teknologiske fremskritt.
Bertel O. Steen skal være i front av denne utviklingen!
Finn deres lokale forhandler via de respektive nettsteder:

www.mercedes-benz.no
www.peugeot.no
www.citroen.no
www.kia.no

Se avtalene på pf.no – medlemsfordeler

PF Forsikring er blitt enda bedre!
Som PPF-medlem kan du velge blant alle forsikringene i den vedlagte brosjyren.
Du får trygghet, stabile priser og mange nye fordeler:
•

Økte aldersgrenser personforsikringer

•

Pensjonistpakken og Reise Pensjonist har økt ulykkesdekning til kr 500 000

•

Pensjonistpakken og Innboforsikringen har også flere forbedringer inkludert:
Ombygging av bolig etter ulykke har økte summer
Plutselig og uforutsett skade på/tap av nøkler til boligen
Sanering av veggedyr

Vi tilbyr alle medlemmer gjennomgang av forsikringene, og vil ringe så mange vi rekker.
Har du ikke hørt fra oss, ta gjerne kontakt!
Tlf.: 23 16 31 00
E-post: forsikring@pf.no
Vennlig hilsen oss i PF Forsikring

Kontakt oss: 23 16 31 00 | forsikring@pf.no | pf.no/forsikring

