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Betyr valgresultatet noe for PPF?
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tortingsvalget er vel overstått, og nytt storting ble valgt i
september. Det førte til en endring i maktforholdet partiene
seg imellom på Stortinget, men ingen endring i forholdet
mellom blokkene. Sittende regjering fikk altså fornyet tillit.
Hvorvidt det blir endringer i sammensetningen av denne er i
skrivende stund ikke avklart.

D

et er ulike meninger om valgresultatet blant medlemmene. Når jeg vil si litt om
resultatet, er det fordi landsmøtet har vedtatt noen punkter i Handlingsplanen som
bl.a. krever politiske vilje vedrørende våre krav til forbedring av pensjonsrettigheter og
–økonomi. Vi har bl.a. krav om fjerning av indekseringen av 0,75% i pensjonsreformen,
og vi vil ha reell forhandlingsrett med Staten på reguleringen av løpende pensjoner i
folketrygden.

D
V

et er en begrenset drøftingsrett i de årlige trygdeoppgjøret som har ført til at vi har
tapt kjøpekraft de tre siste årene. Det kan ikke fortsette.

årt samarbeid med Pensjonistforbundet og de andre SAKO-organisasjonene, er helt
avgjørende for å komme i posisjon for å nå våre mål. Solberg-regjeringen har så langt
ikke vært villig til å love endringer på disse områdene.
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D

et er bare gjennom et samarbeid med andre vi kan komme nærmere en løsning,
så vi kommer til å fortsette med å være en aktiv part gjennom samarbeidet med
Pensjonistforbundet/SAKO-organisasjonene.

Fast kontortid

M

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund

en over til noe annet: Hva er det viktigste i hverdagen for en pensjonist? Hadde jeg
stilt dette spørsmålet blant våre medlemmer, hadde jeg nok fått ulike svar. Jeg er
likevel sikker på at familie, venner, fellesskap og gode kulturelle opplevelser, betyr mye
for mange i PPF,

L

okallagene har ulike medlemstilbud. Noen satser på medlemsmøter med ulikt innhold.
Andre har færre medlemsmøter, men inviterer til aktiviteter på faste dager i løpet av
måneden. At tilbudene/aktiviteten varierer fra lag til lag er naturlig. Stor aldersforskjell i
gruppen politipensjonister fordrer behov for varierte aktivitetene. Det viktigste er å finne
aktiviteter som samler, og som betyr en liten forskjell fra hverdagen.

N

oen «ildsjeler» går igjen i de ulike aktivitetene. Det som bekymrer meg, er at det er
forholdsvis mange som ikke «finner veien», eller ikke finner seg til rette på noen av
våre aktiviteter. Det kan selvfølgelig være gode forklaringer på dette, men vi vet at det er
medlemmer som blir sittende hjemme av grunner som relaterer seg til den tiden de var i
arbeid. Det kan selvsagt også være helt andre grunner, men de velger ensomhet fremfor
fellesskap. De trenger et besøk, eller å bli aktivisert på et eller annet vis. Jeg tror det er
blant disse vi må bruke litt ekstra krefter og ressurser. Dette var en av årsakene til at vi
etablerte Pensjonistnettverket.

F

ormålet med nettverket er at: «Pensjonistnettverket skal fungere som et tilbud om
støtte og hjelp til alle medlemmer og deres familie som ønsker det». Vi er i startfasen,
men dette er en målsetting som lokallagene og forbundet må jobbe sammen for å nå.

K

ontaktpersonene i Pensjonistnettverket var samlet i mars i år. Dette var en oppstartsamling sammen med representanter fra HMS-seksjonen i POD. Det ble gitt noe faglig
påfyll, knyttet kontakter, etablert et møtepunkt på nettet, og det ble lagt til rette for
iverksettelse ute distriktene. Noen har kommet godt i gang etter dette møtet. Hos andre
har det tatt noe lenger tid. Det aller viktigste er at vi er i gang. PPF ønsker alle som har
sagt ja til å bidra i nettverket arbeidet lykke til. Jeg vet at det er mange ildsjeler som
har gjort en veldig god jobb, og som kommer til å fortsette med dette også etter at
Pensjonistnettverket er på plass lokalt. Det handler om å bry seg. Vår nestleder,
Martha Kalland, vil være kontaktperson i styret for dette arbeidet - et arbeid styret
kommer til å prioritere.

I

skrivende stund er det fortsatt ei god stund til jul, men når dere leser dette er vi helt i
starten på adventstiden. Derfor vil jeg ønske dere alle en riktig god og fredelig julehøytid.
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Bjørn Egeli - forbundsleder

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@yahoo.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: LOS Digital, Larvik
Forsidefoto: Jørn-Kr. Jørgensen
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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«Vi får aldri en ny mulighet til å gjøre et godt sisteinntrykk»

En god avskjed med venner og kolleger betyr mye for den som opplever den - og den må være villet
«Prisen ved å møtes, er å skilles», heter det. Og prisen for å leve,
er å dø. Prisen ved å begynne i politiet, er at vi en dag må slutte.
Det er den «brutale» sannheten.
Politifolk flest slutter ved 57-58 år. Noen står lenger. De sivilt tilsatte
slutter ved 62 eller 65, noen ved 67, og noen står kanskje ennå lenger.
Ære være dem for det.
I vel 35 år av mitt liv har jeg vært tilsatt i politiet. Jeg har vært på svært
mange avskjeder til både politimestre, tjenestemenn i alle grader, sivilt
tilsatte og andre tilsatte. Noen av dem har jeg fått lov til å lede, og det
har vært like hyggelig hver gang. Ikke fordi en «gammel» og kjær kollega
skal gå av med pensjon, men fordi avskjedsparolen – som vi kalte det
tidligere – ga kolleger og andre en fin mulighet til å hedre en kollega for
«å ha stått løpet ut».
Noen har sagt: «Nå går jeg..... Jeg skal aldri sette min bein her mer!»,
«Ja, nå er det over, men jeg stikker innom» eller «Takk for alt, det har
vært gode år.» – vi har alle ulike måter å si det på når avskjedens stund
er et faktum.

igjen». Det absolutte «adjø» er så endelig. Men politiet er fullt av kaffekopper, og du og en kollega må drikke dem.
Her vil jeg skyte inn en viktig ting: Noen steder har ikke pensjonister
lenger adgang til sitt gamle arbeidssted, «sitt politihus», «sin stasjon».
Politidirektoratet har i skrivs for anmodet politimestre og andre om å legge
forholdene til rette for pensjonister. Det gjelder fremdeles. Faktum er at
den som blir satt utenfor, har det ikke noe godt. Tenk deg selv situasjonen.
En god avskjed er viktig for alle, enten det skjer sånn og eller slik, bare
den er villet, slik som den det skal tas avskjed med vil ha det. Det er
resten av livene våre – ditt og mitt – det handler om. Og da er den gode
avskjed det som sitter i minnet. «Vi får aldri en ny mulighet til å gjøre et
godt sisteinntrykk!»
God jul og godt nytt år til alle trofaste lesere!
Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

Noen jeg vet om har hatt en avskjed, og klart seg med det. Noen har hatt
to, noen til og med tre! Det er morsomt og hyggelig, og mye god mat
og mange godord. Og det lar seg forstå – å «ta avskjed» etter et langt
arbeidsliv er ikke «så enkelt».
Noen velger å ikke ha noen avskjed, men rydder skapet eller kontoret,
leverer nøklene og forsvinner. Vi er alle ulike, og det må respekteres.
Men jeg har tekt i hvert fall to ting om avskjed: 1.) Sørg for at det blir
en hyggelig avslutning. 2.) Si ikke «adjø». Si «på gjensyn; vi treffes snart
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Forbundsleder Bjørn Egeli:

Pensjonistnettverket er vår viktigste sak
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
saker i handlingsplanen, har vært i fokus overfor
sentrale politikere gjennom vårt samarbeid med
SAKO-organisasjonene og Pensjonistforbundet.
- Ellers har Kjell Fagerlid og Egil Haaland jobbet veldig
godt, og avgitt svar til «høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler».
Jeg var skikkelig glad for å ha dem begge i styret
da vi fikk dette til høring. Kunnskap og bred fagforeningserfaring både var – og er - helt nødvendig.
Handlingsplanen er vårt verktøy
- Hva er forbundsstyret planer videre?
- Styret i PPF forholder seg til den vedtatte handlingsplanen som ble enstemmig vedtatt av Landsmøtet.
Det er for øvrig en veldig god, og utfyllende handlingsplan. Dette betyr at handlingsplanen er vårt vektøy og
hele tiden vil ha vår oppmerksomhet. Det er denne vi
skal måles etter ved neste landsmøte.

Bjørn Egeli er en aktiv organisasjonsmann med mange viktige verv
både i og utenfor politiet bak seg

Under Landsmøtet i på Hell ved Trondheim i sommer, ble Bjørn
Egeli fra Søgne valgt til leder i Politiets Pensjonistforbund.
Han lever et aktivt liv på Sørlandet som fylkesleder i Vest-Agder
Arbeiderparti og med en hel del verv bak seg – både som tillitsmann
i politiet og innen politikken. På det som er igjen av fritiden, er
Egeli reiseleder til Polen og Tyskland for Aktive Fredsreiser. Tidligere
har han vært aktiv polititjenestemann, og ikke minst hovedverneombud for hele Politi-Norge i regi av Politiets Fellesforbund. Det er
en aktiv og engasjert organisasjonsmann som nå leder PPF.
- Hva er de viktigste sakene PPF arbeider med høsten 2018 og våren 2019?
- Vi har selvsagt fokus på saker fra dag 1, men vi må i tillegg få noe tid til
å finne vår arbeidsform i styret. Ny forbundsleder, -sekretær og –kasserer
valgt i samme Landsmøte, fordrer at vi må få bruke litt tid på hvordan vi
skal jobbe sammen mot felles mål. Det er for øvrig masse erfaring fra ulike
områder innen fagforeningsarbeidet samlet i styret. Det er veldig viktig, og
ikke minst betryggende, i forhold til styrets oppgaver.
Forhandlingsrett
- I og med at det var Stortingsvalg nå i høst, at statsbudsjettet for 2018 ble
lagt frem i Stortinget i oktober og at trygdeoppgjøret til våren begynner
å nærme seg – vil styrets fokus være rettet mot våre pensjonsrettigheter
og pensjonsøkonomi. Reell forhandlingsrett, underregulering ved de siste
oppgjørene, fribeløp på tannlegebehandling og andre viktige prioriterte
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- Informasjonen fra forbundet til lokallagene/medlemmene er viktig, og styret vil vurdere hva som skal
til for at vi skal få til dette best mulig. Bladet Politipensjonisten har funnet sin form, og vi opplever at det blir veldig godt mottatt ute i organisasjonen. Nettsiden vår derimot har vi ikke helt fått «orden
på». Det går på hva som er viktig, når stoff legges inn og ikke minst når
vi tar det bort. Det gjelder å være aktuelle og oppdatert. Det må vi få til.
- Hovedspørsmålet vårt blir om medlemmene finner det de har behov for
på sidene våre, og om det er oversiktlig og greit. Styret har konkludert med
at det ikke er tilfelle, og vi kommer til å arbeide med dette fremover. Det
er utarbeidet et mandat, og et utvalg vil legge frem et forslag til forbedring.
Jeg håper vi kan presentere en «ny» hjemmeside rimelig raskt.
- Ellers har vi startet planleggingen av Lederkonferansen våren 2018, og
allerede nå snakket litt om Landsmøtet 2019. Tiden flyr, og det er mange
hensyn å ta når så mange deltakere/delegater skal samles over to, eller
flere dager. Og det koster penger.
Meget fornøyd med Landsmøtet
- Hvordan vil du summere opp Landsmøtet i Trondheim i sommer? Er det
noen vedtak du vil fremheve spesielt?
- Landsmøtet 2017 var veldig bra. Funksjonelt og greit hotell som det var
enkelt å komme seg til for deltakerne. Landsmøtet var godt forberedt på
alle mulige vis. Forbundet hadde gjort en god jobb i forkant, og hadde med
seg gode lokale medhjelpere.
- Jeg synes det var bra engasjement under Landsmøtet, og det er ikke
så underlig når så mange dyktige tillitsvalgte fra hele landet møtes for å
diskutere felles saker. Alt i alt; et veldig bra Landsmøte! All honnør til
arrangøren!
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Noen av medlemmene i Pensjonistnettverket i PPF; Bjørn Egeli nr. to fra høyre. Det var Kyrre Stenbro
og «hans» forbundsstyre som tok initiativet til nettverket.

Nestlederen i PPF, Martha Kalland, får
ansvar for å følge opp Pensjonistnettverket.

Pensjonistnettverket er viktig

«Pensjonistpakken» er god

- Vi gjorde mange viktige vedtak, og skal jeg fremheve ett ut over
rettigheter og økonomi, må det være Landsmøtets vedtak i sak 7 om
pensjonistnettverket. Føler meg sikker på at det er et behov for nettverket,
og at det kan komme til å bety mye for mange. Det er i tillegg viktig at
nettverket er forankret hos vår tidligere arbeidsgiver, og at POD har lovet å
stille opp med årlige erfaringssamlinger for kontaktpersonene.

- PPF har gode merkantile tilbud, spesielt på forsikringssiden, men en
meget god «pensjonistpakke». Er det forslag om flere merkantile tilbud
som medlemmene kan ha både nytte og glede av?

- Ellers mener jeg at handlingsplanen balanserer forholdet mellom
pensjonsrettigheter/-økonomi og medlemspleie/-aktivitet på en god måte.
Den reelle muligheten
- SAKO-samarbeidet, altså samlingen av de fleste pensjonistorganisasjonene i Norge – bortsett Seniorsaken, Forsvarspensjonistene og noen
flere - omtales ofte som viktig. Hvor viktig er det at vi står sammen?
- SAKO-organisasjonene, som vårt forbund er en del av, sin avtale med
Pensjonistforbundet er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet med å
forbedre våre pensjonsrettigheter og –økonomi. Pensjonistforbundet er den
største pensjonistorganisasjonen i Norge i dag. De har mer enn 210 000
medlemmer, og har en profesjonell administrasjon og ledelse som jobber
målrettet mot det politiske miljøet for å oppnå best mulig rettigheter for
pensjonistene.
- PPF trenger dette samarbeidet for å få realisert våre målsettinger, og jeg
skulle gjerne sett at vi hadde klart å samle enda flere pensjonistorganisasjoner i et enda større felleskap.
- Etter pensjonsreformen i 2011 har pensjonistorganisasjonene ikke hatt
mulighet til å få behandlet trygdeoppgjøret i Stortinget. I 2014 endret
daværende statsråd Robert Eriksson forskriften slik at pensjonistorganisasjonene fikk drøftingsrett.
- Samarbeidet med SAKO og Pensjonistforbundet er den eneste reelle
muligheten vi har til å drøfte krav vi har til trygdeoppgjøret, men også
krav til de årlige budsjettene. I tillegg får vi en mulighet gjennom dette
samarbeidet til å møte representanter fra Regjeringen, Stortinget –
herunder komitemedlemmer som gjør det mulig for vår del å fremme prioriterte krav fra vår handlingsplan.

- Det omfattende tilbudet som vi har oppnådd til våre medlemmer
gjennom vår gode avtale med Politiets Fellesforbund (PF), fortsetter.
Vi har de samme merkantile tilbudene som medlemmer av PF, og alle
pensjonistmedlemmene finner dem på våre nettsider. Dette er for øvrig
noe som er i stadig utvikling, så følg med!
Martha Kalland skal lede Pensjonistnettverket
- I 2017 etablerte PPF et Pensjonistnettverk hvor ideen er at «vi skal ta vare
på hverandre». Noen etterlyser mer «drift» i dette, og noe som monner.
Det er mange av våre folk som gjerne vil ha noen å snakke med...
- Pensjonistnettverket er, slik jeg tenker, medmenneskelighet satt i system.
Det handler om å bry seg om våre medmennesker, og i denne
sammenhengen ta vare på tidligere kolleger. Det har vært en samling
for kontaktpersonene i politidistriktene i våres. Det har nå vært en
periode der det har vært jobbet lokalt for å velge/peke ut nødvendig antall
nettverksmedarbeidere. Det er fortsatt noen som ikke er helt ferdig med
denne prosessen. Nestlederen i PPFs forbundsstyre, Martha Kalland, vil få
ansvaret med å følge opp nettverket.
Ønsker at vi skal lykkes
- Når dette sendes ut til våre medlemmer har du vært leder av PPF
ca. et halvt år. Det er kort tid i foreningssammenheng, men hva ønsker du
spesielt å jobbe med frem til neste Landsmøte i 2019?
- Det er fortsatt veldig tidlig i perioden, men tiden flyr. Jeg ønsker i første
rekke at forbundet skal lykkes på så mange av handlingsplanenes målsettinger som mulig. Vil veldig gjerne at våre pensjonsvilkår og trygdeoppgjør blir i størst mulig grad i samsvar medlemmenes forventninger.
I tillegg vil jeg, sammen med styret, ha fokus på medlemspleie. Dette betyr
for meg at forbundet gjennom lokale lag/foreninger kan gi medlemmene
et fullverdig tilbud, slik at den enkelte pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet
til sitt tidligere arbeidsmiljø og kolleger.
- Og så skal vi sentralt bidra aktivt til at pensjonistnettverkene ute i
organisasjonen fungerer etter hensikten, og at medlemmer som trenger
det – får tilbud om hjelp.
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Gunnar Thoresen jobber for at dyr skal ha det godt.
En kontroll hører med.
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Et dyr er ikke «bare» et dyr
Av Jørn-Kr. Jørgensen

Agnes
Den offentlige dyrevelferd i Norge er lagt til det lokale mattilsynet.
Velferden reguleres av dyrevelferdsloven som den som har dyr –
enten for kommersielt bruk eller som kosedyr – er pålagt å følge.
Ikke alle er klar over dette. Et dyr er ikke bare et dyr, men et
levende vesen som har krav på omsorg. Paragraf 1 i loven sier:
«Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for
dyr.»

Julia

Leo

- Bittet var åpent og stort og nærmere 10 cm i omkrets. Vi stanset, tok
med oss en dyne som vi kastet over måken, og fikk tatt den med til avlivning. Det var ingen tvil om at dyret hadde det vondt.
- Når vi reiser rundt, opplever ofte at folk ikke vil åpne når vi ringer på.
I de tilfellene kommer vi ikke inn. Vi har ikke politimyndighet eller
begrenset politimyndighet. Men i de tilfeller der døra åpnes har vi krav –
med loven i hånd – på å komme inn for å se og undersøke.

Gunnar Thoresen som gikk over i pensjonistens rekker 1. august i år, er
tidlig ute og har allerede fått seg jobb som representant for Dyrevernsnemnda i Mattilsynet i Oslo. Politikarrieren går fra 1978 som aspirant
på Økern politistasjon via Narkotikaseksjonen i Politihuset og inn i det
som ble kalt Seksjon for organisert kriminalitet, hvor han ledet etterforskningsavsnittet før han ble pensjonist.

- Jeg har vært på flere hundehold hvor vi har fått melding om dårlig
mosjon, dårlig mat og dårlig stell. I de tilfellene har vi snakket med
eieren, og det kan se ut som om det i første omgang har vært nok. Det
er altså et forebyggende arbeid.

- Jobben i Dyrevernsnemnda er omfattende. Hver dag kommer det inn
meldinger fra publikum som forteller at de bekymret for hvordan dyr har
det. Min jobb går da for en stor del ut på å ta kontakt med dyreeierne,
snakke med dem, observere dyret, se, følge med og finne ut hvordan
dyret har det.

- Jeg opplever at vi gjør en forskjell. Dyr som ikke har det godt, fortjener
å ha det godt. Den jobben vi gjør – uansett om det er slik eller sånn –
bidrar til at dyrene får det bedre. Vi skal huske på at det dreier seg om
et liv, om et hjerte som slår. Det er vanskelig, enn si umulig, å komme
uten om det faktum. Derfor kan denne jobben være å se på som en type
livreddende førstehjelp; hvor det ikke handler om mennesker, men om
våre firbeinte venner eller de som flyr.

- Etter at vi har vært og observert det vi er bedt om å se etter, skriver vi
rapport til Dyrevernsnemnda. Der sitter det bl.a. veterinærer og vurderer
saken. I noen tilfeller blir dyrene tatt fra eieren, mens det vi har gjort av
og til er nok til at eieren endrer sin væremåte i forhold til dyret.
De dyrene det dreier seg om, kan være fugler, katter, hunder – alle dyr vi
mennesker har hjemme og kaller «kosedyr».
- Forleden dag var vi tre kolleger ute på jobb. Et sted øst byen observerte
vi en stor fugl. Jeg trodde det var en ørn til å begynne med. Da vi kom
nærmere så vi at det var en kjempestor måke. Den hadde noe som
kunne se ut som et bitt i brystet.

- Med måka var det flere som kom og sa at vi kunne å slått den ihjel
med en stein e.l. Men slik jobber ikke vi. Det er etikk, ansvar og omtanke
– og det er også det vi gjerne vil peke på i forhold til de bekymringsmeldingene vi får. For de aller fleste, holder det med en samtale. Men
vi forsøker også å følge opp, og får vi flere bekymringsmeldinger, rykker
vi ut før noen aner.
- Fra 1.1.17 til jeg ble intervjuet for ansettelse i mai, hadde det kommet
inn ca. 800 bekymringsmeldinger vedrørende dyr. Det forteller noe om
det problemet vi i realiteten står midt oppe i. Det er grunn til bekymring.
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PPF i Asker & Bærum har
fordoblet seg på 35 år
Den 23. september 1982 ble Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
stiftet. Lokallaget var dermed tidlig ute med å organisere politipensjonister. Laget er et av 41 lokale lag i Politiets Pensjonistforbund.

Den evigunge og alltid aktive politipensjonist, Tom Erik Søreide, var både
festarrangør og toastmaster og ledet oss alle gjennom kvelden på en
utmerket måte.

Torsdag 28. september feiret pensjonistlaget 35 år. Jubileumsfesten
ble holdt i lokalene til Båtsportens Hus på Kalvøya i Sandvika
(Bærum Kajakk-klubb). Det var 76 personer til stede, et veldig godt
oppmøte. Laget hadde også invitert Ingolf Kristiansen med kone som
er eneste fastboende på Kalvøya, og har vært oppsynsmann for øya for
Bærum Kommune i 55 år. Den nye lederen for Oslo politidistrikt enhet
vest (Majorstua, Bærum og Asker politistasjon), politiinspektør Stein Olav
Bredli, var også invitert.

Styret har utarbeidet festskrift til jubileumsfesten
som oppsummerer de
35 årene som laget har
bestått. Antallet medlemmer har fordoblet
seg på 35 år til 125
medlemmer i 2017.

Menyen var det intet å si på: Ovnsbakt kveite til forrett, grillet ytrefilet
av reinsdyr til hovedrett og Panacotta med vanilje og bær til dessert.
Deretter kaffe avec.

Kjell Fagerlid
Sekretær i Politiets
Pensjonistlag
Asker og Bærum

Leder for pensjonistlaget, Inge Fagerbakke, holdt velkomsttalen og enhetsleder vest, Stein Olav Bredli, orienterte om den nye organiseringen
av Oslo politidistrikt - og lovet politi-pensjonistene i Asker og Bærum et
fortsatt godt og nært samarbeid. Ingolf Kristiansen orienterte om Kalvøyas historie, og fortalte mange morsomme historier fra livet på øya i
forbindelse med øyas mange musikkfestivaler, naturiststranden og de
mange som bruker øya til fritidsaktiviteter.
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«Det skal mer enn ei kule til en trønder»
Magnar Skaret med bok om polititets våpenhistorie

Både «Fra varde til SMS» og «Fra morgenstjerne til automatvåpen», er
å se på som kildeverk både hva gjelder politiets materiell – samband og
våpen. Det er to meget nyttige bøker for den som trenger det.
Magnar Skaret – som er pensjonert politioverbetjent fra Sør-Trøndelag
og som har innehatt en rekke viktige stillinger og posisjoner i politiet –
begynner med begynnelsen, og går helt tilbake til 1276. Han forteller
om vektere, bygdevektere og lensmenn, og trekker det hele gjennom
historien helt frem til våre dager. Det er imponerende, og like mye politihistorie som våpenhistorie. Ingen har skrevet tilnærmelsesvis en slik bok
tidligere, så her er det bare å begynne og bla og lære.
Skaret skriver også inngående om hvorfor bevæpning i politiet er nødvendig, og trekker frem fire ulike scenarier: kriminelle, arbeidskonflikter,
kald krig og terror. Skaret gjør dette på sin måte, og gir det et perspektiv
som gjør at folk flest forstår det. Det er nesten morsomt å tenke på at det
første politiet i Christiania hadde en hvit kjepp med byens våpenskjold i
den ene enden som datidens våpen. Den hvite kjeppen var også et tegn
på politifolks verdighet, og politimester Mathias Hansen Stub kan ikke
ha vært så lite stolt da han delte ut kjeppen til sin lille politistyrke. Året
var 1744.
På 500 sider forteller Magnar Skaret om dette og mye mer. Boken er
breddfull med bilder av ulike våpen og våpen brukt i ulik sammenheng.
Det er en oppsjø av instrukser, forklaringer og historier – alt er sydd
sammen med et enkelt og greit språk, som gjør det mulig for oss alle å
sette seg inn i også denne viktige delen av politihistorien.
Magnar Skaret har i noen år i tillegg til alt annet, også vært formann i
Norsk Politihistorisk Selskap. Med sine to bøker har han levert meget
verdifulle bidrag til norsk politihistorie generelt og spesielt.

Magnar Skaret har skrevet en meget flott bok om politiets våpen
gjennom tidene.

Munnhellet sier at «Det skal mer enn ei kule til en trønder». Magnar
Skaret har levert en bok som står til seks blank – eller ni eller ti. La det
bli årets gave til deg selv!
Jørn-Kr. Jørgensen

Ikke noe annet eller noe mindre enn en murstein av en bok og vel
så det, foreligger denne høsten fra politipensjonist Magnar Skaret.
«Fra morgenstjerne til automatvåpen» heter årets bok som rett
og slett tar for seg politiets våpen gjennom tidene.
Årets bok er like stor og omfangsrik som Skarets forrige bok om politiets
sambandshistorie - «Fra varde til SMS», og årets bok skiller seg ikke i
omfang fra denne. Det er imponerende.
Årets bok er, som den forrige, utgitt av Norsk Politihistorisk Selskap som
ved utgivelse av disse bøkene har gjort et løft som savner sidestykke i
norsk politihistorie. Å skrive både om samband, og ikke minst om de
ulike våpen, er en vitenskap – faktisk – det skal både tålmodighet og
interesse til for å sette seg inn i. Det er et hav å øse av, og nettopp dette
gjør oppgaven vanskeligere enn lett, for det er mye å finne ut av og
mye å holde styr på. Men Magnar Skaret har gjort det, og så langt vi kan
bedømme, er både bok og illustrasjoner av ypperste kvalitet og klasse.

Vidar Grimshei i
Grimshei Grafiske har
hatt ansvaret for den
grafiske utformingen
av «Fra morgenstjerne
til automatvåpen».
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Jeg har ALS
Av Jørn-Kr. Jørgensen
I en alder av 62 år og pensjonert etter nesten 35 år i Oslo politidistrikt, fikk Stein Erik Mauseth diagnosen ALS (amyotrofisk
lateralsklerose). Stein Erik var i nærmere 20 år krise- og gisselforhandler, og bygget opp denne virksomheten i Oslo-politiet.
Tidligere var han ved Kriminalvakten, ved Seksjon for organisert
kriminalitet og ved Narkotikaseksjonen. Han tro sine politibarnesko på Majorstua politistasjon.

ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) er en
sykdom som fører til muskelsvinn fordi
nervecellene som sender signaler fra hjernen til
musklene blir ødelagte. De første symptomene
ved ALS merkes ofte som svekkelse i en arm,
et bein eller utydelig tale. ALS er en sjelden
sykdom.

da jeg begynte å miste skruene. Jeg klarte ikke
å holde dem mellom tommel- og pekefinger.
Samtidig hadde jeg et kranglete venstre kne,
som jeg skulle skifte i oktober.
- Høsten 2016 gikk jeg til legen igjen, og min
lege fant ut at dette ikke var noen vanlig betennelse, og jeg ble sendt til nevrologisk avdeling
på A-hus, hvor jeg ble lagt inn ASAP i en uke.
Jeg ble undersøkt fra topp til bunn, og man fant
at jeg hadde tre celler for mye i ryggen. Sykdommen ble diagnostisert som polynevropati.
Å diagnostisere ALS tar ca ett år. Men jeg hadde
en berettiget mistanke. Min mor døde av ALS i
1994, 57 år gammel.
- Så gikk dagene. Jeg gikk til kontroll hver tredje
måned, og fikk diagnosen ALS i desember
2016. Men den ble trukket tilbake, da jeg hadde
en del ting som ikke var forenlig med sykdomsbildet.

Stein Erik Mauseth hadde et langt liv i politiet bak seg da han ble innhentet av alvorlig sykdom

- Kontrollene forsatte hver tredje måned, og
en overlege ble veldig usikker. Ved en kontroll
i april 2017 sa legen: «Jeg heller mot at den
sykdommen du har er ALS. Derfor har jeg
funnet ut at du skal inn på ALS-klinikken.»
Samtidig fikk jeg blodpropp i begge lungene,
uten at dette har noen sammenheng med ALS.

- Jeg har ALS, sier Stein Erik til Politipensjonisten. Med gåstol, stokk og
godt humør har han tatt seg til Løren for å fortelle om hva han har opplevd siden han gikk av med pensjon 58 år gammel. - Bare skriv det, sier
Stein Erik. Åpenhet er viktig.

- Jeg fikk diagnosen ALS i april 2017. Da var de ikke lenger i tvil. Det var
faktisk bare å erkjenne det, omdefinere livet og spørre: Hva med oss?

- Hvordan merket du de første symptomene?

- Det er ikke enkelt. Jeg har en sterk psyke, så det er lettere for meg
enn det er for mine pårørende, særlig for min kone – to barn og fire
barnebarn. Men jeg har ALS, og vil dø av det. For meg er det superviktig
å være åpen.

- Min kone og jeg kjøpte oss hytte i 2012. Det var den store drømmen, og
vi klarte det endelig med den jobben jeg gikk inn i etter tiden i politiet.
Det skulle være vårt fristed. Når hun også ble pensjonist. En arv gjorde at
vi kunne realisere drømmen.
- Men sykdommen banket på døra våren 2016. Jeg merket at det var
noe som ikke var som det skulle i den ene foten. Jeg trodde det var en
scenebetennelse, og fikk medisiner for det. Men den samme sommeren
drev jeg og pusset opp hytta for å bygge to større soverom og et større
bad, og på sensommeren skulle jeg skru golvplater. Det ble vanskelig
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- Var det så enkelt?

- Hvordan er hverdagen din?
- Hverdagen er at jeg i all hovedsak klarer meg selv hjemme. Klarer den
personlige hygienen. Jeg kan fremdeles gå opp og ned trappa, men jeg er
for det meste inne. Er så dårlig til fots at jeg har en gangavstand på seks til
ti meter. Jeg kan lese, men håndskriften er borte. Høyre hånd er deformert,
så jeg har fått et signaturstempel. Jeg spiser og drikker på egenhånd.

POLITIPENSJONISTEN
- Min type ALS heter spinal-ALS. Det vil si at sykdommen kommer ut fra
ryggmargen. Den andre typen kalles bulbær-ALS. Den angriper tale, svelg
og pust. Min mor hadde bulbær. Hun døde ett år etter diagnosen.
- Hva tenker du om sykdommen din, Stein?
- Jeg tenker at faktum er at jeg har fått ALS. Det er ikke noe å gjøre med
det. Det finnes ingen kur. Elise, kona mi, og jeg tar en dag av gangen
– men vi lever. Vi har nettopp vært på Kreta – fantastisk service på
flyplassen.
- Jeg vil leve livet mitt fullt ut så lenge jeg kan. Jeg vil holde meg fysisk
aktiv med å trene med fysioterapeut to ganger i uka, og jeg gjør øvelser
hjemme. Jeg får en medisin som Rilutek; den eneste medisinen som er
godkjent i Norge for ALS-pasienter. Den forsinker og bremser utviklingen.

det vondt. Det fine er at du fort merker hvem som er dine venner – som
kommer og drikker kaffe, kjører turer og hjelper til.
- Er du redd for å dø?
- Nei, jeg er ikke det. Jeg er redd for at mine nærmeste skal ha det vondt. Når
de ser at jeg har det vanskelig, har det vondt. Det er det som er vanskelig.
Jeg vil så gjerne hjelpe til, men klarer ikke. Jeg er ikke redd for å dø.
- Hva er håpet i dette, Stein?
- Det er at mine barn har fått hver sin familie, og at Elise og jeg fått fire
barnebarn. De skal leve videre....

- Jeg håper, fra bunnen av hjertet, at jeg vil kunne leve i fem til ti år
til. Det er en del ugjort. Min kone og jeg får ikke dele alderdommen
sammen, så vi må dele nå. Vi får ikke brukt hytta på Tynset som planlagt.
Det skulle være vårt drømmested, men det blir ikke slik. Det er verre for
min kone enn for meg. Hun ser hvordan jeg svekkes etter som tiden går.
Men vi støtter hverandre.
- Etter at vi kom hjem fra et ALS-seminar arrangert av ALS-støttegruppe
(som du kan bli medlem av på Facebook), reflekterte vi mye over hva vi
går i møte med min sykdom. Det er viktig at vi griper fatt i dette før det
er for seint. Det er mange ting å ta stilling til. Hjemmesykepleie, pustemaskin, svelgehjelp osv. Det er viktig å snakke om dette før det kommer
så langt. Det er ikke Elise som skal stelle meg til livets slutt. Jeg vil hjelpe
til så lenge jeg kan.
- Å beholde humøret på tross av den dødelige sykdommen jeg har fått,
er en medisin i seg selv. Men det er lov å ha nedturer, gråte og være lei
seg. Det verste er ikke at jeg har blitt syk, men at mine nærmeste har

Stein Erik Mauseth bygget opp kriste- og gisselforhandlingsarbeidet i
Oslo politidistrikt. Her forteller han om en gisselsituasjon i Dagsrevyen.

En narkotikajeger forteller om sitt liv
Han har levd et ualminnelig tøft liv, vår 73 år gamle politikollega, Øyvind Olsen. Som først og fremst narkotikaetterforsker-,
spaner- og sambandsmann, han har beveget seg gjennom mange
himmelstrøk i et halvt hundre land. Som FN-etterforsker har han
stått til knærne og vel så det i død og elendighet.
Om ikke det skulle være nok, ble hans egen sønn tatt for narkotikasmugling og fikk 10 års fengsel (sonet fem) i Ecuador. På toppen av det
hele døde Øyvinds ene datter mens hun var gravid. Det er så jeg tenker:
«det er for mye av det vonde».
I dag bor politipensjonisten på hemmelig adresse i Beirut sammen med
sin libanesiske kone. Veien dit har vært lang og kronglete, men Øyvind er
mer enn en Bjørnsonsk «glad gutt» og har til tross for all både med- og
motgang beholdt sitt siddishumør og lune lynne. Og hans kone påstår at
han aldri blir sint!
Nå foreligger boken om Øyvind Olsens liv mellom to permer ført i pennen
av Arild Molstad. «En narkojegers bekjennelser» heter boken. På 348
sider forteller han åpent, ærlig og direkte om sitt liv uten å legge så
mange rapportark i mellom. Det har derfor blitt en både spennende og
interessant bok som vi vil anbefale kolleger både å lese og gi bort.

Å gå dypt inn i innholdet i
denne korte omtalen, skal vi
la være. Det skal bare være
sagt at skal politipensjonister
lese eller ønske seg en bok
denne julen, er dette et godt
alternativ. Og det er det vi
på det aller beste forstår
med ordet «politihistorie»,
og dessuten passe oppslukende i mørke vinterkvelder. Det handler om
Øyvind, hans liv, narkotika
-saker, andre saker og
politiet. Dessuten er det
lett og tilgjengelig skrevet,
og på en slik måte at
mange vil nikke gjenkjennende og kanskje si:
Yesssss!
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Med Hans J. Finne
på nye veier
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
Hans J. Finne har laget et kurs.
Det er tilgjengelig på DVD.
Kurspakken inneholder en CD,
en DVD og to vektmanualer.

for Stovner som da var en helt ny bydel. Av
30 000 beboere, var ca. 5 000 sosialklienter.
Den saken jeg husker best var at jeg og
kollega Einar Jensen tok initiativ til å rydde
Stokken, som da var landets største narkotikaomsetningsted. Vi fikk hjelp av Hundetjenesten, av Narkotikaseksjonen og av
barnevernstjenesten. Etter ca. tre uker hadde
vi «knekt» hele Stokken. Dette var kanskje
et av de første forsøkene på det som siden
ble kalt «problemorientert politiarbeid».
- I 1989 fikk jeg jobb på det lokale lensmannskontoret i Våler – og i lensmannsetat
frem til jeg avsluttet karrieren i 2007 som
lensmann i Hasvik i Finnmark. I Våler hadde
vi mange triste saker – bl.a. den såkalte
«russebilulykken» hvor flere ungdommer
ble drept, i tillegg til flere andre tunge og
krevende saker.
Det sies om Hans Johan Finne at han leder Norges minste PPF-lag
– og det laget med størst oppslutning prosentvis i landet - i Solør.
Etter et langt politiliv slo han seg ned i Våler, og han driver ikke
bare et politilag, men er aktiv på så mange områder. Det er det
dette skal handle om. Stikkordene er: spiraling – mindfullness i
bevegelse.
- Jeg begynte som konstabel ved Møllergata 19 i 1970. Var der i divisjontjeneste til jeg avsluttet Politiskolen i 1973. Var en liten tur innom
Vika politistasjon, før jeg kom til Kriminalavdelingen på Victoria Terrasse.
Her var jeg ved mange avsnitt, og lærte å bli etterforsker. Innimellom
dette, var jeg en liten tur som lensmannsbetjent på Flisa. Ett og et halv
år var jeg også sosialsjef i hjembygda Våler. Da jeg kom tilbake til politiet,
begynte jeg ved Forebyggende tjeneste på Økern med spesielt ansvar
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- Da jeg gikk av som lensmann, måtte jeg finne på noe. Og dette «noe»,
var «noe» jeg planlagt mens jeg var i aktiv polititjeneste.
- Jeg begynte først med litt boksing under Leif Hvalbye. Det krevde mye
trening, så jeg gikk over til karate. Trente jevnt og , og fikk sort belte etter
14 år! Var oppe i fire treningsdager pr. uke. Det var mye. En periode var
jeg trener, og også leder, for karategruppen i Oslo Politis Idrettslag – OPIL.
Jeg ble tilkjent anerkjennelsen «Vil og kan» for dette arbeidet.
- Mens jeg holdt på med dette, ble jeg kjent med tai-chi og treneren
Pamela Hiley. Jeg trente prinsippet med henne i flere år, og kom i kontakt
med en engelsk trener som drev med tai-chi som sport. Jeg trente med
hen en periode – tai-chi er en kinesisk kampform som for det meste i
Vesten blir trent som avslapning og meditasjon.

POLITIPENSJONISTEN
- Etter å ha trent med han, deltok jeg i det første europamesterskapet i år
2000, og fikk en bronsjemedalje i noe som kalles push hand; en hyggelig
form for kampsport. Deretter kom jeg inn i den europeiske tai-chi-organisasjonen (TCFE), hvor jeg deltok på det administrative plan som dommer
og i styret, og hvor jeg trakk meg som president i 2015.
- Gjennom treningen hadde jeg funnet ut at mye av denne var vanskelig,
og kanskje ikke passet så godt for folk som ville ha en type avslapning.
- I alle årene har jeg forsøkt å finne ut det vi kan kalle «den indre
hemmeligheten». Hva dette egentlig går ut på? Det ene – som du finner i
all meditasjon – er å senke hjernebølgene. Det andre er viktigheten av å
bruke hele kroppen sammenhengene (tenk bare på løfteteknikken). Det
tredje jeg fant ut er at øvelsene blir gjort i spiraler. Spiralformen er faktisk
noe av det sterkeste vi har. Vi har den i menneskets DNA, vi har den i
virvelstormer og vi bruker wire når vi f.eks.- lager bruer. Wire er ikke noe
annet enn en spiral.
- For noen høres dette kanskje mystisk ut, men i prinsippet er ikke dette
noe annet enn ren fysikk. De jeg har trent melder tilbake at de får et
bedre liv ved at de slapper mer av og at leddene blir mer bevegelige.
- Det vi gjør under treningen er å tilegne oss de ni øvelsene, og disse
gjør vi etter musikk. En øvelse er f.eks. å gjøre en enkelt-spiral med
bevegelser opp og ned. Vi bruker f.eks. veldig lite de musklene vi har
rundt brystbenet i hverdagen. Ved øvelse nr. 1 åpner vi brystvirvlene. Det
som da skjer, er at vi får mer kraft og bedre pust. Denne øvelsen kan den
som vil lese om på min hjemmeside – www.spiraling.no.
- Virkningen kan kan være som yoga, men er enklere. Vi går ikke så langt
i å strekke, og derfor passer dette kanskje for langt flere.
- Mindfullness i bevegelse handler om å jobbe innover i kroppen, og
kjenne etter med nervesystemet. Det er ikke bare utvendig vi kan bruke
nervene, men også innvortes. Den indre styrken er sterkere.
- Ikke noe av dette er mystisk, sier Hans J. Finne. Bruker du tid på å sette
deg inn i det, er det enkelt, interessant og givende. Når vi blir eldre
presses virvlene våre sammen av tyngdekraften og vi kan få smerter,
men ved å bruke denne teknikken åpner vi leddene. Vi har alt å vinne.
- I PPF-laget i Solør praktiserer vi ikke dette. Der har vi vanlige pensjonisttreff fire ganger i året. Vi er 10 medlemmer, og jeg ansporer medlemmene
til å gå toppturer i skogen. Naturen er en rikdom som ofte blir underkjent. Skogen er et skattkammer med den beste luft som tenkes kan. Og
åpner vi opp, strømmer lufta inn. Da kan vi bli, om ikke nye mennesker,
så fornyede mennesker! Vi bør trene både litt kondisjon, indre styrke og
ytre styrke.
- Jeg har laget en pakke som heter «Spiraling». Den består av en instruksjons-DVD, en sang jeg har skrevet og to halvkilos vekter. Du finner dette
på nettsidene mine, og de er til salgs. En ypperlig julegave.
Det er lang vei fra både Møllergata 19, Vika og Økern politistasjoner
og politietterforskning. Enskjønt – etterforskning... Kanskje Hans J. Finne
driver en annen form for etterforskning. Etterforskning i seg selv med sin
egen kropp som verktøy og åsted.

Velkommen til
mannens underliv!
Når PAX forlag først skulle utgi
en bok om mannens underliv,
kunne den ikke få noe bedre
navn enn «Ett skritt foran».
Boken er skrevet av urolog
Volker Wittkamp og oversatt
fra tysk til norsk.
Denne boken handler om medisin.
Av og til er medisin vanskelig å
forstå fordi det krever store forkunnskaper og innsikt i bl.a. anatomiens verden. Slik er det ikke
med denne boken. Den er holdt
i et folkelig språk med folkelige termer
og uttrykk, og gjør at så godt som hvem som helst kan forstå hva
det handler om.
Rent skjematisk og pragmatisk, tar boken for seg følgende
hovedtemaer: penisen, testiklene, sædceller og hormoner, blæren,
nyrene og prostata.
Mye av dette er innenfor bluferdighetssonen for de aller fleste
mennesker, heldigvis, men ikke desto mindre er det viktig at i
hvert fall vi menn snakker om dette – og får på bordet det som
kanskje er vondt og vanskelig i denne forbindelse.
De aller fleste kvinner i Europa går regelmessig til gynekolog og
urolog for kontroll. Det gjør ikke menn; ikke før det blir absolutt
nødvendig – og mange ikke da heller. Derfor opplever vi fra tid til
annen at det rapporteres om at A er død av testikkelkreft, og at B
hadde prostatacancer og at livet ikke stod til å redde.
Alt dette, og mye mer, kan vi menn gjøre noe med bare vi åpner
opp og snakker om det i tide. Tiden er på en måte plager i underlivets største fiende. Jo lenger tid det går før virkeligheten
kommer fram, jo mindre er sjansen for å bli frisk. Det er dessverre
en uskreven lov.
Denne boken griper fatt i de enkelte problemstillinger. Forklarer
og forteller – ofte på en humoristisk måte – og gjør vanskelig og
komplisert stoff mindre ufarlig for den enkelte. Da blir det også
lettere å forholde seg til det dette dreier seg om, og å ta den
telefonen som skal til for å få hjelp.
Blant menn er f.eks. prostatabesvær – som i mange tilfeller fører
til hyppige toalettbesøk (tissing), et stort problem. Men det finnes
hjelpemidler både i form av piller og andre hjelpemidler, og ikke
minst utsikter til operasjon som kanskje kan avhjelpe problemene
for alltid.
Boken «Et skritt foran» er i høyeste grad en selvhjelpsbok som de
aller, aller feste menn vil ha både glede og nytte av å lese. Den
er opplysende, direkte og konkret – og morsom.
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Med Trøndelagspensjonistene
på tur til Savalen
PPF Sør-Trøndelag hadde i år invitert medlemmene på en høsttur med buss til Savalen med overnatting. Vår «faste» turoperatør
Orklareiser hadde lagt alt til rette for at dette skulle bli en vellykket tur. Turbussen vår ble som vanlig kjørt av den stødige og
humoristiske Morten Singsaas og vår alltid opplagte og blide Gunn
Helen Grandell var vertinne ombord. Turen startet i Orkanger
tirsdag morgen i overskyet vær og ankom Trondheim Sentralstasjon noe forsinket på grunn av at denne morgenen måtte alle
kjørende som kom sørfra innom Sandmoen for kontroll.
Bussen ble fylt med forventningsfulle og reiseglade pensjonister, totalt
inkl. sjåfør ble vi 34. Underveis ble de reisende servert kaffe/te og diverse
kjeks av Gunn Helen og assistent Reidar Svendsen. Etter en kort stans i
Berkåk sentrum for å strekke beina, dro bussen videre langs E6 sørover
mot Ulsberg hvor bussen svingte av mot RV3 til Tynset. Etterhvert som
vi nærmet Tynset lettet skydekke og sola fikk slippe til. Stemningen inni
bussen ble bedre og alle så nå frem til en liten pause for nødvendige
ærender på kjøpesenteret på Tynset.

Gunn Helen Grandell og Morten Singsaas (Guide/leder av festkomitéen i
PPST og sjåfør Morten (ektemannen til Gunn.) Foto tatt på Savalen

Ruth og Ove Winum drikker kaffe på
hytta vår i Tytingveien i Einunndalen.

Romsdalssetra hvor Gunn Kjøllhaug
fortalte om seterdrfta m.v.

Vi ankom Savalen Fjellhotell & Spa i strålende vær. På vei inn til resepsjonen ble vi ønsket velkommen av hotelleierne til akkompagnement av
en nisselignende trekkspiller. Etter en smidig innsjekking ble det servert
lunsj. Senere ble det god tid før middagen til forskjellige aktiviteter som
spa, en svømmetur i innendørsbassenget eller gå en tur i det fine terrenget
rundt fjellhotellet. Området var også godt tilrettelagt med asfalterte stier
for de som benytter hjelpemidler. Noen valgte å besøke Julenissen Hus
en times tid og kom ut derfra i godt lynne. Etter middagen benyttet
mange anledningen til å ta en svingom til god dansemusikk i underetasjen.
Etter frokost onsdag dro vi av gårde i 11-tiden i lettskya vær og sol, men
heller noe kjølig lufttemperatur. Om natta hadde det vært -2 C på Tynset
og sikkert noe kaldere på Savalens beliggenhet 700 moh. Sjåfør Morten
tok oss trygt videre til Alvdal. Svingte av mot RV29 til Folldal og etter
ca. 20 km tok han av på bomveien som fører gjennom den naturskjønne
Einunndalen, som er Norges lengste seterdaler, ca. 55 km, med flest setrer
i drift. På vei mot Romsdalssetra gjorde sjåfør Morten en kort stopp. Alle
bare «å-et» seg over den storslåtte naturen. På Romsdalssetra ventet
Gunn Kjøllhaug på oss. Før maten fortalte hun bl.a. om seterdrifta, om
produktene hun lager og om opprinnelsen til at setra fikk navnet sitt.
Deretter ble det servert rømmegrøt med tilbehør, diverse spekemat, flatbrød, egenprodusert brunost, «gubb», skjørost, saft m.m. Gode og mette
dro gjengen videre gjennom den vakre Einunndalen. Bomveiens høyeste
punkt var ved «Kjerringa» på 1195 moh. og ifølge Morten var dette den
høyeste passering Orklareisers busser noensinne har hatt. Veien var smal
og knapt nok plass for turbussen vår, men heldigvis hadde sjåføren full
kontroll på kjøretøyet.
Like før Dalholen ble vi møtt av Torbjørn Kalland som viste oss veien til
den romslige tømmerhytta hvor hans kone, Martha Kalland, ventet på oss
med kaffe/te, vafler, is mv. Fra hyttas beliggenhet oppi bakkene fikk vi se
hvilket naturskjønt land vi bor i, som her med utsikt mot Høgronden og
Rondeslottet mot sør og Snøhetta mot nord. Alle 34 skrev seg inn i hytteboka og vi takket Martha og Torbjørn for gjestfriheten og serveringen.
Sjåføren kjørte oss trygt tilbake til Trondheim og Orkanger.

Sylvi Helene Hell (til v.) og
Gunn Helen Grandell (til h.).
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Musikeren som tok imot oss når vi
gikk inn til resepsjonen til Savalen
Fjellhotell & Spa. Sammen mann
var visstnok også julenissen i Julenissens hus.

Stor takk til Orklareiser, sjåfør Morten og vertinne og kollega Gunn Helen
for at dette ble en flott og minnerik høsttur!
Reidar Svendsen.

POLITIPENSJONISTEN

Gyldent innpakningspapir
Denne historien handler om en mamma som for en tid siden var svært
streng med sin 5-årige datter. Jenta hadde sløst med en rull, svært dyrt,
gullfarget innpakningspapir. Det var trangt med penger, og hun ble
ennå sintere da hun så at datteren hadde brukt papiret til å dekorere en
gammel eske som hun la under juletreet.

Kort tid etter mistet datteren livet i en ulykke. Og det ble sagt at moren
beholdt den gyldne esken ved siden av sengen så lenge HUN levde. Når
hun følte seg trist eller hadde det vanskelig, åpnet hun esken og tok ut
et «kyss», og minnet kjærligheten fra datteren
som hadde lagt dem der.

Men dagen etter ga jenta esken til sin mor, og sa: «Den er til deg, mamma…».
Mammaen fikk selvsagt dårlig samvittighet for sitt sinne dagen før, men det
blusset fort opp igjen da hun åpnet esken og fant at den var tom. Hun sa sint til
sin datter: «Vet du hva, unge dame, når man gir bort en presang, er det faktisk
meningen at det skal være noe i den…».

En fantastisk følelse dette…
den gave å ha en «eske» full av
hengivenhet, kyss og kjærlighet fra
våre barn, familie, venner og
våre nærmeste…

Datteren fikk tårer i øynene, og sa: «… men mamma, den er ikke tom.
jeg har blåst kyss i den til den ble helt full…».

Det finnes intet mer verdifullt
enn det.

Mammaen falt på kne, og ba sin datter om unnskyldning for at hun
hadde vært så sint…

«...og så jækla djup snøen er»
Dette er en historie fra virkeligheten.
Jeg gikk patrulje sammen med Magnar
Myrmel – som senere ble forbundsleder
i Politiets Pensjonistforbund (1999-2008),
da vi hadde følgende opplevelse:
En sommerkveld i siste halvdel av 50-årene
var vi to konstabler sammen på patrulje i området rundt Torget i Bergen. Været var fint, og
det var stille og rolig rundt.
Så plutselig ble vi oppmerksom på en eldre dame som kom småløpende.
Vi skjønte at hun ønsket kontakt, og vi gikk henne i møte. Da vi fikk
henne i tale, virket hun noe oppskaket, men hun fikk da sagt hva det var
hun ville oss. Jo, oppe på Korskirkealmenningen var der en mann som var
så full at det var tydelig at han trengte hjelp. Vi lovte å ta oss av ham, og
beveget oss i oppgitt retning.

bega seg på hjemvei, og nå var han noe ute av balanse. Vi sjekket at han
hadde penger, og gjorde en avtale med ham. Dersom han kunne klare
å komme seg på beina og gå opp til drosjeholdeplassen som kun var
omkring 100 meter unna, og at drosjen var villig til å kjøre ham hjem, så
anså vi forholdet som OPS. Dette var han takknemlig for, og vi hjalp han
på beina og viste ham veien.
Det hører med til historien at han kom seg av gårde i drosje, og vi var
glade for det. Deretter fortsatte patruljeringen utover kvelden uten de
store hendelsene.
(KMP)

Ankommet Korskirkealmenningen så vi ingen som kunne settes i forbindelse med det vi var fortalt, men vi gikk da oppover for å se oss
om. Da ble vi oppmerksom på en mann som lå i et inngangsparti til to
forretninger. Han lå stille i en stilling som måtte være veldig ubehagelig,
og vi antok dette var personen vi var ute etter. Da vi kom bort til han og
bøyde oss over han, var det tydelig at han var sterkt beruset. Da utbrøt
jeg følgende: «Han ser da virkelig godt nedsnødd ut», hvorpå makkeren
min svarte: «Ja, vi får se til å få liv i han». Da skjedde det noe overraskende at denne personen åpnet øynene og sa: «Ja konschtabel, og så
jækla djup snøen er».
Dette var en veldig fin innledning til det videre forhold i denne historien.
Det viste seg at mannen fylte 40 år denne dagen, og at han sammen
med arbeidskamerater hadde startet feiringen på arbeidsplassen før han

Parti fra Korskirkealmenningen
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Verdifulle historiske glimt fra
politilivet på Romerike
Vidar Amundsen tar leseren med inn i mangt og mye i denne politihistorieboken, som i tillegg til å være e etatshistorie, også er en historie
om områdene det lokale politiet dekker. Her er det mye å hente for den
som er interessert og vil vite mer. Hør bare på denne innledningen fra
Vidar Amundsens penn:
«Lillestrøm må vel kunne sies å være et ungt sted rent politioppsynsmessig. I flere hundre år hadde denne tjenesten vært skjøttet av lensmenn,
først og fremst han fra Skedsmo. I 1893 ansatte kommunen den første
politikonstabelen på heltid, og vi fikk døgnåpen politivakt i Storgata 24.»
Enkelt og rett på sak. Amundsen forteller, og det er bare å sette seg ned
å nyte resten i små eller store porsjoner. Han tar oss med rundt omkring.
Lar oss få møte enkeltepisoder og personer, og forteller om bakgrunnen
for det som hendte. Det gir boken litt dybde og skaper innsikt for den
som er interessert i å vite litt om de bakenforliggende årsaker og forhold.
Den som skriver politihistorie fra moderne tid, kan ikke la være å skrive
om krigen. Og Vidar Amundsen skriver bredt om dette på en innsiktfull
og grei måte. Her er det alltid snakk om å finne en balanse, og dette ser
ut til å være mestret godt. Krigen og plitiet har alltid vært et «kapittel»
som har vært oppe til diskusjon, og det er diskusjonen som gjør at vi
kommer videre med dette traumet. Å bryte meninger er aldri farlig.
Også denne boken inneholder små og store prosabiter som vi godt
kan kalle «politihistorier». De er fornøyelige å lese, og setter ofte det
menneskelige og medmenneskelige stempel på politiet som politiet
både bør og skal ha, uansett hvilket distrikt det ligger i. Amundsen har
gjort et prakarbeid med å finne fram i denne jungelen.
Men først og sist og fremst er dette en bok som forteller om menneskene bak uniformen. Hvem var de? Hva drev de med? Og kanskje også:
Hvilken betydning hadde de for sitt distrikt? Politiet består av hendelser,
saker og mennesker – her får vi alt sammen mellom to permer.
Politiliv og politihistorie på Romerike
Etter mange års arbeid, foreligger nå Vidar Amundsens bok «Politiliv og politihistorie på Romerike»; en bok på 366 sider breddfull
av momenter fra historiens vingeslag på Romeriksbygdene.
Når Amundsens bok kommer først nå, er det på grunn av mangel på
midler til å gi boken ut, og dette viser – etter denne anmelders oppfatning – litt av den uviljen som ligger i å «fremsnakke» politihistorien. I
vår etat – politiet – er den like viktig som alt mulig annet, men den blir
ofte desavuert fordi «dette kan noen andre ta seg av». Men sannheten
og faktum er at politihistorien er et arbeidsgiveransvar; fastsatt i skriv av
Politidirektoratet.
Det er ingen som helst slags tvil om at Vidar Amundsen behersker politihistorien fra sine bygder til fulle. I 30 år var han politimann før han ble
ordfører i Fet kommune. Interesse for historie har han hatt hele tiden.
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Vidar Amundsen har skrevet en innsiktfull bok om politilivet på Romerike. Det er nyttig for ettertiden og
for oss som ikke fikk delta i denne
delen av historien. Dessuten er
historien tatt vare på for ettertiden, og den bør finnes i mange
politihjem i romerikstraktene.
En bok som dette har sin fulle
berettigelse i enhver bokhylle.
Politihistorien blir aldri gammel.
Den blir bedre!
			
Jørn-Kr. Jørgensen
Forfatteren, Vidar Amundsen,
har vært i politiet i 30 år
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Med traktor-tog
til Åmotan i Sunndal

Så ble det sommertur i år også. Nordmøre og Romsdal Politipensjonistforeningen har tradisjon for en sommertur for sine
medlemmer og vanligvis avholdes turen på forsommeren. I år ble
turen arrangert på ettersommeren.
16. august kl 1030 var vi 20 medlemmer som møttes ved Sunndalsporten ved avkjøringen til rv. 70 i Sunndal. Turen derfra skulle gå til Åmotan
og til garden Jenstad. Litt grått vær på morgenen, men etterhvert slo
skydekket sprekker og sola kom frem og varmet.
Åmotan – «der elvene møtes» – er stedet hvor elvene Lindøla, Grøvu og
Svøu møtes ved Svøufallet – en foss med fritt fall på 156 meter. Stedet
ligger i dalbunnen nedenfor garden Jenstad.
Ved Sunndalsporten ble vi møtt av dagens guider/vertskap - Anders og
Marit. De stilte opp med sitt «traktor-tog» som skulle ta oss med opp
til Jenstad. Traktor-toget besto av en traktor som drog en spesialbygget
passasjervogn – innredet med benker og plass til alle oss 20 + guidene.
På turen opp mot Jenstad i traktor-toget fortalte guidene om området
– om landskapet, fugle- og dyrelivet. Anders fortalte om hvordan tidligere istider formet og dannet dalene og elveleiene og ikke minst brakte
fruktbar jord til hele dalføret her. Marit, som hadde vokst opp på Jenstad,
fortalte om livet på garden slik det var i «gamle dager» – hvordan gardslivet var den gang – hvordan det var å gå til skole – gjerne med rattkjelke
på vinteren nedover bratte og svingete veier, og mye annet.
Vi hadde også et stopp på turen opp, hvor det ble servert kaffe og rikelig
med bakels (vafler) med påsmurt Sunndalsgraut. Vi kunne konstatere at
dette falt i smak – alle fat var tomme ved avmasj videre.

Vi var en gjeng som gikk nedover til Svøufallet. Fra Jenstad var det
litt bratt nedover til dalbunnen der elvene møttes. Vi gikk også under
Svøufallet og ble der dusjet av fossen som kom stupende. Så var det å
komme seg opp til Jenstad igjen. Det var lett å kjenne at «kroppen» levde
når pulsen dunket. Litt pust og pes ble det, men alle kom seg vel opp.
Vi samlet oss deretter til middag i kjelleren på den gamle låvebygningen.
Der fikk vi orientering om bygningen og ikke minst om hvordan man
mørner elg på beste måte - noe de kunne der i gården. Den elgsteika vi
fikk servert av kokkene Kari og Eva, var den møreste man kan tenke seg.
Elgsteika var aldeles utsøkt, servert med godt tilbehør – grønnsaker og
søtpotetmos. Nydelig blåbærtrollkrem til dessert.
Etter denne fantastiske bordsettingen, fikk vi «rugget» oss tilbake til traktortoget, og ble returnert tilbake til utgangspunktet. Deretter var det å takke
av for en meget vellykkede og hyggelig tur og samvær med gode kolleger
og bekjente. Det ble ønsket alle vel hjem, og videre ønsket velkommen
til neste fellesarrangement for pensjonist-foreningen - nemlig den årlige
julemiddagen i desember.
Det er alltid trivelig å møtes på disse turene, og oppfordringen går til
alle andre som ikke kunne være med denne gangen om å benytte neste
anledning til å bli med. Alle oppfordres til å komme med forslag til
senere turarrangementer.
(For lesere som er interessert og ønsker mer opplysninger om området,
anbefales å google «Åmotan»).
Jan Inge Bugge

Vel fremme på Jenstad, ble vi «sluppet fri». Noen valgte å bli i området
rundt gården – noen gikk tur oppover i lia, og noen gikk ned til Åmotan
og Svøufallet.
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Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra januar til mars 2018.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2018

Jubilanter i februar 2018

JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90

JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
90
100

ETTERNAVN
Nordquist
Munkvik
Bangsund
Moen
Gjetanger
Nygård,
Morgan
Grothe
Hansen
Godøy
Gaupset
Kristiansen
Hvesser
Rygg
Olstad
Hansen
Mathisrud
Stryker
Strand
Lein
Wilsgård
Larsen
Olsen
Heggdal
Thoreby

FORNAVN
Toril
Christian
Svein Erik
Ole Hermund
Turid
Øivind
Kari
Rolf
Ingjerd
Tormod
Bodil Nansy
Kjell
Bjørn Tharald
Jan
Eli Berbu
Leif Karsten
Odd
Arne Torbjørn
Øyvind
Aage
Jorunn
Torger
Ingeborg Dagmar
Ella
Olga

FØDT
30.01.48
27.01.48
24.01.48
21.01.48
17.01.48
16.01.48
13.01.48
13.01.48
12.01.48
12.01.48
11.01.48
10.01.48
09.01.48
04.01.48
03.01.48
26.01.38
23.01.38
18.01.38
12.01.38
08.01.38
02.01.38
02.01.38
24.01.28
15.01.28
02.01.28

LOKALLAG
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistforening, Salten
Direktemedlem
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistforening, Moss
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
PST-pensjonistenes forening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
PST-pensjonistenes forening
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Oslo Politiets Pensjonistforening

ETTERNAVN
Christiansen
Reiestad
Fløtre
Fossbakken
Bratlien
Wetteland
Sømme
Pettersen
Julusmoen
Bjerknes
Pedersen
Johansen
Brevik
Flesvik
Altmann
Simonsen
Toven
Skibeli
Laheld
Moe
Marsteinstredet
Bugge
Almeli
Øiseth
Svensen

FORNAVN
Christian
Ingvar
Terje Johan
Kjell Eivind
Reidar
Arne Arild
Jenny Karin
Johnny Vidar
Synnøve F.
Per Arne
Gerd Karin
Torild Beathe
Kjell
Lill Karin
Bengt
Bjørn Anton
Dorith Helene
Erik
Sissel Hvam
Reidar
Arnfinn
Reidun
Tore
Liv
Henry

FØDT
29.02.48
28.02.48
22.02.48
22.02.48
19.02.48
18.02.48
18.02.48
17.02.48
15.02.48
13.02.48
12.02.48
10.02.48
08.02.48
07.02.48
06.02.48
03.02.48
27.02.38
19.02.38
18.02.38
15.02.38
11.02.38
09.02.38
08.02.38
24.02.28
11.02.18

Jubilanter i mars 2018
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
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ETTERNAVN
Sønsterud
Eriksen
Bøe
Myhrer
Berg
Fossedal
Garborg
Hegstad
Nilsen
Sørensen
Skjelbred
Steen
Bjørke-Olssen
Hebo
Dahle
Ellingsen
Tofting
Kvernland
Berger
Skaar
Maløen
Solheim
Ramstad
Andersen
Norwall-Jacobsen,
Nebb
Brenne
Kosberg
Sandkleven

FORNAVN
Gerd Irene
Turid Lillian Ajer
Per-Ivar
Oddny
Øivind
Wick Terje Loreng
Per Egil
Paal Severin
Jostein Olav
Gerd
Harald
Sverre
Arve
Knut
Berit Bachen
Steinar
Owe
Hans G.
Finn
Endre
Konrad
Nils Ole
Bjørn
Steinar
Bodil
Peggy
Ole
Laura
Thorbjørn
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FØDT
29.03.48
29.03.48
29.03.48
29.03.48
24.03.48
23.03.48
21.03.48
21.03.48
19.03.48
19.03.48
18.03.48
10.03.48
10.03.48
09.03.48
08.03.48
07.03.48
06.03.48
04.03.48
03.03.48
25.03.38
22.03.38
16.03.38
04.03.38
01.03.38
22.03.28
21.03.28
18.03.28
17.03.28
07.03.28

LOKALLAG
Follo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Ringerike Politis Pensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistforening, Harstad
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Salten
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag, Halden
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Direktemedlem
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politipensjonistene i Buskerud
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag

God jul
og
godt nytt år

LOKALLAG
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Direktemedlem
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Troms
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Direktemedlem
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politihøgskolens Pensjonistforening
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Oslo Politiets Pensjonistforening
Kripospensjonistene
Oslo Politiets Pensjonistforening
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
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Synd og soning i Sogn
Den som er ute etter god humor og å få seg en god latter,
kan ha glede av å skaffe seg
Jens Brekkes bok «Synd og
soning» med undertittelen
«Godt og gale frå Vikjahuset»
- altså fengslet i Vik i Sogn.
Det er langt mellom hver gang
det skrives og offentliggjøres
det vi kaller «politihistorier» i
Norge, og det er enda sjeldnere det kommer morsomme
historier fra et fengsel. Men nå
foreligger boken – 112 sider
med friske tegninger av
Arnstein Mygland og med stor fortellerglede som gjør at
en både ler og stusser... Dette er humor av beste skuffe.

Men slik skal det være. Gode historier kaller både på latter- og andre
muskler, og når det hele er ispedd tilnærmet korrekt historie, er
det mer enn interessant å lese for nær sagt hvem som helst som
har sin arbeidsdag innen justisforvaltningen. Selja Forlag i Førde er
utgiver.
Her er kommentarer, dialoger og historier vevd sammen til et hele;
noe som gjør «Synd og soning» til ei morsom bok å lese og ei god
bok å eie. Historiene tar aldri slutt....
Det er ikke så ofte vi hører fra Sogn og Fjordane i Politipensjonisten.
Men her får vi store deler mellom to stive permer. Som kosebok i
mørke vinterkvelder, er denne boka fortreffelig. Til høytlesning i PPF
lag og foreninger er den eksepsjonell. Boka er skrevet på nynorsk;
noe som autentiserer historiene - og gir poengene en god språklig
«klem».

En bok om det viktigste: vårt hjerte
Det er vanskelig å komme utenom at hjertet er vårt viktigste
organ; ikke det største, men det som gir oss liv. Uten det ville både du og jeg ikke vært i livet. Dette høres jo temmelig
selvfølgelig ut og alle vet det, men av og til kan det virke
som vi glemmer det. Vi behandler det i hvert fall ikke som
om det «er det eneste vi har».
Boken «Hjertebank – alt om kroppens viktigste organ» tar forfatteren Johannes Hinrich von Borstel for seg ulike sider ved vårt hjerte,
utgitt på norsk av Gyldendal Norsk Forlag AS.
Borstel studerte medisin og tok ekstravakter som ambulansesjåfør.
Han oppdaget at nesten alle sireneutrykningene skyldes hjerteproblemer av forskjellige slag. Det er en skummel oppdagelse, men
en viktig oppdagelse fordi den forteller at det er mulig å gjøre noe
med hjertet. Steller du og jeg pent med det, har vi det lenge – og
husk: Hjertets viktigste oppgave er å slå! Å slå og pumpe blod rundt
i kroppen. Det er DET som gir liv.
Borstels bok bør leses av alle som har en ærlig interesse for og er
opptatt av sitt eget hjerte. Men la meg fortelle litt mer om hjertet
– det er en spennende muskel:
Det sies at det menneskelige hjertet slår ca. 2.5 milliarder ganger i
løpet av en gjennomsnittlig levetid på 66 år. Hjertefrekvensen er 72
slag per minutt og det veier 250-300 gram hos kvinner og 300-350
gram hos menn. Grovt sett er hjertet delt inn i to hulrom – det høyre
og venstre, og det er her blotet pumpes inn og ut med okyygeninnholdig blod som gjør at vi lever.

Stopper noe av dette opp, blir vi syke. Oppstår det en propp i en
blodåre som går til eller fra hjertet, får vi hjerteinfarkt. Det kan vi
dø av, men medisinen er kommet så langt at de aller fleste som får
denne sykdommen, overlever. Hemmeligheten ligger i å få hurtig
behandling, og det var dette arbeidet forfatteren Johannes Hinrich
von Borstel var med på, og det er dette han forteller om i sin bok på
en lett, interessant og tildels morsom måte som gjør at ikke en side
av de 303 sidene blir kjedelige. Dette er stoff for hjertet!
I desember 1967 gjennomførte dr. Christiaan Barnard
den første hjertetransplantasjonen ved et sykehus i Cape
Town i Sør-Afrika. Det har skjedd mye på hjertemedisinens
område siden dr. Barnard gjorde den grensesprengende
operasjonen. Hans første transplantasjoner var mellom dyr –
hunder og bavianer. Siden ble det
mennesker. Det første hjertetransplanterte mennesket levde i 18
dager. I dag lever hjertetransplanterte i mange, mange år. Hjertemedisinen går fremover! Takk og
lov!
Foreliggende bok - «Hjertebank» er godt lesestoff mørke høstkvelder og langt inn i vinteren. Det
handler om livet – ditt og mitt!
Jørn-Kr. Jørgensen
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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

