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2019 – et landsmøteår for PPF

POLITIPENSJONISTEN

Å

Organ for Politiets Pensjonistforbund - PPF
Org.nr. 980 442 020

ret 2019 er landsmøteår for Politiets Pensjonistforbund.
Landsmøtet skal avholdes på Sundvolden hotell i Buskerud
i fra 5. til 7. juni.

D

et er mange praktiske forhold, og detaljer som skal være
på plass for at landsmøtet skal bli vellykket. Vi planlegger
en enkel, men høytidelig åpning. Det er sendt ut invitasjoner
til gjester vi ønsker å ha besøk av under landsmøtet. Den nyutnevnte politidirektøren er invitert, men vi vet ikke om hun har
anledning til å komme. Sentrale samarbeidspartnere, Politiets
Fellesforbund og Pensjonistforbundet, er invitert med sine
ledere. Vi har fått bekreftet at Eldre- og folkehelseminister Åse
Michaelsen vil delta. Det ser vi frem til. Det blir fokus på Stortingsmeldingen «Leve hele
livet» fra statsrådens side, og vi vil legge til rette for spørsmål fra salen/delegatene.

D

et er alltid hyggelig å kunne invitere gjester, men det aller viktigste er å få delegatene på plass. Lokale lag/foreninger «har rett til en representant for hver påbegynt
100 registrerte betalende medlem av forbundet» i følge vedtektene. Disse velges på de
lokale årsmøtene før utgangen av februar i år. Innledningsvis skal delegatene vurdere aktiviteten i inneværende periode ved bl.a. å behandle beretninger og regnskap. Beretningen fra
styret er et omfattende dokument. Den skal speile aktiviteten som er utført for å nå målene
i Handlingsplanen for inneværende periode. Og så, kanskje det viktigste - skal landsmøtet
bestemme kursen for forbundet for den neste perioden ved å ta stilling til budsjett,
handlingsplan, innkomne forslag og velge våre sentrale tillitsvalgte.

D

et er i skrivende stund ikke kommet inn forslag fra lokale lag/foreninger til Landsmøtet,
men så er da heller ikke fristen gått ut. Styret håper på mange innspill/forslag. Disse vil
bli styrebehandlet, og lagt frem for Landsmøtet.

F

orbundsstyret vil selv fremme et forslag på landsmøtet om å stanse den årlige utsendelsen
av almanakken. Vi vet at dette kommer til å skape debatt, men styret mener tiden er
moden for denne endringen. Årsaken til dette er i første rekke at mange av medlemmene
ikke lenger bruker almanakken som tidligere. De fleste har almanakken på mobilen sin, og
bruker av den grunn ikke lenger papirutgaven. Men ikke alle…derfor er dette ikke enkelt.
Utgiftene med ordningen er i tillegg svært høye. Besparelsen vi vil få, dersom forslaget
vedtas, skal brukes til tiltak som kommer medlemmene til gode.

F

orbundet trenger en helhetlig informasjonsplattform. Vi har bladet vårt, hjemmesiden og
en Facebookside for våre medlemmer. Stort sett mulighet for en-veis kommunikasjon,
men også en mulighet for to-veis på Facebooksiden. Medlemmene setter stor pris på bladet
vårt, og gir positive tilbakemeldinger på innhold og form. Det er liten tvil om at bladet har
funnet sin plass i organisasjonen. «Politipensjonisten» er en viktig kilde for informasjon til
medlemmene, og kunne antakelig har vært brukt enda mer til å informere om hva som
rører seg sentralt. Flere lokallag er flinke til å sende inn stoff fra ulike aktiviteter. - Dette
er veldig positivt, sier redaktøren, og motiverer til aktiviteter hos andre. Hjemmesiden vår
var uoversiktlig, og den manglet viktig informasjon om sentrale temaer til medlemmene.
Etter en revisjon er den nå blitt en noe mer rendyrket informasjonsside. Den er innbydende,
informativ og gir svar på spørsmål som medlemmene tidligere stilte til forbundskontoret.
Vi opplever merkbart mindre spørsmål til kontoret om enkelte ting etter revisjonen. Det var
meningen. Forbundet har også etablert seg med egen Facebookside, men her er det fortsatt
langt igjen før vi kan si oss fornøyd.

D

ette viser at vi har flere informasjonsarenaer, og at vi trenger en strategi for hvordan
utnytte- og ikke minst utfylle hverandre best mulig til beste for medlemmene. Styret
har startet et arbeid med hvordan best mulig samordne våre informasjonskanaler, og dette
temaet vil antakelig komme som egen sak på landsmøtet.

L

andsmøtet vil denne gangen sette av tid til en temaøkt kalt «Nytt & nyttig». Ikke alt av
det som blir presentert er nødvendigvis nytt for alle, men forhåpentligvis vil det oppfattes
som veldig nyttig. Det er i første rekke pensjonen som får et særlig fokus denne gangen,
men også Pensjonistnettverket vil bli berørt.

F

or organisasjonen og tillitsvalgte er landsmøtedager høytid. Landsmøtet er forbundets
høyeste myndighet, og det som bestemmes her ligger fast i landsmøteperioden. Jeg ser
frem til aktive dager sammen med engasjerte tillitsvalgte, og til gode debatter og vedtak til
beste for Politiets Pensjonistforbunds medlemmer.
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Et dramatisk og langsomt farvel
Boka «Et langsomt farvel» av Helene Sandvig er en sammenhengende historie om fem barns kjærlighet til sin far,
Aftenposten-journalisten Helge Sandvik som døde med
demens på et aldershjem i Oslo.

Sandvik lar oss få ta del i alt
dette med direktehet, kloke
og kjærlige formuleringer.
Setninger som blir til manna.

Helene Sandvig tar oss med inn i de ulike prosesser, og hun forteller
åpent og rett fram hvordan det er uten at det blir utleverende eller
vulgært. Og endelig fikk han dø, men det ble en tøff og kronglete
avslutning på livet.

Å lese en slik bok gir selvsagt mange assosiasjoner til
eget liv, og uansett hvordan
jeg vrir og vender på dette,
landet jeg ned på følgende:
Vi må leve mens vi kan.
Livet venter ikke på oss,
og det finnes ingen returbillett slik at vi får leve
en gang til. Livet er det
viktigste vi har, det
eneste vi har – og det
fineste vi har. Å leve er
en betingelse for liv. Og
det eneste vi kan gjøre,
er å leve. «Livet er den eneste muligheten», skriver den
polske forfatteren Wizlava Zsymborska. Jeg tror hun har helt rett.

Denne boka bør alle mennesker lese. Den har noe å si til alle,
og den er full av relevante opplysninger og informasjoner om
livet med demens, om å miste og om alt kaoset rundt det. All
usikkerhet, fortvilelse og håp. Dette er likevel ikke en faktabok,
men en fortelling om Helge Sandviks vei inn i demensen og om
den behandlingen han fikk. Til tider er det rystende å lese – og
skremmende.
Enkelt, klart, direkte og konkret forteller Helene Sandvik – kjent fra
NRKs PULS-redaksjon og utallige TV-program – om faren. Det gjøres
med en innlevelse og kjærlighet som gjør at det er vanskelig å
legge boka fra seg. Leseren drives fram, fordi det på så godt som
på hver eneste side er noe å lære.
Å bli gammel og få demens og bli plassert på et aldershjem, er
ikke verdens letteste situasjon. Det setter store krav til den det
gjelder, til de nærmeste pårørende og til pleiepersonalet. Alle har en
funksjon å fylle, og alt kan samles i ett eneste ord: Verdighet.
Det handler kort og godt om å skape den verdigheten som er nødvendig for at den syke skal få den verdigheten alle mennesker
fortjener i livets siste fase. Det holdt på å glippe i Helge Sandviks
tilfelle, men på en forunderlig måte ble det rettet opp. Og Helene

Forebygging av Alzheimer
Sunne levevaner kan bidra til å forebygge demens, men all kunnskap vi har om forebygging av demens gjelder på befolkningsnivå.
Det vil si at det kan være stor variasjon fra person til person.
Dessverre er det fullt mulig å leve sunt på alle måter og likevel
få en demenssykdom. Når vi likevel deler livsstilsrådene under,
er det fordi vi vet at de kan redusere sjansen for å få demens, og
ingen av dem er skadelige.

«Et langsomt farvel» er en klok og forstandig bok. Den gir leseren
et glimt inn i en verden få av oss kjenner før det blir nødvendig.
Men kanskje nettopp derfor kan det være nyttig å lese den – for å
møte forberedt.
Livet har langt flere fasetter og inspill enn vi ofte forstår. Denne
boken er møtet med noen av dem i for noen alderdommens
brutale virkelighet.
Jørn-Kr. Jørgensen

Gode tips for bedre helse
•
•
•
•
•
•
•

Å slutte å røyke er det viktigste du kan gjøre for helsen
Spis mer fisk, frukt og grønt
Daglig mosjon
Drikk alkohol med måte
Få sjekket blodtrykk og kolesterol
Søk utredning og behandling ved tegn på depresjon
Vær sosial og ha et aktivt liv.

(Nasjonalforeningen for Folkehelsen)

Det har lenge vært kjent at usunne levevaner og mangel på
gode sosiale relasjoner kan påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom. Ny forskning viser at de samme risikofaktorene også kan
knyttes til Alzheimer og andre demenssykdommer.
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Jon T. Kvikne – journalisten som ble politimann
og fagforeningsleder
Av Jørn-Kr. Jørgensen
liten tidskoloritt. Det er konstabel 77 Kvikne
som skriver:
«Når en blir gammel så blir det oftere og
oftere slik at vi tenker tilbake i tid, og som
oftest blir det vel hyggelige minner – sjøl
om det kanskje ikke var så hyggelig da det
skjedde.
Mitt lærested i OPK var ved nr.19, hovedstasjonen «L». Og ved 1. div. var det svært
mange hyggelige kolleger, som for alltid
vil bli husket, og av en eller annen grunn
er dette et av de første historiene som rant
meg i hu:
Farah Diba, kona til Sjahen av Persia (nå
Iran) skulle i begynnelsen på 1960-tallet
Jon T. Kvikne har hele sitt liv hatt sterke historiske interesser. Han var bl.a. stifter og den første lederen av Norsk Politihistorisk Selskap.
avlegge et besøk i hovedstaden – og
- Min dårlige samvittighet har jeg i forhold til min datter, Liv Eva. Jeg var mye borte fra hjemmet på Skullerud, men jeg forsøker å ta
det igjen nå, sier han.
noe slikt må det jo flagges for, dessuten
var hun jo en meget pen kvinne. Som
ordningsmann fikk jeg i oppdrag å heise flagget på Møllergaten 19. Jeg
En av de mest profilerte politimenn i Oslo på 1980- og 1990-tallet,
følte det faktisk som en ære – selv om hun vel aldri fikk vite at det var
var Jon Torstein Kvikne fra Røros. Det er riktignok ikke som politiunge Kvikne som hadde heist flagget. Nå er det imidlertid slik at man
mann han først og fremst er kjent, men som fagforeningsleder i
skal være to ved flaggheising, og min makker ved denne anledning ble
Oslo Politiforening (OPF), som 1. nestformann i Norsk Politiforbund
en meget kjent vestlending, nærmere bestemt fra Hafslo, også kjent som
(NP) i 8 år og som redaktør av «Politibladet» i en årrekke. Kvikne
Kollenhopper.
var formann i OPF fra 26. februar 1981 til årsmøtet 12. mars 1992.
Da han ble utnevnt til politiavdelingssjef, gikk han av som formann
For den som ikke har vært på taket på nr.19, skal vite at plassen rundt
i OPF.
flaggstanget er liten – du blir stående rett under stangen. Jeg mener å
huske at det var jeg som skulle heise flagget, mens overkonstabelen
Journalist i Fjell-Ljom
festet det vakre flagget til snora. Dette gikk greit og glade/fornøyde gikk
Jon T. Kvikne begynte sin yrkeskarriere som journalistlæring i den
vi ned på vakta, og skulle melde av til vakthavende:«Ordre utført!». Men
tradisjonsrike avisen Fjell-Ljom i hjembygda Røros hvor han bl.a. skrev
før vi fikk sagt dette ble vi stoppet av vakthavende H.H. som fortalte at de
sportsreferater, men mest var allround-reporter. Militærtjenesten avtjente
hadde fått telefon fra Brannvesenet (naboene) med spørsmål om hvorfor
han ved Forsvarets Forskningsinstitutt, avdeling for fysikk, hvor han bl.a.
politiet heiste flagget på halv stang.
preparerte og målte radioaktive prøver.
Kvikne kom inn i politiet i juli 1960 og hadde til han ble pensjonert som
politiavdelingssjef i juli 1997 mange viktige og sentrale stillinger knyttet
til ordinær divisjonstjeneste bl.a. på Møllergata 19, Bydelspolitiet på
Manglerud, Den kongelige politieskorte og forebyggende tjeneste sentralt.

Vi brukte ikke lang tid på trappene opp på taket, og fant årsaken. Vi
hadde gjort fast flagget med den lengst enden opp, og med denne store
blunderen så det ut som om vi sørgeflagget. Beklager Farah Dibae! En stor
takk til våre brannkollegaer!»

- Jeg var innom nesten alle tjenestekategorier, men min hovedinteresse
var forebyggende arbeid, forteller han. Jeg hadde fem år ved forebyggende
fra 1970. Jeg ville gjerne tilbake til dette, men slik ble det ikke før i slutten
av karrieren. Da jeg ble avdelingssjef for «Forebyggende tjenester» ved
Oslo politikammer hadde det den følgen at den sittende politimester gikk
av med øyeblikkelig virkning, forteller Jon T. Kvikne til Politipensjonisten.
- Jeg føler ellers at jeg har vært en generalist, ikke en spesialist innen
etaten.
Tidskoloritt fra Nr. 19
Fra sin tid på Møllergata 19 har kvikne skrevet en minneskisse – et «mimrebrev» som han gjerne kaller det – og vi trykker det her som en aldri så
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Kvikne er blitt avdelingssjef. Her sammen
med kollega Dag Halgard som han jobbet
sammen med i forebyggende tjeneste.

Jon har også vært delegat til PPF’s landsmøtet – her under landsmøtet i Kristiansand
for noen år siden.

POLITIPENSJONISTEN
ovale skrivebordet, og Kvikne kom i mer eller mindre åpen konflikt med
politimesteren og politidistriktets ledelse – sa han: «Det har ikke jeg sagt!»
Jon T. Kvikne og Willy Haugli ble aldri forsonet. Slik er historien: Det blåser
alltid på toppene. Nå er Haugli død, og det er vanskelig å innhente noen
kommentar fra den tidligere politimesteren. Derfor lar vi resten ligge.
Kviknes merittliste er svært lang. Som pensjonist tok han fatt i sin store
interesse, politihistorie, og etablerte Norsk Politihistorisk Selskap og Norsk
Politihistorisk Årsskrift. Han var skriftets redaktør i de første 14 år og nedla
et betydelig arbeid for norsk politihistorie. Selskapet er i dag en bærekraftig organisasjon som samler politihistorisk interesserte over hele Norge.
Sirkusdirektør Arnardo var i alle år en god venn, og her er Jon i sirkusmanesjen sammen med
både Arnardo, sønnen Arild og Oslo Politiorkester. Jon overlever en æresbevisning til sirkuskongen.

Sentral tillitsmann
Vel 11 år av sitt temmelig nøyaktig 37-årige politiliv, tilbrakte Jon T.
Kvikne som sentral tillitsmann og formann i Oslo Politiforening (OPF),
Norges største politiforening med både tjenestemenn og sivilt ansatte.
Den som var med under Kviknes formannstid kan fortelle om en aktiv
og uredd fagforeningsleder som stod last og brast med sine medlemmer.
Som forsvarte dem i så vel lønnsforhandlinger som i personalsaker, og som
alltid forsøkte å finne løsninger for å redde sitt medlems ansikt.
Kvikne gjennomgikk dessuten mange kurs hvis oppramsning ville blitt
lenger enn smørbrødlista på Waldorf-Astoria i New York - og på møter og
konferanser mer enn det en 5-årig 7. sans kan romme.
Å være tillitsmann
Det er mye å fortelle fra Jon T. Kviknes formannstid i OPF. Minnene kunne
fylle mange sider i en hvilken som helst historiebok. Vi skal nøye oss med
dette – noe som gir et innblikk i en politiforeningformanns arbeidsdag:
Kvikne kom som regel til sitt kontor i Politihusets 7. etasje litt før kl. 09.00
om morgenen. Han satte seg ned og skrev de første ordene med rød kulepenn på gule ark (en lang periode brukte han gjerne det). Plutselig banker
det på døra. Det er et medlem som vil noe; noe viktig – og Kvikne lytter,
svarer, tenker og gir råd. Og vedkommende har ikke fått gått ut av kontoret,
før neste medlem kommer inn. Den samme prosedyren gjentar seg. Tid,
tid, tålmodighet og tid. Så ser Kvinke på klokka. Det er tid for et viktig
møte. Han forlater kontoret og kjøper seg en kaffekopp i kantina på vei
tilbake etter to timer. Inne på kontoret sitter et nytt medlem som trenger
råd og som vil snakke om en lønnsforhøyelse. Så er det telefoner,
kortere samtaler og et nytt møte. Et øyeblikk skal han ut i gangen, og der
treffer han et medlem som vil diskutere tjenestelister. På en, to, tre er
klokka 15.45 og kontordagen er slutt. Kvikne blir sittende bak skrivebordet.
Han skulle så gjerne ha skrevet det han begynte på kl. 09.10 ferdig, men
hjemme venter Eva med middag og det er møte i Rotary om kvelden.
Han får heller vente til i morgen. I heisen treffer han et medlem som bare
har en liten sak han «må» snakke med formannen om og som følger han
helt ned bakken til busstoppet i Grønlandsleiret. Da bussen til Skullerud
kommer, er medlemmet og Kvikne fremdeles i samtale. Da bussjåføren
blinker og skal kjøre, må Kvikne ta avskjed…bussen venter ikke. En lang
og travel arbeidsdag nærmer seg slutten og klokka går mot 18.00. Slik var
det; dag ut og dag inn.
Lang merittliste
Jo, det var mye å gjøre mange ganger. Men Kvikne ga aldri opp i kampen
for sine medlemmer. Han hadde fått et tillitsverv, og det tok han på alvor.
Så alvorlig tok han det, at da konflikt etter konflikt meldte seg i Oslo
politidistrikt etter at politimester Willy Haugli inntok kontoret med det

- Å ta vare på politihistorien er et kulturarbeid, sier Kvikne. Politihistorie er
kulturhistorie, og det er historien vi lærer av. Den hjelper oss ikke bare til å
forstå fortiden, men til å forstå nåtiden.
Jon T. Kvikne var i sin samtid en av de mest sentrale politilederne i Oslo og
i Norge. Det er ikke få oppslag han har stått bak i media; trykt presse som
etermedia av fjernsyn. Han frontet mange store saker som historien i sin
tid kan fortelle mer om.
Det avkrever respekt
Som fagforeningsformann var han alltid på medlemmene sin side i tykt
og tynt, og han forsvarte sine medlemmer med nebb og klør. En fagforeningsformann blir ikke populær hos den ledelsen hvis arbeidsstokk
Kvikne var leder for i Oslo Politiforening.
Men Kvikne holdt ut og ga seg ikke i kampen for det han trodde på – og
han hadde hele tiden den nødvendige tillit hos sine medlemmer til å fortsette. Dette arbeidet krever respekt, bl.a. fordi det ofte strakk seg langt ut
over ordinær arbeidstid, i helger og i ferier. - En gang politimann - alltid
politimann, sier Kvikne. - Jeg følger hver dag med i utviklingen i etaten.
DET som bekymrer meg, er at reformer fjerner politiet fra det publikum det
skal tjene. - Politiet kjenner ikke sitt publikum, og publikum kjenner ikke
sitt politi! - Jeg liker det ikke, sier Jon T. Kvikne.

I noen år var Jon (t.h.) fanebærer for
Oslo Politiorkester.

Jon T. Kvikne skrev historieheftet om Den kongelige
politieskorte. «I tjeneste for kongehusets sikkerhet»
Det er en verdifull og interessant politihistorie.

Jon T. Kvikne som politiavdelingssjef ved Avsnitt for
forebyggende tjeneste.
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Mossepensjonistene tok grep
– skrev og utga egen historiebok
Av Jørn-Kr. Jørgensen
vanskelig kunde. Stor takk skal også vår kollega Jan Holone ha. Han satte
boka sammen ut fra teksten, lagde layout og scannet inn bilder og sparte
oss for mange tusen kroner.
Redaksjonen har bestått av Rolf Langli, Arvid Lindner, Otto Stærk, Philip
H. Bain, Jan Holone, John Kasper Hermansen, Helge J. Jodalen og John
Ellefsen. Samtlige i redaksjonen har vært kjempepositive. - De har svart
ja og utført jobben på en utmerket måte. Som leder i PP-Moss gir jeg
samtlige medarbeidere terningkast 6. Jeg finner å gi Jan Holone terningkast 7 for det tekniske. Det har vært mye arbeid, men det har gitt oss alle
bare hyggelige opplevelser, sier Philip H. Bain.

Redaksjonskomiteen – foran f.v. Hans J. Ellefsen, Philip H. Bain, Rolf Langli og Otto Stærk.
Bak fra v.: Jan Holone, Helge J. Jodalen og Arvid Lindner - John Kasper Hermansen (innfelt).

Politiet i Moss skriver sin historie fra 1875. - Straks før jul i 2018
ga Politiets Pensjonistforening i Moss ut en egen historiebok om
politidistriktet. Det er et løft og en aktivitet det står respekt av. Så
vidt vi vet er det bare PPF-foreningen i Sør-Trøndelag som har gjort
det samme. Mosse-pensjonistene har all grunn til å være stolte. De
tok et grep – og lyktes.
- Vi fikk ideen etter å ha lest Politipensjonisten nr. 3/17. Der var trønderboka «Sakens sanne sammenhang» skrevet av Jan Algar Selin i samarbeid med Jørn-Kr. Jørgensen – og utgitt av Politiets pensjonistforening
i Sør-Trøndelag - omtalt, forteller Philip H. Bain. Han er formann i Mosseforeningen og synlig stolt over den nye boka.
- Allerede 26. september 2017 var vi i gang. Ved juletider i 2018 forelå
boka. Vi satte ingen tidsfrist til å begynne med, men våren 2018 satte vi
en frist om at vi skulle være ferdige til jul 2018. Og det ble vi – takket være
alle gode krefter og alt godt initiativ fra samtlige redaksjonsmedlemmer
og trykkeriet Los Digital i Larvik.
- Det er avholdt 18 redaksjonsmøter frem til i januar 2019, og finansieringen ble ordnet ved at politimesteren i Moss bidro med kroner 10 000,-.
Politiets Pensjonistforening i Moss bidro med 10 000,-, Moss politistasjon
bidro med 6 500,-. Moss politiidrettslag med 6 500,- og Norsk Politihistorisk
Selskap med 5 000 kroner. På en, to, tre hadde vi 38 000 kroner. Det blir
bok av slikt, smiler Philip.
- Vi trykket 350 bøker hos trykkeriet LOS Digital i Larvik, og står i stor
takk til trykkerirådgiver Gyri Strømmen som snudde seg rundt på mindre
enn en fem-øring og fikk boka igjennom trykkemaskinene. Vi var ikke en
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Rolf Langli: - Det har vært viktig for meg at det ikke bare ble en oppslagsbok med oppramsing av tørre tall og fakta. Den måtte også inneholde
noe variert stoff som kunne relateres til vårt yrke, blant annet med bilder
og opplevde historier som kunne gjengis i offentlighet. Jeg var spesielt
opptatt av å samle stoff om Kirkegaten 10 hvor vi holdt hus fram til 1968.
Kirkegaten 10 var en flott bygning som passet perfekt inn i sentrum ved
kirken. Det var et forhastet politisk vedtak som alle angrer på i dag. Dessverre ble huset revet kort tid etter at politiet flyttet. Gjennom denne boken
har vi etter beste evne forsøkt å sikre vår politihistorie for ettertiden, og
det tror jeg vi har lykkes med.
Helge J. Jodalen: - Min rolle har vært å være ideskaper. Jeg foreslo at vi
samlet inn bilder fra gamle kolleger, enker og faderløse for å kunne gi ut
et felles album, men etterhvert ble det mer bok enn album. Bildene kom
fra alle medarbeidere i distriktet og fra ulike alderstrinn, slik at vi fikk den
best mulige dekningen i tid. Jeg er veldig fornøyd med sluttresultatet – og
for en gangs skyld er en av mine ideer blitt tatt vare på og er gjennomført
med et godt resultat.
Arvid Linder: - Jeg har vært alt-mulig-mann i bokprosjektet og skrevet
et lite avsnitt om UEH. Vi var dessuten i Moss Avis og gravde i arkivet. Vi
rasket med oss det vi kunne av politistoff. Dette er samlet og systematisert
av Jan Holone. Han har gjort en fantastisk jobb, og jeg er meget fornøyd
med sluttresultater...kjære deg....
Otto Stærk: - Først kan man spørre seg hvorfor står det 1875 – 2018 på
omslaget? Vi ville belyse alle organisatoriske endringer, og jeg engasjerte
meg i prosjektet for å få med organisasjonsendringene de siste 25 årene.
Hvis ikke noen snakker og forteller om dette, blir historien borte. Jeg har
skrevet kapitlet om organisasjonsendringer, bidratt med bilder – og var
opptatt av at vi måtte få med de seks lensmannskontorene som i sin tid
var en del av distriktet. Så har jeg skrevet et lite kapittel om påtalemyndighetens plass i det hele. Jeg har vært med i politidistriktets historie på
alle nivåer – først som lensmannsbetjentaspirant i råde i 1969 – og ble
politimester i Østfold politidistrikt 2002, og har fulgt politidistriktet i 44 år.
Resultatet er blitt veldig bra. Folk har dratt sammen og vi har fått det til.
Hans J. Ellefsen: - Jeg har vært med i prosjektet på grunn av min høye
alder – 84 år. Jeg har jobbet i Moss siden 1960 – for det meste ved Kriminal-
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avdelingen, og jeg har fulgt prosjektet som en skygge. Jeg har gitt råd
med bakgrunn i «gamle» kunnskaper og overlevd historie. Jeg er veldig
fornøyd med resultatet og svært fornøyd med Jan Holone som har gjort en
fremragende jobb. Han er tekniker på et høyt nivå, og en nøkkelperson i
forbindelse med denne boka. Uten han, ingen bok.

å få det til – og økonomiske muligheter. Søk! Det gjorde vi. Arbeidet har
tatt 15 måneder, og det har styrket foreningen som forening. Det har bare
vært positive tilbakemeldinger. Jeg har igjen 10 – 15 bøker å selge. Prisen
kan vi snakke om!
- Det er leit arbeidet er over!

Jan Holone: - Jeg har gjort det rent praktiske med dataarbeidet i forbindelse
med boken. Hvis de andre ikke hadde samlet inn tekst og bilder, hadde
det ikke blitt noen bok. Jeg har tatt tekst og bilder og laget en trykkferdig
fil – scannet inn bilder og skrevet inn teksten. - Jeg er frivillig medarbeider i
Normisjonen i Østfold, og der lager jeg en regionavis fem ganger i året, så
jeg har litt trening med disse tingene. Jeg er utdannet lensmannsbetjent,
og ble senere kriminaltekniker – og har vært det i 15 år i Moss og Østfold.
- Jeg er fornøyd med boka. Jeg har sett noen skjønnhetsfeil, men de vil jeg
ikke fortelle om. Bildene er blitt bra, og trykkeriet ha gjort en god jobb. På
en skala fra 1 til 10 – 12; det er i hvert fall ikke langt unna. Det hele er et
samarbeidsprosjekt fra A til Å.
John Kasper Hermansen: - Ved utgivelsen av denne boka er det gjort en
fantastisk jobb med å ta vare på vår felles politihistorie. Boka er delt ut til
alle fast ansatte og vikarer i Moss politistasjonsdistrikt.
Til slutt får lederen av redaksjonskomiteen, Philip H. Bain, ordet: -Vårt
ønske er at vi har sådd en tanke om historiebok videre til andre politipensjonistforeninger. Det krever interesse for historie, pågangsmot, vilje til

Politipensjonistene i Moss har
laget en elegant historiebok full
av både tekst og bilder som vil
bli stående som en fortelling
for ettertiden. Det gamle og det
nye politikammeret/politihuset.

To bøker om krigen i Trondheim
skrevet av en politipensjonist
Hva ville Adolf Hitler med Trondheim? Der Führer hadde omfattende
planer for byen. Den tyske okkupasjonsmakten gjorde Trondheim til
en krigsbunker og til en av det okkuperte Europas sterkest forsvarte
og best bevoktede byer. Etter krigen skulle en ny by, Neu Drontheim,
bygges ved utløpet av elven Gaula, og den skulle være tysk, med 250
000 tyske innbyggere. De skulle betjene Die Kriegsmarine, den tyske
krigsmarinens hovedbase i den nordlige del av Det tredje riket.
Den andre boka, «Fem mørke år». Skildrer 2. verdenskrig i Trondheim
og Midt-Norge i bilder. For den tyske okkupasjonsmakten strakte Zone
Drontheim seg fra Møre til Nordland. Hovedvekten i boken er lagt på
den omfattende tyske virksomheten i Trondheim og langs Trondheimsfjorden. Adolf Hitler hadde omfattende planer for Trondheim, og den
tyske okkupasjonsmakten gjorde byen og omlandet til en krigsbunker
og en av det okkuperte Europas sterkest forsvarte og best bevoktede
byer.
Vår politikollega Knut Sivertsen, som er politipensjonist, men
som arbeider aktivt som rådgiver ved Justismuseet i Trondheim,
har i løpet av noen få år gitt ut ikke mindre enn to bøker sprengfulle av stoff om 2. verdenskrig i Trøndelag. De to bøkene, som
er meget godt illustrert, er kilder å øse av.
«Bunkeren» - Trondheim under hakekorset heter den første boka
som er skrevet av Knut Sivertsen, Hermann Hansen og Karl H. Brox.

Trondheim var først og fremst en marineby, og Trondheimsfjorden
skulle være Die Kriegsmarines hovedbase i den nordlige del av Det
tredje riket. Her lå blant annet slagskipet Tirpitz, eller Beistet som
Winston Churchill kalte fartøyet som var den allierte marines store
skrekk. Boken er bygget over de omfattende billedsamlingene til
Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggan. Karl H. Brox har skrevet en
introduserende tekst til hvert enkelt kapittel, for lettere å kunne sette
det hele inn i en sammenheng.
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Jo bedre det er tatt tak i

Pensjonistnettverket
jo bedre fungerer det

Det var nok evalueringsmøtet i Trondheim i oktober 2018 som
ga Hugo Aurdal inspirasjon til å dra i gang et dagsseminar for
nettverksledere og nettverksmedarbeidere i eget distrikt. Han
tok derfor raskt initiativ til et samarbeid mellom eget politidistrikt og oss i Innlandet.
Vi var 18 politipensjonister med forskjellige roller i pensjonistnettverket som møttes på Gardermoen politistasjon tirsdag 15.1.19.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at det stedvis har vært vanskelig
å selge inn viktigheten av dette arbeidet til pensjonistnettverket.
Erfaringene er derfor også ganske variable i de forskjellige foreningene,
men jo bedre det er tatt tak i dette jo bedre fungerer det! Å gjøre nettverkets eksistens og formål kjent for medlemmene må gi det beste
grunnlag for å lykkes!
Martha Kalland, som leder dette arbeidet i forbundet, ga oss en
grundig orientering om hvordan vi best kan lykkes i dette arbeidet!
Erfaringer fra hennes eget distrikt ga oss mange gode eksempler på
hvordan det kan jobbes med dette også hos oss.

Kallands budskap kan kort oppsummeres slik;
- Du må være villig og du må være egnet
- Du må ha evne til å bry deg
- Ikke gjør det vanskelig – et klapp på skulderen eller en god klem
er ofte nok
- Det er ikke alltid nødvendig å si så mye. Å være rolig til stede med
nok av tid er som regel tilstrekkelig
- Bruk like gjerne andre enn deg selv, men bidra til at noen faktisk
gjør noe!
- Den som er nærmest og nærest er ofte best egnet
Seminaret ble avsluttet med en interessant omvisning på politistasjonen.
Jeg er trygg på at nettverket Øst og i Innlandet har styrket seg med
mange gode influencere i tiden som kommer!
Martha Kalland er både villig og egnet! Oppfordringen til andre
pensjonistnettverk blir derfor at dere gjør som Hugo – inviter til seminar!
Bjørn Bergundhaugen - KP/NVL
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Vi må finne opp kruttet på nytt!
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
- Vi er 78 medlemmer i Politiets Pensjonistforening i Troms.
Foreningen har sitt utspring i Tromsø og vi har lensmannskontorene
i vår del av fylket som medlemmer – fra Nordreisa til Finnsnes og
Senja – og nedover mot Bardu. Det er store områder, og Harstad har
sin egen pensjonistforening.

sammen med. De unge fra den gangen ringer meg selv i dag og ber om
råd. De takker for sist og inviterer på kaffe i Oslo – de fleste av dem bor i
hovedstaden.
- Suksessen i vårt arbeid var at vi fikk imamen med på laget. Da var vi i
hjertet av alt, sider Hanssen.
- I pensjonistgruppa har vi forsøkt å få folk med
på turer, på julebord og ulike arrangementer.
Men mange er fremdeles i jobb – utenfor
politiet – og det er vanskelig å komme fra.
- Min tanke nå er at vi må ta tak i dette og få
til en større aktivitet i foreningen. Vi må finne
på noe nytt, og finne opp kruttet en gang til.
Jeg søker ideer, så alle som har en god ide,
må si fra.
- Det første vi skal arrangere, er et møljekalas.
Det står seg godt når skreien kommer. Skrei
og en skarp en; det trekker forhåpentligvis,
smiler Hanssen.

Hans-Thore Hanssen

- Vi har faste kaffemøter den første torsdag i måneden i Politihuset i
Tromsø. Medlemmene våre har fått egne adgangskort så de kommer seg
inn på kantina. Det fungerer bra. Medlemmene kan besøke kantina når
som helst mellom 10.00 og 14.00. - hver dag; uten begrensninger.
Hans-Thore Hanssen har vært formann i pensjonistforening i 3. perioder.
Tidligere har han vært nestformann i foreningen, og har gjort polititjeneste
i Troms, Vardø, Harstad, Bodø og Tromsø. - Vardø var eget politidistrikt i
de dager.
- Jeg var konstabel og betjent og jobbet stort sett med forebyggende
politiarbeid. Vi konsentrere oss mest om ungdom under 18 år, og jeg
mener vi nådde fram – selv om denne typen arbeid ikke kan måles. Vi
fikk til en masse. Vi startet bydelspoliti i Tromsø, og hadde det i tillegg til
den forebyggende gruppa hvor vi var fem kolleger. Det var et spennende,
morsomt og aktivt arbeid.

- Av og til har vi foredrag, men vi leter etter
eksterne krefter som kan hjelpe oss. Vi
snakker også om å lage et medlemsblad med
utgivelse hver 3. måned. Avstandene hos oss
i Troms er store. 2.5 til 3 timers kjøring for å
komme på et møte – det er langt, så jeg forstår at det er vanskelig å samle alle. Men selv
de som bor i byen er det ikke lett å få fatt i.
De fleste har mange gjøremål. Men gjør vi det
interessant nok, skal vi nok få det til.

- Hvert år inviterer politimesteren alle pensjonister til julelunsj i Politihuset
i Tromsø. Det er populært – en gest til alle pensjonister. Da kommer det en
del – 20-25 medlemmer. Kanskje det er maten som trekker?
- Det er flere rundt om i landet som har problemer med å samle medlemmer. Når du kommer inn på kantina, er det kanskje ingen kjente ansikter.
Da er det vanskelig å gjøre seg «kjent». Derfor må vi treffes oftere, ha
fellesskap og bli kjent med yngre kolleger. Ingen behøver å være redd for
å ta kontakt med yngre kolleger. En gang kollega, alltid kollega. Det er slik
det bør og skal være.
- Vi i Troms er selvfølgelig tilsluttet Pensjonistnettverket. Dette er et meget
flott tiltak. Men vi har ikke så mange som har behov hos oss foreløpig.
Men det kan komme. Jeg har akkurat fått en kollega tilbake på møtene.
Det handler om å snakke sammen, om fellesskap og om å ta vare på hverandre. Som gammel forebygger er nettopp det en av de tingene vi holdt
på med. Arbeidet fortsetter! – forsikrer Hans-Thore Hanssen.

- Vi ble involvert i en del utenlandske ungdommer som kom til Tromsø og
vi hjalp dem med livet; ikke minst sosialt. Jeg hadde et godt samarbeid
med Imamen – den første i Tromsø. Han var en fantastisk mann å jobbe
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Bowling og bevertning på Kongsvinger
Av Reidar Linna

Spente tilskuere/konkurrenter på venteplass – Innehaver Bjørn står i bakgrunn.

Bowling med Kongsvinger. I Kongsvinger er det en bowlinghall
som har navnet Bowling 1. Denne bedriften eies og drives av
pensjonert politistasjonssjef Bjørn Berntsen sammen med hans
Lisbeth. Hallen ligger sentralt plassert i Kongsvinger sentrum.
Der tilbys blant annet bowling og bevertning. Hallen har alle
rettigheter.
Kongsvinger politipensjonistforening har avholdt medlemsmøter i
bowlinghallen. Siste samling ble avholdt i 24. oktober. På forhånd var
det foretatt forhandlinger med innehaver om mulig tilbud på bevertning og drikke. Forhandlingene medførte tilbud om Pizzabuffe m/en
enhet drikke og påfølgende bowlingrunder. Det var anledning til å ha
med ledsager.

Britt Rymoen og May C. Strand undres over resultatet. Hvor blei den av?
Bente Rudberg i forberedelsen til et nytt velykket kast?

Den aktuelle kvelden var det 17 medlemmer til stede. Mat og drikke
ble fortært til stor tilfredshet. Den sportslige delen medførte ulike, men
til dels jevne resultater. Noen hadde mer erfaring med bowlingkula
enn andre. En nybegynner, Ivar Langerud, utførte et mesterstykke ved
å slå fire STRIKE etter hverandre! Innehaver opplyste at dette var et
sjeldent godt resultat.
Tilbakemeldingene er positive og det er utrykt ønsker om gjentagelse
av tiltaket. Neste gang vil den enkelte deltager konkurrere mot seg
selv om forbedring av tidligere resultater.
Håper leserne har fått en ide om en anbefalt aktivitet for sine
medlemmer.
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Tradisjonelt julemøte i Nord-Trøndelag
5. Sivert gikk til slutt gjennom de seks prioriterte satsnings		 områdene for 2019.
3) Tor Fossum orienterte om Pensjonistnettverket.
1. Tor har vært på samling i Trondheim for nettverksansvarlige.
2. Gunn Helen Grandell er kontaktperson (KP) for Pensjonistnett		 verket i Trøndelag politidistrikt. Tor er nettverksleder (NVL) for
		 Politiets pensjonistforening Nord-Trøndelag (PPNT). Med seg
		 har han nettverkskontakter i Namsos, Ole Okstad, Tor har selv
		 Steinkjer, mens Per Kr. Heitmann har Verdal/Levanger og Ellinor
		 Brattås er kontaktperson i Stjørdal.
3. Pensjonistnettverket skal være et supplement til andre kollega		bistandsordninger.
4. Retningslinjer for Pensjonistnettverket i Politiets Pensjonist		 forbund er utarbeidet av det forrige styret i PPF og dette
		 arbeidet ledes i Trøndelag politidistrikt av Gunn Helen Grandell.
4) Medlemsmøtet ble avslutt kl. 12.45.

Onsdag 5.12.218, kl. 11.00 ble årets julemøte avholdt på Statens
hus, møterom Leka. Det møtte tilsammen 35 medlemmer
inklusive ledsagere til medlemsmøtet.
Program:
1) Leder Bente Markhus ønsket velkommen og innledet møtet med
noen minneord om medlem Jarle B. Lande som døde 1.12.18.
Det ble deretter avholdt ett minutts stillhet. Vi lyser fred over Jarle
B. Landes minne.
2) Foredrag ved Sivert B. Rannem, leder Felles Forebyggende
Enhet
1. Han hadde kalt sitt foredrag: «Kriminalitetsforebygging som
		primærstrategi».
2. Sivert startet med litt generell informasjon om organiseringen i
		 det nye politidistriktet og noen demagogiske tall som status for
		distriktet.
3. Utfordring: Ny organisering krever sterkere faglige miljøer hvor
		 det er krav til «sertifisering» - noe som gir mindre fleksibilitet i
		 å kunne utnytte ansatte, jfr. den gamle «generalisten». Dette
		 føles da som at det er mindre antall ansatte nå, selv om det er
		 flere ansatte enn tidligere. Sterke fagmiljøer fører også til krav
		 om sentralisering. 30 % av ansatte er nå å finne i funksjonelle
		driftsenheter.
4. Kriminalitetsutviklingen viser en positiv tendens. Det er nedgang
		 i vinningskriminalitet, mens bedrageri/datakriminalitet viser en
		 økende tendens og vil være den store utfordringen framover.

5) Julelunchen:
1. Ble servert i kantina i 5. etasje. Her ble vi servert en jule		 anretning med pølser, ribbe og kjøttkaker med tilbehør. Til
		 dessert ble det servert riskrem med rød saus og kaffe.
2. Oddvar Fossum og Jostein Hansen underholdt med mye fin
		 sang og gode historier. De fikk velfortjent takk for meget god
		 underholdning. De lovte å komme tilbake neste år.
3. Det ble avholdt utlodning med flotte premier. Vinnere ble
		 Bente Markhus, Berit Vist Fossum og Per Bartnes. Det ble kjøpt
		 lodd for kr. 2 300,- - noe som må sies å være særdeles bra !!
6) Julelunchen ble avsluttet kl. 15.00, og leder ønsket alle vel
hjem og God Jul !
Per Kåre Strand
Referent.

Bente Markhus som er leder av Politiets Pensjonistforening Nord-Trøndelag.

NUMMER 1 - 2019

11

POLITIPENSJONISTEN

Flirfulle konstabler hadde noe å plukke med høna
Med 6878 på ei nattevakt på Møllergata 19
Av Beate Forbergskog

av dem våkna og skvatt til. Han fikk
jaggu fart på seg og røyste seg opp
og oppdaga meg! Og jeg var selvfølgelig både spent og full av latter, men
skjønte at det der var ikke så greitt,
likevel.
Jeg la på sprang ut døra og ut i korridoren, tok beina fatt og sprang alle
trappene opp (var det tre etasjer
tro...?) og låste meg inn på loftet. Det
var to konstabler i helene på meg,
men ingen av dem nådde tak i meg.
Med stor lettelse fikk jeg smetta meg
inn den lave, knirkete døra - smelt
den igjen og låst med den store
nøkkelen! For et pes! Utslitt stod jeg
der i mørket og tok fram lommelykta.
Artig var det jo også, og jeg var fornøyd med at ingen fikk tak i meg.
Så var det å begynne på den litt møysommelige runden der oppe. Det
blåste godt den natta og det var all
slags lyder uten- og innefra. Etter å
ha sjekka omkring, intet tegn til fare,
På Møllergata 19 var det ikke lys i toppetasjen og flere rom som en måtte låse seg inn og ut av.
kvittering i boka, låsing av den døra,
På alle sett fikk en av oss på divisjonen jobb som ordensmann. den døra og så neste og siste var jeg både skjelven og glad for at
Som oftest var det en aspirant. Det innebar jo rydding på også den her runden gikk greitt. Litt mørkeredd var jeg fra før av, så
piketten og å være tilgjengelig både for vakta og oppdrag det gjorde ikke ordensmannsjobben noe bedre. Endelig siste dør og
ellers. På kvelds- og nattevakta fra 20.00-07.00 om morgenen jobben gjort.
skulle ordensmannen også gå brannvakt hver time oppå loftet.
Der var ikke lys og flere rom måtte man låse seg inn og ut av. Jeg låste opp den andre, lave døra i andre enden av loftet og trodde
Og så var det ei kvitteringsbok for signering for at en hadde jeg var kommet tilbake til friheten, men nei; Eva var ikke kommet
til Paradis - for der stod dem:
vært der.
Tre spente og flirfulle konstaI begynnelsen var det litt ekkelt, for det var en ganske uhyggelig følelse bler som hadde noe å plukke
å ferdes der oppe på loftet. Jeg hadde også hørt flere historier fra med høna! Det var nok ingen
vei tilbake da igjennom loftet.
krigens dager der oppe og hva tyskerne hadde gjort.
De kom så brått på at jeg
Ei natt som ordensmann hadde flere av styrken lagt seg nedpå i de hadde ikke engang tenkt at de
svarte skinnsofaene på piketten. Det var stilt og fredelig. Blant mat- var der!
pakker og annet i hyllene på det innerste rommet stod det en boks
Ja, ja, de fikk da tak i meg til
med barberskum. - Aha, tenkte jeg. No skal vi ha det litt artig her.
slutt, men det var altså et duPå to, tre av konstablene spraya jeg en rimelig stor dott med barber- rabelig liv der oppe i trappa.
krem på nesa til hver av dem. Reaksjonen var forskjellig. En bare grinte Vi kom no flirende ned på
litt i barten - en annen tok handa og dro den over nesa, som at han piketten alle fire. Og det ble
6878 Beate Forbergskog
følte det var noe der.... Jeg tok et par forsøk til på to av gutta, inntil en ikke mye mer soving den natta.
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Slik logger du inn på og leser
Politiets Pensjonistforbunds hjemmeside

Her kommer en liten orientering til innlogging og bruk av
Politiets Pensjonistforbunds hjemmeside. Vi håper dette kan
være en hjemmeside som kan være til nytte for alle medlemmer.
For å få dette til er vi avhengig av at medlemmer bruker siden
og ikke minst kommer med bidrag til å gjøre siden bedre.
1.
		
		
2.

Gå først inn i den nettleseren man har. Her skriver man
«https://www.politipensjonisten.no/. I mange tilfeller er det nok å
skrive Politipensjonisten.no og trykke «enter»
Du kommer da inn på siden som er vist øverst på siden.

Beskrivelse av innholdet under de enkelte faner:
			
			
			
			

Hurtigtilganger til forskjellige tema som
«fra PF til PPF», «innmeldings-skjema»,
«Aktuelt», «Pensjonistnettverket», «Pensjon»
og «medlemsfordeler».

			

Her legges det ut aktuelt nyhetsstoff

			

Innmeldingsskjema for nye medlemmer

			
			
			
			
			
			
			

Her må man logge inn med medlemsnummer
og passord. Siden inneholder «personopplysninger». Her bes medlemmene gå inn
og oppdatere denne med jevne mellomrom.
«Endre passord», «samtykke» og
«PF-forsikring» d.v.s at man kan sjekke de
forsikringer man har hos PF-forsikring.

			
			
			

Inneholder nyttige opplysninger om
overgangen fra medlemskap i Politiets
Fellesforbund til Politiets Pensjonistforbund

			
			
			
			
			

Her finner du artikler som omhandler blant
annet pensjonsreformen og andre aktuelle
saker som kan påvirke din pensjon. I tillegg
finnes linker til aktuelle plasser som omhandler
pensjoner

			
			
			

Inneholder stoff om Pensjonistnettverket med
navn på personer i ditt nærområde som kan
kontaktes.

			
			
			
			
			

Politiets Pensjonistforbund og Politiets Fellesforbund har en samarbeidsavtale om
medlemsfordeler. Som medlem av Politiets
Pensjonistforbund kan du derfor benytte deg av
alle Politiets Fellesforbunds medlemsfordeler.

			
			
			

Her kan man også lese om PF forsikring og
om den unike pensjonistpakken til PF
Forsikring-pris

			
			
			
			
			
			
			
			

Politiets Pensjonistforbund utgir bladet Politipensjonisten fire ganger i året. Bladet er
forbundets viktigste kontakt med
medlemmene og sendes gratis som en del av
kontingenten. Politipensjonistens redaksjon
mottar med glede stoff fra lokallagene – bl.a.
for å vise bredden og mangfoldet i organisasjonen.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Under denne fanen finner man mye om
organisasjonen Politiets Pensjonistforbund.
Fanen inneholder stoff om følgende forhold:
- Lag og foreninger
- Vedtekter
- Handlingsplan
- Tillitsvalgte
- Økonomireglement
- Møteplan
- Blanketter
- Årshjul
- Protokoller
- Årsberetninger
- Statutter for Hederstegn
- Historikk

			
			
			
			
			

Ønsker man å kontakte Politiets Pensjonistforbund kan man under denne fanen gå inn og
skrive en melding. Her finner man også snarvei
til de enkelte lag og foreninger under Politiets
Pensjonistforbund

Da er det å håpe at flest mulig bruker vår hjemmeside. Send oss gjerne
stoff og ting som ønskes lagt inn på siden. Husk en side blir ikke bedre
enn det dere gjør den til.
Oddbjørn Olsen
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En ubeskrivelig tur på motorsykkel
Tekst og foto: Arnstein Gellein
meg så for å være klar til de andre kom. Kathmandu ligger på 1400 mot
og er en støvete hovedstad. Gatene er asfalterte, men det er mye løs sand
over alt og dette kommer opp i lufta av vind eller trafikk, og jeg registrerte
at nesten alle gikk med munnbind. Det gjorde ikke jeg, og det fikk jeg fort
merke på høsten.
Vi var totalt 16 personer som skulle kjøre rundt i Nepal i 2 uker. Syklene
som var innleid var Royal Enfield 350 kubikk, ensylindret med teknikk fra
først på 1960-tallet. Unntaket var nok skivebremsene. Syklene var produsert i 2015 og 2016. For meg var det som å komme tilbake til min første
motorsykkel som var en BSA 500 kubikk kjøpt på auksjon på Lillehammer
i 1967, bare at etter det jeg husker var min første sykkel noe sprekere enn
disse. Med rundt 20 hester blir det ikke mye framhjulsløft, og første og
andre gir ble flittig brukt i bakkene. Men syklene gjorde jobben sin, de er
enkle å reparere og det meste kan gjøres på veien. Det at vi hadde med
egen reparatør sier vel det meste.
Turen varte i to uker, og jeg tar derfor bare med noe av det vi opplevde
underveis. Hodet er fullt av inntrykk, og det trengs nok litt mer tid for å
fordøye inntrykkene. En av de første dagene besøkte vi et sykehus i Okhaldunga som drives av Normisjon. Der har et norsk ektepar bodd og jobbet
i 14 år. Vi fikk en innføring i utviklingen av sykehuset i den tiden de har
bodd der, og det var mildt sagt imponerende. Nepal er et av de fattigste
landene i verden med svært dårlig infrastruktur. Å høre beretninger om
kvinner som hadde flere dagsmarsjer for å komme til sykehuset for å føde
gav inntrykk. Sykehuset hadde like mange innbyggere i sitt nedslagsfelt
som Bærum sykehus. Om de hadde fått ett (1) årsbudsjett på samme nivå
som dette sykehuset, kunne de ha drevet sykehuset i Okhaldunga i tusen
(1000) år.

Arnstein Gellein etter en støvete dag.

«Skal du være med på motorsykkeltur til Nepal?» spurte kollega
Stig Koteng i en epost. Turen skulle gå i november 1 1/2 år senere,
og som pensjonist syntes jeg slik langtidsplanlegging var å se litt
langt fram i tid, og det ble til at svaret mitt var at jeg fikk vente
og se.
Etter et langt yrkesliv i politiet hvor jeg har tjenestegjort på såpass forskjellige steder som Svalbard, Vest-Sahara, Sierra Leone, Hebron og
Albania, samt før det noen år til sjøs, var imidlertid uroen i kroppen godt
vedlikeholdt. Når jeg legger til at jeg etter at jeg ble pensjonist har bodd
i Stockholm, Madrid og nå i Bangkok, er det vel ikke å undres over at jeg
slengte meg med på turen til Nepal. «Mount Everest View Tour» som
arrangøren Indian Adventures arrangerte. Vanskelighetsgraden på en skala
fra 1 til 5 ble satt til 4, med opplysing om at deler ville foregå på grusveier.
Det fikk gå, jeg startet jo min motorsykkelkarriere for 50 år siden nettopp
på grusvei. Tidligere hadde jeg jo kjørt i Europa og i Nord-Afrika blant annet
en tur til Marokko og Vest-Sahara.
Turen skulle starte og avsluttes i Kathmandu, hovedstaden i Nepal, og det
er jo bare et steinkast fra der jeg bor nå, Bangkok. Det ble til at jeg reiste til
Kathmandu en dag før resten av gjengen kom, om ikke for å akklimatisere
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Nepal ligger i et område med jordskjelv. Noen husker kanskje jordskjelvet
som rammet landet i 2015 og som fikk katastrofale følger. På vår tur så
vi mange hus som hadde blitt rammet av jordskjelvet men som ennå sto.
Husene er ofte bygget ved å bruke murstein og mer eller mindre bindemiddel mellom steinene og ingen armering. Det sier seg selv at slikt ikke
kan motstå et kraftig jordskjelv.
Videre på turen var vi innom en kaffefarm der eieren var en sann norgesvenn. De høstet totalt 1100 kg ren kaffe. Denne ble brent manuelt over
åpen varme i en liten beholder der en måtte røre hele tida. De klarte å
brenne 200 gram hver gang, det vil si de måtte gjøre dette 5500 ganger
for å få brent kaffen de hadde høstet.
Vi var også innom Chitwan naturreservat, hvor vi fikk se ville dyr både fra
bil, til fots og i båt. Det mest spennende var kanskje å være i båt nedover
elva i reservatet. Båten ble lastet full av folk og det var ikke mer enn 4-5
cm fribord. Båten var en uthulet trestamme og vi var 15-16 personer om
bord. Etter min vurdering var båten svært ustabil, her var det ikke snakk
om noe kjøl. Med til historien hører at det langs elvebredden lå mange
titalls krokodiller i forskjellig størrelse. De største var nok 2,5-3 meter, og
da vi passerte dem på noen meters avstand så det ut til at de var klar for
rask «sjøsetting». Da satt alle rolig i båten! Ingen hadde flytevest, det var
vel ikke noe poeng, kom en i vannet var krokodillene kjapt på pletten.
Til slutt noen ord om det vi brukte mest tid på: å kjøre motorsykkel. Det
var jo hovedgrunnen til at vi alle hadde reist til Nepal. Jeg vet nesten ikke
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Kollega Stig Koteng på utsiktspunkt.

Krokodillene venter, fribord 4-5 cm.

hvor jeg skal begynne. Horn brukes flittig for å bruke et forsiktig uttrykk.
Ikke horn slik vi kjenner fra Europa, her spilles det hele melodier eller 5-6
forskjellige lyder etter hverandre. Maksimal fart ligger på 30-40 km/t, og
begrepet «good road» som lokalbefolkningen opererer med betyr at da
kan du holde en snittfart på 20 km/t.
Jeg nevnte god vei, men her trenges nok en tilleggsforklaring. Vi finner
ikke slike «veier» i Norge. Tørr jord som ligger som potetmel i 10-20 cm
tykke lag. For å si det enkelt, for en person med støv på hjernen er ikke
dette stedet. Ved stopp for lunsj måtte en banke av det verste støvet av
kjøredressene, og de som lå bakerst fikk selvsagt mer støv enn de lenger
framme. En kan si det ble kamp om de fremste plassene i kolonnen.
Og stein der vi kjørte var det i hopetall. Knyttnevestore steiner som en
kjørte over, men noen måtte en komme rundt. Og hull. Disse kommer så
tett at du har bestandig begge hjulene i ett. Asfalt? Jo, noen steder har det
vært, noen steder er det litt igjen over korte strekninger. Stripene er så
smale at to motorsykler slår speilene sammen når de møtes.
Det fikk vi erfare da ingen ville ut i gjørma. Og nettopp gjørme er det
i noen landsbyer hvor de vanner for å dempe støvplagen, andre steder
renner vannet fritt. Vi observerte flere steder at lastebiler sto og ikke kom
seg opp. 20 cm kant for å komme opp på asfalten igjen var ikke uvanlig,
så en kan tenke seg hvordan slikt røyner på kjøretøy og kropp. Ikke alle
steder er det kryssing av elver med ei bru, og da er det bare å krysse elva
der en tror det er minst vann.
Nest siste kjøredag var til Pokhara, og mellom Pokhara og Kathmandu var
det asfalt. Jeg har aldri opplevd vaskebrett på asfaltert vei, men det fikk jeg
oppleve her. Milene inn mot Kathmandu gikk i jevnt god fart, dvs. rundt 40
km/t i en trafikk som er helt ubeskrivelig. Jeg har kjørt bil og motorsykkel
i mange verdensdeler, men dette er det desidert verste jeg har vært med
på. Trafikal forståelse var tydeligvis mangelvare og det ble kjørt forbi i
høyresvinger og venstresvinger eller om det kom kjøretøy imot. Siste to
mil inn til Kathmandu brukte vi buss fordi trafikken rett og slett var for
farlig, det sier vel det meste.
Oppsummert var dette en ubeskrivelig tur på motorsykkel, med masse opplevelser både på veien og også opplevelser når vi ikke kjørte motorsykkel.
Det var ikke en tur for de sarte som vil bo på mangestjerners hotell, det var
ikke alltid det var varmt vann og alle fikk vi litt mageproblemer. Men etter
turen var det enighet om at ingen ville ha vært denne turen foruten.

Kaffebrenneren brenner kaffe.

Om artikkelforfatteren
Arnstein Gellein
Jeg begynte i politiet i Bodø i 1972 og har tjenestegjort i Oslo, men
lengst tjenestetid ved Uttrøndelag politikammer i Trondheim. Jeg
har vært sommervikar på Svalbard, vært avgitt til Politiets Datatjeneste, hvor jeg var med og utviklet Politioperativt System (PO),
som utrolig nok ennå er i drift. Jeg har vært politiobservatør og
politirådgiver i Vest-Sahara, Sierra Leone, Albania og Midt-Østen.
Mine siste 4 år i tjeneste jobbet jeg i Politidirektoratet, Internasjonal seksjon, med utvelgelse, kursing, utsending og oppfølging
av tjenestemenn til internasjonal tjeneste.
Før jeg begynte i politiet, seilte jeg til sjøs som telegrafist og jobbet
ved FOE i Vadsø. I 2008 ble jeg pensjonist, og har siden da bodd
3 år i Stockholm, 3 år i Madrid og nå på tredje året i Bangkok. Jeg
kan også nevne at jeg bodde ett år på Cuba da min kone jobbet
der ved ambassaden.
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«Tapas, ka’ e no det?»
Av Tove Lian Mathisen – Trygve Hillestad, foto

Jan gunnar Bøe ønsker alle velkommen «til gards».

Tone Midttun ønsker velkommen.

Tone Midttun og hennes samboer Tobben hadde invitert
pensjonistene til sin nyrestaurerte låve i Samnanger. Skjønt
det var lite som minnet om en låve - det var blitt et flott forsamlingslokale. Tone er pensjonert politioverbetjent.
I vest har vi hatt tradisjon for at menyen på høstturen skal være
smalahove eller lutefisk. Med høststormen slo innovasjonsbølgen
inn over Vestlandet og menyen ble endret til tapas. Til skuffelse for
noen og fortvilelse for andre. «Tapas, ka’ e no det?».
Spenningen var stor da info om turen gikk ut til medlemmene.
Ville dette være et salgbart tilbud? Våre bekymringer ble gjort til
skamme og til tider var det venteliste på å komme med så vi endte
opp med over 70 påmeldte.
Styret var enige om at vi måtte ha noe mer enn tapas og kaker
å servere vårt publikum. Jeg hadde hørt snakk om at Fred Ove
Reksten som i sin tid spilte i Bergeners, hadde opptredener med
god respons. Kontakt ble formidlet og han ville gjerne komme.
Problemet var bare at han den 23. november var på Grand Canaria,
men dersom vi var villige til å betale flybillett kunne han komme
og spille for oss.

16

NUMMER 1 - 2019

Herdis Gurigard og Johannes Yndestad sang til alles tilfredshet.

Tone og Tobben møtte sine gjester med velkomstdrink og et
fantastisk tapasbord. Etter at formannen hadde takket for innbydelsen og overrakt blomster og krus, var det bare å komme i
gang. Stemningen rundt bordene var upåklagelig og alle gav
vertskapet skryt for god mat. Jeg hørte ikke snakk om verken lutefisk eller smalahove og siste kakestykke røk med.
Etter maten var det klart for Fred Ove og gitaren. Han traff sitt
publikum fra første akkord. Hans viser var kjent for bergenserne
som sang med og han takket for hjelpen. Han hadde en blanding
av bergensviser, Jacob Sande og irsk folkemusikk.
Som avslutning på kvelden sang kontortilsatt Herdis Gurigard, og
innbudt gjest Johannes Yndestad trakterte trekkspillet. Hvem skulle
tro at de to ikke hadde øvd sammen? Det ble en fin avslutning på
en hyggelig kveld med gamle kolleger.
Vi i styret stiller spørsmålet: Hva skal til for å toppe en slik aften?

POLITIPENSJONISTEN

«…det kom troll gående over vidda»
Politipensjonisttur til Porsanger
Tekst og foto: Fred Davidsen
TROLLENE
Etter hulen satte vi kursen mot Trollholmsund hvor vi skulle se på naturens
fenomen, «trollene». Et gammelt samisk sagn sa at steinstøttene ble til
på følgende måte:
«I følge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok
nordover fra Lakselv. Med seg har de hatt en kiste med gull og sølv. De
kom ned til sjøen og kunne ikke komme videre. Det var like før soloppgang, og de lette etter hull store nok til at de kunne gjemme seg. Det
klarte de ikke, og ble til stein da sola rant.» (Wikipedia).

«I følge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok nordover fra Lakselv.
Med seg har de hatt en kiste med gull og sølv. De kom ned til sjøen og kunne ikke komme
videre. Det var like før soloppgang, og de lette etter hull store nok til at de kunne gjemme seg.
Det klarte de ikke, og ble til stein da sola rant.»

Fredag 5. oktober 2018 opprant med klar himmel og solskinn og en
temperatur som lå nærmere 0 grader. Politiets Pensjonistforening
Vestfinnmark hadde planlagt en fellestur for medlemmene. Dette
var dagen.

Vi opplevde et utrolig landskap på turen ut til trollene; det gjaldt forresten
uansett hvor vi stanset på turen i Porsangerfjorden. Ikke så mye vegetasjon, men nydelige strender, idylliske bukter og en skjærgård med små
øyer, holmer og skjær. Virkelig vakkert, og alt dette kjører vi forbi på E6
uten å være klar over hva vi går glipp av!
LUNSJ PÅ HYTTA
Etter dette var det tid for lunsj. Noe forsinket i henhold til timeplanen ble
lunsjen inntatt på hytta til Geir Roar og Kari Nesbø i Kolvik.

Fra Hammerfest deltok foreningsleder Per Valved, Per Øistein Holmvik,
Hans M. «Thias» og Karin Ellingsen, Kjell og Karin Heggelund og Fred og
Evelyn Davidsen.

Vi hadde en kjempetrivelig pause med gode snitter og rundstykker,
hjemmebakt eplekake med krem og kaffe. Dersom man ønsket annen
drikke var muligheten tilstede. Reidar og Sverre underholdt med historier
fra gamle dager. Kjempeflott opplegg og tusen takk til vertskapet som
stilte hytta til disposisjon for oss.

Fra Lakselv møtte Reidar Johnsen, Idar Liland, Terje A. Olsen og Sverre
Opdahl. Sistnevnte hele 96 år!!! gammel, uten at det så ut til å plage ham
vesentlig. Spreking!

HAMNBUKT
Siste post på besøkslisten var Hamnbukt utenfor Lakselv. Der er det
nettopp anlagt en snuhavn for cruiseskip.

Reidar Johnsen, pensjonist fra Lakselv, skulle være guide. Han hadde
forberedt seg godt, og gjorde en flott jobb!

Den 13.august 1943 kl. 00.15 var det en tysk ammunisjons-båt som
eksploderte i Hamnbukt havn på grunn av brann ombord. Båtens navn var
«Argus». Baugen havnet langt oppe i fjellsiden. Den ligger der fortsatt.
Det strides ennå hvor mange som omkom i den voldsomme eksplosjonen,
antagelig flere hundre. (Dykkipedia)

To biler startet fra Hammerfest med medlemmer og ektefeller. Vi hadde avtalt
å møte en delegasjon fra Lakselv i Ytre Billefjord, hvor første stopp var Klubben.
KRIGSKIRKEGÅRD
På Klubben skulle vi besøke en krigskirkegård/minneplass som var opprettet til minne om sovjetiske krigsfanger som mistet livet under krigen
1941- 1945. Det var ca. 1000 russiske fanger som var begravet i området.
Når tid denne minneplassen var opprettet vites ikke, men det var tydeligvis noen som holdt den i orden. Turen gikk deretter til Kolvik, hvor vi skulle
besøke flere steder.

MIDDAG
Turen ble avsluttet med en felles middag på
«Marthes Bistro» i Lakselv - god mat. Turen
gikk deretter hjem for de enkelte av oss etter
en flott og minnerik dag. Takk til initiativtakerne. Dette må vi følge opp.

HULA I KOLVIK
I Kolvik møtte vi stedets «store sønn», Helge Johnsen, som skulle ta oss
med til hula.
Under krigen, høsten 1944, forsøkte en god del av beboerne å skjule
seg for tyskerne ved å ta opphold i denne hula. Håpet var at de skulle
slippe å evakuere. Det var tilsammen 29 personer som hadde opphold
der. Oppholdet ble ikke langvarig. Til tross for vanskelig adgang til hula ble
de oppdaget og flyttet der fra. Hulens samiske navn var GOATHE BEAKTI,
eller på norsk «Gammefjell». Takk til Helge Johnsen for flott informasjon.

Reidar Johnsen, t.h. kom fra Lakselv.

Karin, Evelyn og Karin holder stilen.
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Vi gratulerer!

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra april til og med juni 2019. PPF gratulerer sine medlemmer som har rund
merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i april 2019
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
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

18

ETTERNAVN
Jokstad
Johannessen
Bendiksen
Borhaug
Svensplass
Herwell
Øien
Fosså
Svalastog
Ødegaard
Mobråten
Hustad
Birkeland
Olsen
Larssen
Spydevold
Bleka
Westgaard
Bjørkedal
Frandsen
Holiløkk
Bjørnsen
Jensen
Aurdal
Aasen
Strid
Aalde
Moen
Engh
Tønnessen
Ese

FORNAVN
Torbjørn Cato
Jan
Marit
Hans
Ruth
Bent Wollert
Berit
Helene
Tov
Dagfinn
Inger Lise
Stein Arne
Alf J.
Omar Andrew
Olav Tofte
Karl Kristian
Folkvard
Arve
Knut Eldar
Arvid
Jon
Haakon Wige
Berit
Olaf
Marit
Olav
Liv Jorunn
Ole
Torleif M.
Ivar
Jens K.
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FØDT
29.04.1949
27.04.1949
26.04.1949
25.04.1949
25.04.1949
23.04.1949
22.04.1949
21.04.1949
18.04.1949
18.04.1949
13.04.1949
12.04.1949
11.04.1949
10.04.1949
10.04.1949
09.04.1949
08.04.1949
07.04.1949
04.04.1949
03.04.1949
02.04.1949
28.04.1939
15.04.1939
14.04.1939
13.04.1939
12.04.1939
09.04.1939
07.04.1939
29.04.1929
27.04.1929
03.04.1929

LOKALLAG
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag, Halden
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag Telemark
Oslo Politiets Pensjonistforening
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag, Halden
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Oslo Politiets Pensjonistforening
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politiets Pensjonistforening, Salten
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag Telemark
PST-pensjonistenes forening
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Ringerike Politis Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag

Jubilanter i mai 2019
JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
LOKALLAG
70
Aarenes
Hans Gregers 28.05.1949
Vest-Agder Politipensjonistlag
70
Haugen
Knut Johann
27.05.1949
Ranapolitiets Pensjonistlag
70
Støle
Toril Kristine
27.05.1949
Politipensjonistene i Buskerud
70
Skimelid
Liv Annie Os
26.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Salten
70
Aasebø
Audun Zitzelau 23.05.1949
Direktemedlem
70
Verstad
Per-Odd
23.05.1949
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
70
Nilsen
Peggy Kristin
23.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70
Brateng
Ragnhild
20.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70
Stephansen
Torstein Jahn
19.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Moss
70
Gulbrandsen
Gunnar Sten
19.05.1949
Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Rotvik
Terje
18.05.1949
Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
70
Abrahamsen
Finn
14.05.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Bruserød
Ruth Svea
13.05.1949
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
70
Rambech
Fritz
12.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70
Fossland
Odd Harald
11.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70
Corneliussen
Ivar Egil
11.05.1949
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
70
Nilsen
Roy Henry
11.05.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Vinnstad
Anita
10.05.1949
Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Ristebråten
Ole P
09.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70
Sjåvåg
Hans
06.05.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Skarås
Lars Arild
05.05.1949
Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Tveit
Nils
05.05.1949
Politiets Pensjonistforening, Romerike
70
Olstad,
Sverre
04.05.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
80
Heggem
Trond
26.05.1939
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
80
Grønlie
Ola
26.05.1939
Direktemedlem
80
Moen
Einar-Dagfinn
26.05.1939
Politiets Pensjonistforening, Salten
80
Dybwad,
Evelyn
21.05.1939
Politipensjonistene i Buskerud
80
Eriksen
Erik J.
13.05.1939
Politipensjonistene i Buskerud
80
Langås
Per Edvin
03.05.1939
Direktemedlem
80
Johansen
Egil
02.05.1939
Politipensjonistene i Buskerud
90
Løkke
Arne F.
30.05.1929
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
90
Engebretsen
Alf
24.05.1929
Direktemedlem

POLITIPENSJONISTEN

Jubilanter i juni 2019
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
80
80
80
90
90
90
90

ETTERNAVN
Mortensen
Kruse
Braathen
Møller
Drangevåg
Holand
Haugland
Vedvik
Risnes
Røyland
Magnussen
Unhammer
Røkke
Jokstad
Hamre
Øvland
Berntsen
Helgø
Korsvik
Mikaelsen
Andersen
Born
Larsen
Beisland
Wilberg
Nilsen
Kvåle
Krogsveen
Kristiansen
Hermanrud
Sauarlia

FORNAVN
Jan Sverre
Jan
Marit
Carl O
Bjørn
Arne
Endre Tarald
Asgerd Lina
Jan Magnus
Odd Gunnar
Helen O
Alf Kåre
Tore
Kirsten
Martin
Sigmund
Bernt A.
Jens Einar
Annelise
Dagfinn
Veslemøy
Vera-Lill Bjørnstad
Olaug
Asbjørn
Marit
Oddmund
Ingvar Magne
Trond
Kåre
Einar
Leif

FØDT
29.06.1949
27.06.1949
25.06.1949
23.06.1949
23.06.1949
19.06.1949
19.06.1949
19.06.1949
18.06.1949
18.06.1949
15.06.1949
11.06.1949
10.06.1949
08.06.1949
06.06.1949
04.06.1949
04.06.1949
02.06.1949
01.06.1949
29.06.1939
24.06.1939
23.06.1939
15.06.1939
13.06.1939
12.06.1939
07.06.1939
03.06.1939
26.06.1929
22.06.1929
21.06.1929
05.06.1929

LOKALLAG
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag Telemark
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Troms
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Vest-Agder Politipensjonistlag
Kripospensjonistene
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Haugaland og Sunnhordaland
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Oslo Politiets Pensjonistforening
PST-pensjonistenes forening
Ringerike Politis Pensjonistlag
Vest-Agder Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politiets Pensjonistlag, Narvik
Ranapolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Direktemedlem
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag Telemark

Dette er
ESSO-kortet
PF pensjonister får billigere drivstoff,
rabatt på bilvask og mye mer hos Esso hele året
rundt! 55 øre pr. liter inkl. MVA rabatt på bensin og diesel!
PF inngikk sin første drivstoffavtale med Esso for mange år siden, og den er fornyet
flere ganger til glede for alle de tusen medlemmene som benytter seg av avtalen.
Esso setter stor pris på samarbeidet med PF som også inkluderer politi pensjonistene. Pensjonistene tilbys hele 55 ø/l i fast rabatt hele året! Rabatten kommer i
tillegg til evt. reduksjon på pumpeprisen. De som ikke har EssoMastercard i dag,
kan søke om kort og få glede av tilbudet. Tilbudet gjelder på ca. 250 Esso stasjoner
over hele landet.
Faste fordeler
• Esso Mastercard: Kan brukes som et vanlig kredittkort over hele verden i alle
butikker.
• Årsavgift: 0 (Ingen årsavgift).
• Drivstoffrabatt: 55ø/l rabatt (inkl. mva. på pumpepris).
• Vaskerabatt: Du får 20 % rabatt på bilvask på alle Esso-stasjoner i Norge som
tilbyr bilvask. Ved bruk av rabatthefte på de Esso-stasjonene som tilbyr det, får

du i tillegg hver 6. bilvask gratis. Selv om du har El – Bil, trenger bilen din en god
vask! Rabattkuponghefte fås på de fleste Esso-stasjoner.
Ekte bilglede
• Familiekort: Er dere flere i familien som fyller bensin eller vasker bilen?
Da kan dere søke om å få utstedt inntil 2 ekstra Familiekort, slik at dere alltid kan
utnyttefordelene som Esso Mastercard gir dere.
• Billigere hotell: 15 % rabatt på alle Nordic Choice Hotels i helger og ferieperiode.
• Faktura med bilregnskap: Din månedlige faktura gir en ryddig oversikt over
kjøpene dine og er godkjent som regnskapsbilag.
• Leiebil: Avtale med Europcar gir 25 % rabatt på leiebil i Norge og 15 % i utlandet.
• Billig strøm fra Norges Energi.
• PIN kode: Du kan du velge PIN kode selv.
• ID-forsikring: Skaff deg en spesialdesignet ID forsikring som dekker deg mot
uforutsette hendelser. (Kostnad i tillegg pr. mnd.).
• e-Faktura: Når du oppretter e Faktura får du fakturaen elektronisk direkte til din
nettbank.
Slik søker du om Esso Master Card				
Du søker om Esso MasterCard på nett. Gå inn på
http://www.essomastercard.no/pf og fyll inn feltene i søknadsskjemaet.
Dersom du signerer med Bank ID, får du kortet rett i postkassen, husk derfor å ha
Bank ID brikken din klar når du fyller inn søknadsskjemaet! Før du mottar ditt Esso
Mastercard, får du instruksjoner på SMS om hvordan du velger PIN-kode.
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo

NBO PLUS S
PF PE NS JO NI ST PA KK E OG PF IN
AV
DE KK ER MY E OG SÅ BE KJ EM PE LS E

KAKERLAKKER
Dekket fra 2017

VEGGEDYR
Dekket fra 2017

SKJEGGKRE
Dekket fra 2017

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

