POLITIPENSJONISTEN
ORGAN FOR POLITIETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 3 • 2018

POLITIPENSJONISTEN

Perspektiv
– tannhelse og valg
J

eg deltok under store deler av Arendalsuka i august sammen
med sentralstyret i Pensjonistforbundet. I løpet av Arendalsuka er det, iflg. arrangørene, mer enn 1 000 små og store
arrangementer. «Alle» er tilstede under Arendalsuka. Det være
seg Regjeringsmedlemmer og Stortings-representanter, andre
sentrale/lokale politikere, Fagforeninger, ideelle organisasjoner og representanter fra
frivillige lag og foreninger.

P

ensjonistforbundet hadde lagt opp til to større arrangement. Sentrale politikere og
fagfolk var invitert til debatt, og begge arrangementene hadde svært godt besøk
– ja godt over forventet.
«Eldrebølgen – skvulp i et vannglass» var overskriften på debatten om perspektivmeldingen som Pensjonistforbundet inviterte til på åpningsdagen. Det ble rimelig høy temperatur etter at professor Bjarne Jensen hadde innledet på vegne av
Pensjonistforbundet. Jensen er kritisk til perspektivmeldingen fordi han mener at tallgrunnlaget/statistikken som benyttes i meldingen gir et skjevt bilde av utviklingen.
Også forbundsleder Jan Davidsen var opptatt av at perspektivmeldingens eldrebølge
skaper avmaktsfølelse blant landets eldre. Han viste bl.a. til den innsatsen eldre har
gjort gjennom et yrkesliv og fortsatt gjør som frivillige. Og han etterlyste forhandlingsrett for å gi eldre medinnflytelse og medansvar.

S

kal tannhelse være en del av egenandelsordningen i helsevesenet? JA, mener
Pensjonistforbundet og inviterte til debatt om temaet under Arendalsukas nest
siste dag. Tiden er moden for at munn- og tannhelse blir en del av det offentlige
helsetilbudet. Tannhelsetjenester er dyrt både for foreldre til barn som trenger tannregulering, og for voksne/pensjonister. Det blir feil at det største sosiale gapet i Norge
skal være munnen. Kravet til Pensjonistforbundet om egenandelstak for tannhelsetjenester er tilnærmet identisk med et av Politiets Pensjonistforbunds krav i
handlingsplanen.

O

slopolitiets pensjonistforening samarbeidet i år med Larvik og Tønsberg/
Sandefjord pensjonistlag om gjennomføringen av «Senior-konferansen 2018».
Konferansen ble holdt ved Politiets Utdanningssenter i Stavern 9. og 10. august.
La meg si at det var en vellykket konferanse. Konferansen var bedre besøkt
enn tidligere, og det var interessante foredrag av foredragsholdere som holdt et
meget høyt nivå. Forsamlingen satte åpenbart pris på den musikalske åpningskonserten, og sang med til melodier fra tidligere tider. Det sosiale samværet var vel
ivaretatt med en artig konkurranse avslutningsvis på dag 1, og en veldig fin festmiddag samme kvelden som ble ledet av buktaler/komiker Jan-Robert Henriksen.
Henriksen presenterte flere av sine dukker under middagen til masse latter og stor
glede. En flott ramme rundt festmiddagen, men kanskje det viktigste er nok det
sosiale felleskapet med tidligere kollegaer. Det manglet ikke på mimring, og gode
historier fra tiden i aktiv tjeneste rundt bordene.
«Valg» var hovedtemaet for konferansen. Vi gjør gode og dårlige valg underveis i
livene våre, som får konsekvenser for våre -og i noen tilfeller andres liv. Foredragsholderne hadde ulik bakgrunn, men de var alle innom temaet i sine foredrag i større
eller mindre grad. Ulik vinkling på temaet fra foredragsholderne, men det kom masse
innspill til refleksjon for forsamlingen - både under, og jeg vil anta også i etterkant av
foredragene. Det var min første seniorkonferanse, men det blir neppe min siste. Det
var mange som meg som var fornøyd med de to dagene i Stavern.

E

llers er PPFs landsmøte 2019 under planlegging. Egen arbeidsgruppe som skal
forberede landsmøtet er utpekt, og skal ha sitt første møte i starten av september.
Følg med!
Bjørn Egeli/leder PPF
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Hva var vel livet uten deg...?
Overskriften til denne Side
3-artikkelen er hentet fra
en film ved samme navn;
en svart/hvitt-film av det
gode gamle slaget med
Henki Kolstad og AnneMarie Andersen i hovedrollen. Det er så lange
siden, at knapt noe husker
det. Men melodien sitter
«i øret» hos mange
fremdeles.
«Hva var vel livet
uten deg?» Filmen er
et slags kjærlighetsdrama om et ungt,
nygift par som bor
trangt og som forsøker å mestre livet
som så mange andre både har forsøkt og klart både før og etter filmen ble spilt inn. Men det
er ikke mitt poeng. Poenget er at du og jeg neppe klarer livene våre uten
å ha kontakt med andre mennesker. Det er det alvorlige i denne konteksten. Derfor disse linjer.

kolleger begynte å undersøke, og det viste seg at mannen ikke hadde
noen pårørende, ingen barn, ingen barnebarn og ingen slektninger.
Da la de seks en plan. De begynte å besøke han med jevne mellomrom.
Den ene av de seks, var en ung mann som nettopp hadde fått en liten
datter – han var førstemann ute i besøkskøen. Far og barn gikk på besøk
til den gamle mannen, og da han om tilbake, kunne han rapportere
om en hyggelig ettermiddag. Nestemann ut var en av det røslige slaget
som hadde med seg både varm kaffe på termos og hjembakte kaker fra
kona. Også han kunne fortelle om en hyggelig lørdag formiddag sammen
med det gamle klubbmedlemmet. Den tredje som besøke mannen, var
klubbens kasserer. Han fortalte at den gamle hadde tatt opp med han om
det var mulig å betale kontigent igjen. Da han gikk, hadde den gamle
sagt: «Så var jeg da altså ikke helt alene.»
«Hva var vel livet uten deg?», tenker jeg. Dette er PPFs pensjonistnettverk i praksis og slik det kan fungere mellom gamle kolleger. Det skal
så lite til for å glede – et besøk, en telefon, en oppmerksomhet. Det
viktige er at man ikke sitter der og opplever seg som glemt, forlatt og
ikke velkommen.
La oss et øyeblikk snu dette rundt. Hva om det var du og jeg som satt
der – alene hjemme, uten en telefon, uten noen som kommer på besøk,
uten noen oppmerksomhet av noe slag rent bortsett fra regninger i postkassa? Da tror jeg ikke noen av oss ville ha vært så høye i hatten. Tårene
ville ha vært nærmere. Ensomhet er vondt.

Det er så lett å tenke at man skal klare seg selv og ikke trenger hjelp av
andre; hverken til praktiske gjøremål eller å ha noen å snakke med. Men
dette er feil! Vi trenger alle noen – av og til. Det hører på en måte med
til den menneskelige natur og væremåte. Ingen er rett og slett skapt til
å være alene eller til å klare alt på egenhånd.

PPFs pensjonistnettverk har en stor oppgave foran seg. Du og jeg kan
være med – ikke som en del av problemet, men som en del av løsningen.
«Samhold er vår styrke» har vi lært i politiet. Det gjaldt i går, det gjelder
i dag - og det gjelder i morgen. Det er den enkeltes utfordring og den
enkeltes ansvar.

Forleden dag leste jeg om en gruppe mennesker som er medlem av en
klubb. De hadde ikke sett et spesielt medlem på et par år, og begynte å
undersøke. De fant han til slutt. På et kommunalt aldershjem straks utenfor
byen han hadde oppgitt som sin siste bostedsadresse. En av hans klubb-

«Så var jeg altså ikke helt alene...».
Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

Dette hotellet ligger sør i Nordmarka, mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, og har et utendørs boblebad. Du kan dra nytte av gratis
adgang til treningssenteret, og gratis Wi-Fi er tilgjengelig overalt på
hotellet.
Alle rommene på Sundvolden Hotel har flatskjerm-TV med kabelkanaler og eget bad med dusj. Minibar er tilgjengelig etter avtale.
I spaet på Sundvolden Hotel kan du bestille massasjer og andre
behandlinger. Hotellet har også hage og terrasse, og barna kan boltre
seg på lekeplassen.

Landsmøtet i PPF 2019
Landsmøtet i Politiets Pensjonistforbund avholdes 5.–7. juni
2019. Landsmøtet blir på Sundvolden hotell i Buskerud.

Du tilbys avgiftsfri parkering ved siden av Sundvolden Hotel, og Tyrifjorden golfklubb ligger bare 7 minutters kjøring unna. Oslo sentrum
ligger 30 km unna.
Par anbefaler beliggenheten til alle som reiser hit sammen med en
annen. De har gitt beliggenheten 8,7 i score.
Les mer om hotellet på: sundvolden.no

NUMMER 3 - 2018

3

POLITIPENSJONISTEN

4

NUMMER 3 - 2018

POLITIPENSJONISTEN

NUMMER 3 - 2018

5

POLITIPENSJONISTEN

25 aktive år i PPF på Romerike
Av Hugo Aurdal, avtroppet leder av PPF Romerike

T

irsdag 10.mars 1992
møttes 12 pensjonister i kantina på Politihuset i Lillestrøm. De
hadde et ønske om å
danne en lokal pensjonistforening for å holde
den sosiale kontakten
med gamle kollegaer.
Foreningen hadde sitt
utspring fra direkte
medlemmer tilsluttet
Politiets Pensjonistforbund og som var bosatt
på Romerike. Politiets
Pensjonistforbund var
stiftet i 1986, altså 6 år
tidligere.

Det ble valgt et interimsstyre og dette besto av tre mann: leder: Oddbjørn Borud, kasserer:
Sander Hagen og styremedlem: Margido Rønsåsberg.

E

tter stiftelsesmøtet ble samtlige direktemedlemmer i forbundet tilskrevet og spurt om de fortsatt skulle være direkte medlemmer eller
om de ønsket å bli medlemmer av den nystartede lokale foreningen på
Romerike. 1 valgte å bli stående som direktemedlem, de andre valgte å
bli medlem på Romerike. PPF Romerike startet opp med 44 medlemmer
og allerede pr. 1.1.93 var tallet steget til 48 medlemmer.
Medlemskontingenten var på det tidspunkt kr. 200,- pr medlem og
kr. 100,- for etterlatte. Av dette gikk kr. 170,- / kr. 85,- til Forbundet.
De søkte PF om kr. 1 000,- til støtte for oppstarten av laget, noe de fikk
innvilget omgående.
Det ble allerede fra oppstart uformelle møter i kantina på Politihuset en
gang i måneden, siste onsdag i måneden kl. 1800.
Noe av hensikten med foreningen var at den skulle oppfylle formålsparagrafene og da var det viktig at de tenkte på ektefelle / samboer slik
at disse også kunne være med på sammenkomstene.
Formålsparagraf § 3 sa blant annet: «Ivareta felles økonomiske, sosiale,
kulturelle og velferdsmessige interesser».

Deltagelsen varierte fra 10 til 22 medlemmer. Julemøtet (julebordet) ble
også avholdt i kantina med hjemmelaget gryterett m.m. Boruds kransekake, bløtkake og rullekake og underholdning av Oddny Myhrer.
De første årene arrangerte PPF Romerike også turer til Kiel, Storfjell og
Larsbu, som var en foreningshytte. Tema på møtene var allsidig; alt fra
rådgiver fra Statens Pensjonskasse til journalister, Romerike AOF, vitser
m.m.

M

øtene ble etter hvert flyttet til kl. 1800 – og fra onsdag til siste
tirsdag hver måned, som det siden har vært. Dagsturer ble også
arrangert, bl.a. til Finnskogen (15 stk. i en 50 seters buss) og omvisning
i Norges bank.
De hadde loddsalg og festkomite, nå kaller vi denne for turkomite. Med
gjennomsnitt på 16 medlemmer pr. møte innbrakte loddsalget stort sett
kr. 500,-, noe som var bra på den tiden.

S

tyrene de første årene besto av: leder: Oddbjørn Borud, nestleder:
Margido Rønsåsberg, kasserere: Nora Weng, Sekretær: Kari Bakke,
styremedlemmer: Egil Garder, Per Aukland, vara: Gunnar Bredgaten.
Fest- og turkomite: Rakel Halseth, Per Kr. Tronås, Øyvind Landfald, Annie
Andersen, Anny Moe Sæther, Berit Svimork,
Som dere ser så var denne komiteen stor, så det ble lagt stor vekt på det
sosiale på den tiden.

I

1995 døde Oddbjørn Borud. Rønsåsberg ble valgt som ny leder og
Bredgaten som ny nestleder. Det ble arrangert en 2 dagers tur til
Fredrikshavn med båten Peter Wessel og Finn Carlsens bussreiser. Det
deltok da 15 fra PPF Romerike og de hadde slått seg sammen med
Tøyenhus Pensjonistforening som deltok med 29 medlemmer – for å fylle
opp bussen. Smart.
I 1995 ble det for første gang nevnt at Staten stiller med kr. 250,- pr.
ansatt til rådighet som velferdsmidler. Ifølge Statens Personalhåndbok kan også pensjonister tilgodeses, f.eks. ved fellesarrangement.
Bredgaten og Svimork satt opp en søknad om tildeling av disse midlene.

D

ette året ble også julebordet bestemt flyttet ut fra kantina i Lillestrøm.
Arrangementet ble bestemt til Tronstad Gård, Hurumlandet med Finn
Carlsens regi, men falt i fisk, årsaken fremkommer ikke av noen protokoll.
Medlemsmøtene ble på denne tiden åpnet med «Pensjonistenes
Velkomstsang».

E

n annen viktig sak den gang var også en ekstra rabatt på 17 % på
alle forsikringer i Uni/Storbrand. Vedtektene er selvfølgelig endret en
rekke ganger siden oppstart.

De hadde i løpet av året hatt 6 medlemsmøter og styremøtene ble
bestemt til å starte kl. 17.00, 1 time før medlemsmøtene. Samtidig ble
festkomiteen nedbemannet til 3 personer.

I stiftelsesåret 1992 ble det avholdt 2 styremøter, 1 medlemsmøte og 5
medlemssammenkomster. Serveringen besto av kaffe og vafler og det
var formann Borud som sto for dette.

Programmene på møtene var varierte og gode, serveringen noe
«enklere» enn i dag, med rundstykker og kringler. Det står ikke noe sted
når man sluttet med åpningsangen.

Den første tiden hadde foreningen møter i kantina på Lillestrøm kl.14.00
med styremøter etterpå.

På årsmøtet 31.01.96 møtte det 30 medlemmer. Styret ble: Formann:
Per Aukland, nestformann: Gunnar Bredgaten, sekretær: Kari Bakke,
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kasserer: Nora Weng, styremedlem: Rolf Moen, vara: Odvar Elnes.
Arrangementskomite: Berit Svimork, Ranveig Stensrud og Karin Olsen.
Revisorer: Thorleif Hoel og Sander Hagen. Forbundssekretær Håkon
Negaard orienterte om Forbundsstyret,

I

1997, den 22.10 ble møtet holdt på Gardermoen v/Nils Sundstu.
Politistasjonen holdt da til i en brakkerigg. Omvisningen / møtet tok 3
timer. Julemøtet ble holdt på Olavsgård med 25 deltagere. Foreningshytta hytta:» Larsbu » taksert til kr. 230 000,-, sammen med bankbeholdning ble overført PPFR, fra PF, dog med visse vilkår. Dette skjedde
ut i fra sammenslåingen mellom Politi- og Lensmannsetaten. 5 års
jubileet ble feiret på kantina m / snitter, kringle og kaffe.

F

rem til 97 ble det holdt rimelige medlemsmøter og julemøter/ julebord. Dette pga. mye hjemme - bakst fra styrets medlemmer og
arrangementskomite. Fremmøte lå på 15 – 29 medlemmer med lokale
foredragsholdere. Det var også vesentlig dagsturer, uten sponsing! God
økonomi skyldtes godt loddsalg på møtene og at vi sto ansvarlig for
Bingokvelder. På det mest innbrakte disse bingovaktene kr. 37 000,- i
året. Det var ikke problemer med dugnadsånden.
Pensjonsoppgjøret på 3,66 % ble ansett som rimelig godt står det i den
gamle protokollen.

D

ette året besøkte foreningen Gardermoen, hadde vår egen Politimester og Rolf Wegner som foredragsholdere på medlemsmøter og
vårturen gikk til Strømstad og Laholmen med Finn Carlsen. Høstturen ble
slått sammen med julebord dette året, men det var kun 14 stykker som
dro med DFDS til København – i full storm.
2013 startet med at Olav Røttingsnes ønsket å gå av som leder, valgkomiteen fant ingen ny kandidat og Olav R. måtte fortsatt være
behjelpelig – med begrenset ansvar. Øvrig styre fortsatte i sine verv. På
Årsmøtet møtte kun 14 medlemmer, Kjell Bjerke, leder fra Forbundet
vårt var tilstede og orienterte derfra.

P

å Årsmøtet i 2014 fikk PPF Romerike nytt styre: leder ble Hugo Aurdal.
Øvrige var: Nils Sundstu, Inger Døhlen, Turid Gjetanger, Nils Tveit og
Kjellaug Røgler. En fin blanding av kvinner og menn. Dette året ble det
arrangert både vårtur og høsttur, samt julebord – på land. Etter stormen
i 2012 ble det besluttet at foreningen ikke skulle arrangere flere båtturer
i tiden før jul.
Årene 2015, 2016 og 2017 hadde foreningen stort sett samme styret,
bortsett fra at Nils Sundstu gikk fra oss så alt for ung. Tor Holte kom inn
som ny nestleder – etter at Nils Tveit hadde fungert som nestleder i1 år
etter Nils Sundstu.

I 96 ble årsmøtet holdt på Fagerborg Hotell i Lillestrøm. Julebordet i
97 ble holdt på Olavsgård. Nå for tiden holdes årsmøtene på kantina i
Lillestrøm.

De siste årene har medlemstallet sakte, men sikkert økt og ved årsskifte
2017 / 2018 hadde PPF Romerike hele 112 medlemmer.

Det ble i flere år problemer med sekretær og arrangementskomite. Dette
resulterte i at oppgavene måtte gå på rundgang blant styrets medlemmer.

Jubileumsåret ble feiret med både utenlandstur, kulturarrangement
m/Øystein Sunde og julebord på Lillestrøm. Dette er omhandlet i egen
artikkel.

Hyttesalget ga kr. 195 000,- i overskudd og dette resulterte i at styret i
1999 besluttet å benytt kr. 30 000,- til arrangement. Det ble også besluttet
at kun medlemmene skulle sponses på turer.

I

år 2000 var antallet medlemmer økt til 67. Det ble slutt på gaver /
blomster til jubilantene. Dette pga. for store utgifter samt at jubilantene
nesten aldri var å se på medlemsmøtene. Det ble besluttet å heller sende
blomster ved sykdom. Et litt merkelig vedtak i og med at økonomien var
så god at alle årets arrangementer ble gratis – både for medlemmer og
ektefeller.
PPFR hadde i begynnelsen av 2000 tallet en kvinnelig leder: Berit
Svimork. Det ble avviklet, styremøter, medlemsmøter og turer som
vanlig. Foreningen deltok også på Forbundets Landsmøter.
Etter Berit Svimork overtok Gunnar Bredgaten som leder / formann før
Olav Røttingsnes overtok vervet i 2008.

F

oreningen har fortsatt med medlemsmøter, stort sett med 3 møter på
våren og 3 på høsten og forskjellig variert program. Møtene er siste
tirsdag i måneden kl.18.00 i kantina i Politihuset på Lillestrøm. Styremøtene er som regel før medlemsmøtene. Det er sjelden over 25 på
møtene til tross for gode foredragsholdere og vårt store medlemstall.
Foreningen har fortsatt vår og høstturer, noen ganger er sistnevnte slått
sammen med et julebord.

E

tter den såkalte nærpolitireformen der 6 politidistrikter ble besluttet
slått sammen til Politidistrikt Øst var det spørsmål om også de 6
pensjonistforeningene skulle slåes sammen. Dette ble avvist av samtlige
6 lokale pensjonistforeninger, alle ville fortsette i egne, gamle distrikter.
Og slik er det pr. d. d.
Med håp om at PPF Romerike vil bestå 25 år til avsluttes historien.

Foreningen hadde 75 medlemmer i 2007. I 2008 hadde medlemstallet
gått noe ned, til tross for 4 nyinnmeldte. 3 hadde gått bort og 2 hadde
meldt seg ut. Styret var det samme.
2009 og 2010 besto styret av Olav Røttingsnes, Nils Sundstu, Berit Judre,
Turid Tosterud, Harald Røtterud og Vidar Berg. Dette året var noen av
medlemmene deltagere på Oslo Politiets pensjonistforening til Berlin.
Lokalt var det tur med Finn Carlsen. Det var problemer med påmeldinger
til turene, til tross for 71 medlemmer.
I 2011 kom Turid Gjetanger inn for Berit Judre i styret.
I 2012 hadde foreningen 79 medlemmer, det var 13 nye, 6 utmeldt og 3
som dessverre hadde gått bort.

Romerike politidistrikt på Lillestrøm.
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Om 50 år er jeg 150!
Åndsfrisk og fin – Trygve Rindahl 100 år

Nylig var det fest på Mørkved Livsgledehjem i Bodø. Mandag
27. august i år rundet PPF-medlem og hederstegnsinnehaver,
Trygve Rindal fra Steigen, 100 år! Det var en åndsfrisk og smilende
Trygve som møtte festlyden. Opplagt, deltagende og konverserende. Det er bare å la seg imponere.
Trygve hører med blant de 271 politifangene som ble arrestert i forbindelse
med Aksjon Polarkreis iverksatt av de tyske nazimyndighetene mot
politifolk i Norge. Sammen med 270 kolleger ble Trygve sendt til
konsentrasjonsleiren Stutthof i det tyskokkuperte Polen. 13 av våre
kolleger kom aldri tilbake til Norge – noen døde i Stutthof, noen i Sverige
på vei hjem og noen i Norge. Trygve overlevde og er den eneste gjenlevende av de 271 kollegene. Nazimyndighetene ville gjøre de norske
politifolkene til bærere og representanter for den nasjonalsosialistiske
idé, men ingen norske gutter var til salgs!
Da PPF sammen med flere andre politiorganisasjoner markerte de 271
politifangene i Stutthof 25. april 2015 ved å plassere en minneplate med
polsk og norsk tekst, var Trygve med i første rekke sammen med bl.a.
politidirektør Odd-Reidar Humlegård, PF-leder Sigve Bolstad, daværende
PPF-leder Kyrre Stenbro, visepolitidirektør Vidar Refvik, tidligere justisminister Odd-Einar Dørum og flere andre. Ingen sang oppsangen i
Stutthof – «Vi vandrer med freidig mot» – høyere enn Trygve!
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Så runder Trygve 100-årsdagen. Vi vet han gledet seg til begivenheten.
Med blant gjestene var både PPF-lederen Bjørn Egeli, Bodøs politimester
Tone Vangen, lederen av PPF i Salten Oddbjørn Olsen og hans assistent
Munkvik og flere andre – og ikke minst et rikelig oppbud fra Trygves
familie. På menyen var det koldtbord, kaffe og kaker. På gavebordet –
som bugnet av blomster fra bl.a. politidirektør Odd-Reidar Humlegård,
ordføreren i Bodø og flere andre, var det en spesiell hilsen til 100-åringen
Trygve fra H.M. kong Harald V. «Mine hjerteligste gratulasjoner i anledning
Deres 100-års fødselsdag», stod det på kortet.
Trygve Rindahl nøt det hele, og gledet seg over både taler og presanger.
På gavebordet merket vi oss også et polsk bordflagg – et symbol på det
frie, demokratiske Polen.
Det er grunn til å si takk for en
hyggelig 100-årsdag og takk
til en hedersmann, og nok en
gang gratulere med dagen.
Denne gangen post festum.
«Om 50 år er jeg 150», sa Trygve
med et smil. Da er vi der vi skal
være! Fremoverlent.
Jørn-Kr. Jørgensen
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Ranapolitiets Pensjonistlag 20 år

Noen gikk for å se på lundefuglene
snytt for et besøk på Nova – Sea og tilbød seg å ta oss med på «dronningrunden». Det ble en fin tur, i lett yr og en
flott orientering om Lovund. Det ble også
anledning til å gå tur på egenhånd og
noen gikk opp i lundeura for å se etter
lundefuglene.
Om ettermiddagen hadde vi et medlemsmøte hvor leder orienterte fra lederseminaret, Oddbjørn Olsen om PFs’
hjemmeside m.m. og Roar Åsland orienterte om Pensjonistnettverket.
Kl. 19.00 var det middag og sosialt
samvær. Det ble servert fiskesuppe
med mye fisk i, langtidsstekt kveite m/
tilbehør, dessert og kaffe. Under middagen og til langt på natt, ble det servert mange gode historier fra «gamle
dager». Stenersen og Østerås var gode
bidragsytere og vi fikk oss en god latter.

Aktive medlemmer av Ranapolitiets Pensjonistlag.

Litt historikk: Kjell Johansen skriver til RPPL at han ble pensjonist
i 1997. Politiets Pensjonistforbund var stiftet, men han hadde
lite kjennskap til PF, var vel ikke en gang oppmerksom på at PF
eksisterte. På høsten 1997 var det en flytende varemesse som
seilte langs norskekysten. Med på reisen var politioverbetjent
Håkon Nergaard, pensjonert fra UP som adm. sjef. Han hadde
oppgaver på messebåten, men brukte også reisen til å promotere
Politiets Pensjonistforbund.

Onsdag var det tid for heimreise. Etter en god frokost var det anledning til
en tur ut i naturen igjen. Vi var alle enige om at det hadde vært en flott
tur og mens vi venter på fergen blir det skyfritt og solskinn.
Reidar Andersen, leder i RPPL

Kontakten med Nergaard ledet Kjell på tanken til å stifte en pensjonistforening i Rana politidistrikt. Foreningen ble stiftet 4. desember 1997
og fikk oppslutning fra politi- og lensmannsetaten. Etter stiftelsesdatoen
skjedde de ikke så mye. Foreningen hadde dårlig økonomi og det var
lav medlemskontingent. Ingen bidrag fra politidistriktet. Ranapolitiets
Pensjonistlag ble innmeldt i PF den 19.januar 1998 og vi har holdt oss til
dette årstallet når vi feirer jubileum.
Turen til Lovund: At Pensjonistlagets jubileumstur ble lagt til Lovund ble
bestemt under et medlemsmøte i februar 2018. Leder kontaktet Lovund
Hotell og datoen ble bestemt til 29. – 30.mai 2018. Tirsdag 29.5 kl. 08.00
møtte 16 medlemmer, noen «ledsagere» og to inviterte på Ytteren for å
samles til transport til Stokkvågen fergeleie. Vi ble da 27 personer til sammen.
For første gang hadde vi med oss en fra styret i PF, Oddbjørn Olsen. Den
andre var pensjonert lensmann i Bardu, Kjetil Stenersen. Været var ikke
det beste. Pluss 8 grader, litt yr og litt vind.
Etter ca. to timers fergetur, i gråvær og litt tåke, men nesten stille hav,
var vi fremme på Lovund. Der ble vi møtt av en ansatt på hotellet som
fraktet vår bagasje bortover til hotellet. En spasertur på 10-15 min så var
vi også der.
Lovund hotell hadde utvidet siden sist vi var der og alle fikk rom i det
nye treetasjes hotellet. Kl. 13.00 var det lunsj og vi fikk servert ovnsbakt
sei, dessert og kaffe. Eier av hotellet, Sivert Olaisen, hadde hørt at vi ble

Maten smakte utmerket.
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Vårtur til Rosendal i juni

Drøset gikk rundt bordet

Det er vakkert i Sunnhordland.

Drøset gikk mellom medlemmene.

For to år siden annonserte styret «vårtur» med overnatting. Vi var
litt spent på mottakelsen, men det ble en ubetinget suksess. I år
ble turen lagt til Sunnhordland,- til vakre Rosendal med Baroniet
som den største turistattraksjon.

Hjemtur med to ferger og da begynte sulten å melde seg. På ene fergeleiet ble pølsekøen veldig lang, men alle fikk selv om de siste pølsene
med fordel kunne ligget lenger på grillen. Utpå ettermiddagen var vi i
Bergen.

45 forventningsfulle pensjonister gikk på bussen i Bergen i nydelig sommervær. Vi kjørte via Jondal og ankom Baroniet til lunsjtid. Her fikk vi
lokal mat som var delikat tillaget og smakte nydelig. Deretter var det
omvisning på Baroniet for de som ønsket det.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har bare vært rosende ordelag. Noen
er dårlig til beins, men vil så gjerne være med og da er det viktig å ta
hensyn til disse. Slike turer er kjærkommet avbrekk i hverdagen.

Rosendal Fjordhotell var stedet for overnatting. Hele forsamlingen fikk
tid til leskende drikk i hagen før middag og noen hoppet i sjøen til et
forfriskende bad. Det ble målt 20 grader i Hardangerfjorden.

Planleggingen for neste års «vårtur » er allerede i gang. Da får vi håpe at
Vestlandet igjen viser seg fra sin vakreste side.
Tove Lian Mathisen

Treretters middag var bestilt og den svarte til forventingen. «Drøset» gikk
rundt bordet. Tidligere kolleger skulle oppdateres om hvordan det stod
til og opplevelser fra politiyrket ble gjenoppfrisket. Jo flere ganger en
historie blir fortalt,- dess bedre blir den.
Sommerkvelden var så lun og vakker at hele forsamlingen ble sittende
på langbord ved kaikanten.Noen ble igjen fristet til et bad,- dette måtte
bare nytes i fulle drag.
Frokost før avreise klokken 09.45. Vi satte kurs mot Guddal galleri som
ligger 5 km sør for Rosendal. Absolutt besøket verd, nydelige omgivelser,
en meget hyggelig vertinne som fortalte om oppbyggingen av galleriet
som har blitt en ubetinget suksess. Det sies å være Dronningens favorittgalleri og det skjønte vi.
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Det er Baroniet i Rosendal.

POLITIPENSJONISTEN

Reservedeler - nei, takk - ikke riktig enda!
Av Gerd Warelius
August 2017, på et lokalt
sykehus: Vi kan tilby deg et
nytt kne i løpet av høsten!
Allerede? Hva med ventelister? Er ikke de lange?
Neida, dette skulle gå
rimelig kjapt.
Sommeren, høsten og vinteren
2016 var jeg i fjellet eller til
skogs og gikk flere turer med
min yngste sønn. Vi overnattet i telt og jeg hadde kjøpt
beste sort lettvekts gore-tex
og ullbekledning som ville
holde meg tørr og varm under
alle forhold, samt annet nødvendig utstyr som sekk, liggeunderlag, sovepose m.m. til
slike turer. Jeg regnet med at
det var en god investering på
mine gamle dager. På våren
samme år kjøpte jeg også en ny kano og gledet med vilt til å ta den i bruk
i årene framover.
Nytt kne? Jeg? Vel, vel - skal jeg være helt ærlig så var ikke den fysiske
mobiliteten helt den samme våren og sommeren 2017. I løpet av et par
måneder ble jeg mye verre. Artrose har jeg hatt lenge, men jeg har trent og
vært i god aktivitet. Trappen hjemme ble en uvenn og den måtte jeg bruke
flere ganger daglig, siden kjøkken og toalett lå i hver sin etasje. Så ille var
det flere ganger at jeg krabbet opp og krekte meg ned ved å tviholde i begge
gelendrene. Det å stå ved kjøkkenbenken og lage seg frokost, samt ta med
seg en kopp te til bordet, var umulig. Det var som om jeg hadde skarp pukkstein i begge knær. En periode brukte jeg faktisk to krykker for å bevege meg
innendørs. Teen måtte fraktes i termos i en bærepose, brødet som matpakke.
Humøret var labert. Jeg hadde akkurat kjøpt meg et splitter nytt hus i to
etasjer som jeg faktisk ikke kunne bruke!
Min eksmann og nå gode venn sa: Du skal i hvertfall opereres! Og du kan
jo ikke bo der når du må gå i trapper! Vi må finne en ny bolig til deg med
alt på en flate! Opereres? Flytte? Begge deler skurret i mine ører. Men han
som ofte måtte slippe det han hadde i hendene for å bistå meg med diverse
tjenester og behov, var sikker i sin sak - du SKAL opereres. Det kan jo ikke
bli verre enn dette!
Spør man de som er operert eller de som kjenner noen som er operert og har
fått nye ledd, så er tilbakemeldingene ymse. Man hører om alle de som har
fått det bedre og like mange som enten har det uforandret eller har blitt verre.

Krykkene var borte, trappene var ikke like vanskelige, spinningtimene og
skogsturene styrket støttemusklene i hofter og knær selv om skjellettet var
uforandret. Da jeg noen uker før jul møtte hos den nye ortopeden var eksmannen med inn. Etter samtalen med legen sa han: du skal i hvertfall IKKE
opereres! Og da var vi skjønt enige, både han, jeg og legen! Selv om legen
helt og holdent overlot den avgjørelsen til meg, lot han det skinne igjennom
at jeg hadde mer å vinne på å utsette en eventuell operasjon enn å få et nytt
ledd. Når så mange som 1 av 5 får det uforandret eller verre så var valget
lett. «Du har god mobilitet og all treningen har gjort deg sterkere, men greier
du å gå ned 10-15 kg så vil du trolig vinne flere år uten å skifte leddet. Hver
ekstra kilo tilsvarer rundt 8 ekstra kg for leddet. Du skal få ny time i juni 2018
til nye bilder og vurdering, brukt tiden godt!»
Og tiden har vært brukt svært godt! Jeg er lettere og sterkere enn noen sinne,
og jeg har gått min første topptur i vinter. Jeg greier å gå flere km i ubrøytet
snø, greier å bære en dagstursekk på 15 kg. Gåstaver i terrenget er nødvendig,
men det er noe helt annet enn krykker! Mine 45 minutters spinningtimer er
nå byttet ut med 75 minutters intervall med 15 minutters oppvarming. De 90
minuttene går fort unna og jeg stirrer på ryggene til alle de mannlige syklistene foran meg hvor det står «Birken» og «Hard rocks climbing» og navn på
diverse sportsklubber. For på disse timene er det bare noen få spreke kvinner,
men ca 80% veltrente menn. Jeg er litt stolt! Og forhåpentligvis vil ortopeden
si til meg i sommer: «Hva gjør du egentlig her? DU trenger jo ikke å komme
tilbake hit på flere år!»

Jeg valgte å drøye litt for å få et annet og større regionsykehus til å vurdere
meg. Og der var det ventekø, hele fire måneder, men jeg følte at jeg trengte
den tiden. Ved skolestart åpnet sykkelsalen på Gymet, den hadde vært stengt
hele sommeren. Turgruppene som hadde tatt sommerferie ble aktive igjen.
Og jeg bestemte meg for å korte ventetiden med å gjøre det jeg var i stand
til for å styrke mine underekstremiteter. For når man har atrose blir man IKKE
verre av å være i aktivitet. Trent hadde jeg gjort i flere år, men etter først å ha
begynt med «aktiv med artrose» på et fysikalsk institutt, og med klarsignal
til å trene så mye jeg orket uten at det skulle fremkalle store smerter. Det ble
nå to ganger spinning i uken, samt først en og siden to turer ukentlig i skogsterreng, i tillegg til den vanlige styrketreningen jeg hadde drevet med tidligere.
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Vårtur til Hjelseng Gård i Stjørdal

Torsdag 31. mai møttes en gjeng forventningsfulle politipensjonister på Hjelseng gård i Stjørdal. Værgudene viste seg
fra sin aller beste side og humøret og latteren satt løst. Det var
satt opp buss fra Namsos, og folk bl plukket opp underveis på
strekningen til Stjørdal.
Hjelseng Gård er gårdsmuseum, spisested og leier ut møtelokaler til kurs
og seminar. I tillegg har gården Langøra Kaffebrenneri og Stolt Ølbryggeri.
Eier og driver Ola Hjelseng tok i mot oss og ga oss innblikk i gårdens
historie gjennom mange år og frem til dagens virksomhet på stedet.
Vi var innom Langøra Kaffebrenneri og fikk informasjon om kaffe og fikk
smaksprøver.Flere av oss kjøpte med oss nybrent kaffe heim igjen. Sist
helg hadde Hjelseng Gård «kaffefestival». Langøra Kaffebrenneri gjorde
en utmerket jobb som vertskap for festivalen og ifølge lokalavisa i
Stjørdal var 500 besøkende innom kaffefestivalen på søndag.
Stolt ølbryggeri på gården hadde et topp moderne bryggeri med topp
utstyr og maskiner fra Tyskland. Bryggeriet leverer øl til flere butikker,
restauranter mv. i Norge, bl.a. Rema.

12

NUMMER 3 - 2018

Vi spiste en smakfull middag med råvarer fra gården og lokalmiljøet,
såkalt kortreist mat. Her ble det smakt på gårdens øl og gårdens kaffe,
og vi koste oss og var sosiale. Spiselokalene var i det gamle fjøset på
gården, og var trivelig innredet med
gammelt og nytt interiør, som ga en
spesiell og god atmosfære.
Til slutt fikk vi omvisning i gårdens
eget museum, som hadde utrolig
mange flotte og gamle ting som
hadde sin spesielle historie, og
vi avsluttet med et besøk i landhandleriet.
Deretter forlot vi Hjelseng Gård
med mange gode inntrykk fra en
veldrevet gård og serviceinnstilt
drivere og medarbeidere.
Bente Markhus
Ref.
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OPPF – Seniorkonferanse 2018
Gjennomgangstemaet var «valg»
Av Magnar Aukrust

Formannen for Oslo-pensjonistene,
Øyvind Røen, har igjen gjennomført
en flott Seniorkonferanse.

innsikt i endringsprosesser i politiet, kunne visepolitimester i Øst politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen, ta oss med på en kritisk gjennomgang av
pågående arbeid – en prosess som berører oss alle. Derfor er det også
så viktig at mål og virkemidler i prosessen kommer tydelig fram. Og at
konsekvensene av de ulike valg synliggjøres – og evalueres!
Fredriksvern I Stavern er verd en presentasjon for seg. Innenfor de
gamle festningsmurene har nå blant annet Politiets utdanningssenter og
sentraladministrasjonen til UP sone lokaler. Videre finner vi de historiske
bygningene som tilhørte det gamle kystforsvaret etablert på 1700-tallet.
Og utover i skjærgården, blant bergknauser og eikekratt, ser vi fortsatt
murene fra de fremskutte skansene.
Og for dere som ikke vet det: Man kan også som «sivilist» bo rimelig på
anlegget i ferietiden.

Oslo-politiets pensjonistforening kunne for tredje år på rad
notere seg en vellykket gjennomført konferanse. Denne gang i
samarbeid med Larvik og Tønsberg/Sandefjord pensjonistlag. Og
konferansen var denne gang lagt til Politiets utdanningssenter på
naturskjønne Fredriksvern i Stavern.
Det var til sammen 160 påmeldte. Med noen få forfall var det en stor
forsamling som kunne ta del i de mange interessante foredrag, samt å
dele gamle minner. Og som på de to tidligere seniorkonferansene ble
det også denne gang anledning til fysisk aktivitet, blant annet i form av
en gruppekonkurranse der vi fikk prøve oss på gamle ferdigheter som
skyting mv.
Konferansen ble et arrangement med blikket mot fremtiden og slettes
ingen «mimre»-fest. Med skjemt og alvor, fag og kultur, fikk vi en innblikk
i viktige sider av det som skjer i samfunnsliv – og blant mennesker. Men
samtidig var det også et sted for å minnes og å bringe videre de mange
historier som sitter i «veggene» i politiet. Og ikke minst det å finne igjen
gamle venner og kolleger man ikke har snakket med på bortimot 40-50
år er rart.

Foredragsholdere var:
- Nylig avgått biskop I Tunsberg, Per Arne Dahl.
- Rådgiver i ledelse og næringslivsetikk, Jørn Bue Olsen.
- Tidligere politimann, nå buktaler mm, Jan-Robert Henriksen.
- Idemaker og grunder mv, Kjetil Kristoffersen.
- Tidligere politimann, nå forfatter, Jørn Lier Horst.
- Visepolitimester i Øst politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen.
- Dokumentarfilmskaper og journalist, Tommy Gulliksen.
- Frisbee-utøver og motivator, Sune Wentzel.
Underholdningen ble besørget av Østre Vestrum Ukulelelag fra Larvik
som innledet med en flott konsernet etter åpningen første dag.
Til slutt må nevnes den store innsatsen fra styreleder Øyvind Røen I OPP
som sammen med arrangementskomiteen og en stab av hjelpere har
levert et fantastisk produkt.

Foredragene hadde valg som gjennomgangstema, dvs de valg vi alle må
ta gjennom livet, i privatliv og yrkesliv. Dette er viktig tema som sjelden
står på en dagsorden i viktige møter, men som for oss alle er med å gi
retning i livet – på godt eller vont.
Valgene våre kan ha bakgrunn i anledninger som byr seg, eller rett og
slett et planmessig forhold til utviklingen i eget liv. Av og til så er det vel
slik at vi skygger unna for å ta et valg? Da overlater man vel til andre å
ta valgene, eller så lar man seg bare «drive med»? Er dette en fornuftig
strategi for eget liv? Antakelig ikke.
Ett av foredragene var naturlig nok om den organisasjonsprosess som
pågår i norsk politi. Og naturlig nok snakker vi her også om valg. Med sin

Ivrige tilhørere på årets Seniorkonferanse.
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Politiskolen 1968 – historisk jubileum

Onsdag 23. mai 2018, i strålende sommervær, møtte 40 politipensjonister på kaia i Oslo – klare til å gå om bord i «Color Fantasy»
til Kiel. Mange hadde ektefelle med slik at vi tilsammen var 65
forventningsfulle personer. Turen var en jubileumstur for å markere
at det var 50 år siden vi gikk ut fra Slemdalsveien 5 som ferdig utdannet politi. Så vidt vi kjenner til er det ingen andre som har hatt
et slikt 50 årsjubileum.
Forberedelsene begynte et halvt år tidligere. Vi fire i arrangementskomiteen fikk god hjelp fra gode kolleger rundt i landet til å finne alle
204. Arbeidet var både positivt og negativt. Positivt fordi vi fikk mange
gode tilbakemeldinger, og kontakten med tidligere skoleelever var
hyggelig. Vemodig var det likevel å konstatere at mange var gått bort og at
mange sliter med dårlig helse. De aller fleste satte imidlertid pris på kontakten hvor de ble minnet om en fin skoletid.

Neste dag ankom vi Kiel i samme fantastiske sommervær og de fleste tok
en tur på land hvor flere traff hverandre igjen til en prat over et glass øl.
Etter avgang Kiel møttes vi igjen til felles samling og et glass champagne med
flere bilder og film fra skoletiden.
Kvelden startet med en fantastisk tre retters festmiddag a la carte. Knut
Holen var kveldens gode toastmaster. Han ga et kort tilbakeblikk på
skoletiden og minnet om at ingen skolekull har hatt to olympiske mestre,
nemlig Egil Søby og Berit Mørdre. Kullet kan også vise til flere politimestre. Historiene og talene sto i kø og tiden gikk alt for fort. Til og med
en sang fra skoletiden ble «tryllet fram» av Inge Fagerbakke. Middagen ble
avsluttet med kaffe og felles fotografering.

Odd Kjell Abrahamsen gjorde en fantastisk jobb som kontaktmann med
Color Line. Vi fikk en grei pris, flotte lugarer og eget rom hvor vi kunne møtes
til felles samling.

Inge hadde på forhånd ordnet med buss som stod på kaia ved ankomst
Oslo, og for de som ønsket, var det mulig å delta på omvisning ved
Politihøgskolen. Det passet ikke for alle, men rundt 30 ble kjørt opp
til Slemdalsveien 5 hvor vi ble tatt i mot av Trude Sundby. Vi ble servert
lunch og til ære for 50-årsjubilanten spanderte skolen en kjempebløtkake med kaffe. Vi fikk en interessant orientering om dagens læreplaner
i auditoriet. Oppholdet ble avsluttet med besøk i den gamle bygningen
hvor vi i 1967/68 hadde våre klasserom, og det ble igjen tid for et
tilbakeblikk og tanker om tiden for 50 år siden. Turen til Politihøgskolen var
en flott avslutning på jubileumsturen.

Første samling på ettermiddagen ga svar på det vi alle lurte på. Etter hilsen
og presentasjon, gikk samtalen om løst og fast og ikke minst om tiden på
skolen i 1967/68. Med et glass champagne, bilder og video fra skoletiden
og aktivitetene i Odalen med mange morsomme innslag, satt latteren løst
og stemningen ble utrolig god.

Arrangementskomiteen vil takke alle de som deltok, elever og ektefeller,
for en utrolig fin tur som ga oss mange tanker og minner. Deltagerne kom
fra forskjellige kanter av landet og det er grunn til å berømme blant annet
Magnar Johansen som tok turen fra Båtsfjord og Tor Strandskog som kom fra
Harstad. Uten alle de positive deltagerne ville ikke turen blitt så vellykket.

Etter middag og nok en god samling i fellesrom, var det tid for å gjøre
seg kjent på båten, gå på show eller bare finne en plass til gode samtaler.
Arrangementskomiteen observerte at flere satt samme i grupper utover
kvelden - og alle så ut til å hygge seg.

Arrangementskomiteen: Odd Kjell Abrahamsen, Knut Holen,
Inge Fagerbakke og Åse Aarthun.

Vi var alle spente ved ombordstigningen. 50 år er lang tid og mange,
kanskje de fleste, hadde ikke sett hverandre på disse årene. Vi var spente
på om vi ville kjenne hverandre igjen og om den kameratslige og
hyggelige tonen fra skoletiden fortsatt var tilstede.
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Lønnsoppgjøret vårt – er du fornøyd?

Egil Haaland ved Sotrabroen på Sotrasiden.

For fjerde år på rad har pensjonistene kommet ut med tapt kjøpekraft i vårt lønnsoppgjør.
«Hæ, lønnsoppgjør? Har vi det, da? Det heter jo Trygdeoppgjør og har
ingenting med lønn å gjøre», er kanskje en oppfatning mange deler.
Jovisst er det lønnsoppgjøret vårt, og etter min oppfatning bør vi
begynne å snakke om det som det som det faktisk er. Det er denne
lønnen, som vi får utbetalt rundt den 20. i hver måned, vi lever av og
betaler våre regninger med. Det er jo ikke så ulikt det vi gjorde når vi var
i arbeid, nei faktisk er det helt likt.
Men vi kaller det noe annet, pensjon, og jeg hører til og med noen si at
vi er heldige vi som får «apanasje» hver måned uten å gjøre noe.
Er det slik? Pensjon er utsatt lønn. Fra den første lønningen vi fikk utbetalt betalte vi inn til vår fremtidige pensjon ved at det ble trukket i
lønnen, og arbeidsgiver «betalte» også inn en betydelig sum.
Det vi nå får utbetalt kan derfor sees på som tilbakebetaling av midler vi
tidligere har avstått fra å få utbetalt. Dette synliggjøres bedre gjennom
den nye pensjonsordningen hvor det bl.a. brukes begrep som pensjonsbeholdning og som arbeidstakerne opparbeider under lønnet arbeid.
Denne skal, ved pensjonering, fordeles på de årene som er forventet
levealder.

Jeg snakket med en meget oppegående og samfunnsengasjert
pensjonist, som fremdeles arbeidet litt, og ga uttrykk for at jeg synes
det er rart at det ikke er mer trøkk fra pensjonistene i forbindelse med
oppgjøret. Hans svar forundret meg litt, for han sa «Det er det jo, for
organisasjonene tar jo dette opp».
Men hvordan har organisasjonene lykkes med sine krav på vegne av
arbeidstakerne? Jo, naturligvis ved at arbeidstakerne har sluttet opp om
kravene, gitt uttrykk for sin misnøye og vært klar til å gå til aksjon.
Skal vi lykkes med å endre den måten våre lønninger blir regulert på
etter at vi har blitt pensjonister, må vi være villig til å sette dette mye
mer tydelig på dagorden. Vi må være bevisst på at dette er vårt lønnsoppgjør, intet annet.
Det er jo et tankekors at en pensjonist som jobber ved siden av, og som
er organisert i en arbeidstakerorganisasjon, har noen som forhandler om
den delen av lønnen, men i den delen av lønnen vedkommende får som
pensjonist, ja da er det arbeidsgiver (staten) som bestemmer lønnen –
uten noen form for reelle forhandlinger eller drøftinger.
Sånn kan det ikke fortsette.
Egil Haaland
1. vararepresentant PPF

Er det fordi vi ikke ser det som lønnsoppgjør at vi pensjonister ikke er så
opptatt av at vi stadig taper kjøpekraft? Er det fordi vi ikke har streikevåpenet? Er det fordi vi ikke blir oppildnet gjennom foreninger og lag til
å ta opp lønnsoppgjøret vårt som tema?
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De første politiasp
i Bodø vender tilba
Av Arvid Larssen, Oslo politidistrikt

Etter et kort møte med hovedstaden og Politiskolen ble vi og 300 andre
aspiranter kjørt til politiets treningsleir i Nord-Odal hvor vi skulle være i
4 uker. Undertegnede førte en detaljert bok over alt det fysiske vi måtte
i gjennom (interessant å lese i ettertid). Ja, slik hadde det blitt ført helt
fra starten i Bodø, fortsatte gjennom hele Politiskoleutdannelsen og frem
til d.d.
På Politiskolen ble Bodø-aspirantene spredt over de 11 klassene. Den
gang var det ikke så mange jenter som gikk skolen, og det var omtrent
slik at det ble plassert en’ jente på hver klasse. Det hadde blitt sagt av
ledelsen ved skolen etter dette året at de som hadde fått opplæringen
i Bodø hadde utmerket seg underveis. Når skolen var slutt i 1974 kom
spredningen blant oss ved at flere hadde et nyttig opphold i Oslo. Ser
vi fremover gjennom årene kan vi si at utstrekningen skjedde fra Moss,
Oslo, Mo i Rana, Bodø og til Kirkenes. Et par fra dette kullet endte til slutt
opp som lensmann d.v.s. John Olsen (nå Rypeng) og Kjell Zahl. Underveis
var det to som sluttet i etaten: Per Arnold Nielsen (overtok foreldres
forretning) og Markus Aspaker (overtok foreldrenes gård). Ja, Arne Strand
startet visstnok et eget firma før karrieren var over.
Utpå sommeren 2017 fikk bl.a. Frank Jensen en ide om at aspirantene fra
Bodø burde samles mens det ennå var tid for dette. Han satte i gang med
å ringe de som nå for lengst var pensjonister og spredt utover det ganske
land. Svarene han fikk tilbake var positive fra disse samt aspirantveilederne
vi hadde i 1972-1973. Møtestedet gav seg selv – det måtte bli Bodø.
Fredag 3. mai 2018 satt vi igjen på flyet – Frank Jensen og jeg (begge
68 år). Denne gang på vei mot Bodø. Frank Jensen hadde solid erfaring
både når det gjaldt føring av helikopter og småfly. Vi må vel kunne si at
han var en av drivkreftene som fikk politihelikopteret i gang igjen etter at
myndighetene noen år rundt 2000 hadde vært avventende.
Foran Arvid Larssen og Tore Kristoffersen. Bak Tore sitter Oddgeir Olsen og foran han
Jan Roar Svendsgård.

I august 1973 lettet et SAS-fly fra Bodø med kurs for Oslo. Blant
passasjerene befant der seg Frank Robert Jensen, Reidar Andersen,
John Olsen, Stein Nybjerkan, Arne Strand, Markus Aspaker, Per
Arnold Nielsen, Ivar Olsen, Leif Unosen, Robin Pettersen, Arnstein
Gellein, Kjell Sahl og Arvid Larssen. Dette var politiaspiranter som
hadde gjennomført sin tjeneste ved Bodø politikammer. Den gang
hadde byen nær innpå 30 000 innbyggere, og det var første gang
at stedets politikammer skulle lære opp et kull med aspiranter. En
av drivkreftene for opplæringen hadde vært Karl Haukås. Han var
en myndig og solid politileder som fikk aspirantene til å gå inn
med den rette innstillingen for yrket.
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Foruten oss to som gikk av flyet var det Reidar Andersen (72 år), John
Rypeng (69 år), Per Arnold Nielsen (67 år), Ivar Olsen (67 år), Robin
Pettersen (67 år) og Arnstein Gellein (69 år) som møttes i Bodø. Etter 45
år var vi langt fra fremmende for hverandre. Først og fremst var vi nordlendinger, og det skulle for øvrig være vel kjent for andre at det er lettere
å få kontakt jo lenger en kommer i vårt landstrakte land. Det var fravær i
denne gruppen som vi ser. For to var død siden den gang og noen kunne
av andre årsaker ikke komme.
I Bodø ble vi snart tatt i mot av Oddgeir Olsen som er formann i Bodø
politipensjonistlag. Her ble vi vist rundt på hovedsetet for distriktet. Olsen
kunne fortelle at 1.1.16 ble de gamle politidistriktene i Nordland fylke
slått sammen til ett distrikt i dette fylket med en spredt befolkning og
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pirantene
ake
mange bebodde øyer. Senere ble det ytterligere en sammenslåing idet
operasjonssentralen for Nordland ble samlokalisert med brann og helse.
Nå satt de vegg i vegg, men det hadde vært en kamp før de kom så
langt. Det hadde ikke vært alle som ønsket dette underveis. Politidistriktet
har litt over 240000 innbyggere og byen Bodø har 50000. D.v.s. at byens
innbyggertall hadde øket med omkring 20000 på 45 år.
Bortsett fra et besøk på flymuseet i Bodø og et hjemmebesøk hos
Kolbjørn Rognes (en av våre aspirantveiledere) var det ikke noe fast
program. Det ble heller lagt opp til de gode samtaler med hverandre, for
vi hadde mange gode minner fra den gamle tid.
På lørdagskvelden ble det festmiddag på restauranten «En Kopp» hvor
det i tillegg til oss syv møtte noen av de tidligere aspirantveilederne
våre: Tore Kristoffersen, Terje Nielsen, Bjørnar Johannessen og Jan Roar
Svendsgård. Fra pensjonistlaget i Bodø møtte også formannen Oddgeir
Olsen.
Søndag formiddag tok vi syv farvel med hverandre. Dermed var et
minnerikt samvær slutt for oss «gamle menn». Igjen var vi spredt slik vi
kom til å bli det etter politiskolen i Oslo.

Krimdebutant
med kriminelt
skråblikk
Jan-Robert Henriksen kom med sin debutktim i begynnelsen
av juli i år. Boken har fått en meget god, nesten oppsiktsvekkende, anmeldelse i Tønsberg Blad. Terningen triller
til fem, og under overskriften: Dugelig krimdebutant med
kriminelt skråblikk skriver anmelderen blant annet:
«Jeg henger bjella på katten umiddelbart: Med den actionfylte krimromanen «De udugelige» viser han at han innehar en forbløffende
kriminallitterær ferdighet som byr leserne det meste; spenning,
overraskelse, politifaglig innsikt og et skarpt, ofte humoristisk skråblikk på en etat og en virkelighet han kjenner til minst detalj.
Forfatteren spenner opp et stort og fargerikt lerret. Handlingsrammen
er i utgangspunktet knyttet til lokale forhold med politietaten i
Tønsberg som kjerne, men med internasjonale forbindelseslinjer...
… At forfatteren tar i bruk geografien til sjøs og til lands i Vestfold,
gjør naturligvis romanen spesielt interessant for alle med tilhørighet
til fylket. Men den har så mye mer enn det. Når JR Henrixen dessuten ved siden av den spenningsskapende handlingen også har et
skråblikk med snert, ironi og humor som i særlig grad tas i bruk når
han skildrer politiets indre liv, blir romanen et løfterikt debutarbeid.
Her kan den som er interessert lese hene anmeldelsen:
https://www.tb.no/kultur/litteratur/anmeldelser/dugelig-krimdebutant-med-skarpt-skrablikk/r/5-76-852827Les hele anmeldelsen
her:
Dette er handlingen i boken:
En serbisk krigsfange som soner i Norge står sentralt og det åpenbare
gir politiet tunnelsyn. For noen blir det jakt, for andre en kamp for å
være profesjonelle, for de falske – et utstillingsvindu.
Dagens politi står overfor grenseløs
kriminalitet. Dette er en historie som
tar for seg slik faenskap, samtidig
som den speiler det mangfold som
finnes i politikulturen. Den forteller
om de ambisjonsrike, de utladete,
de lojale, dilettanter, flinkiser, resignerte, men også vanlig politi med
sterk etisk forankring og kjærlighet
til mennesker. Romanen forener
varm humor og den tradisjonelle krimsjangeren med autentisk
politiarbeid. Henriksen maler
ikke ut vold, men gir det
vonde et sant ansikt. Dette
er fiksjon med utgangspunkt i
virkelige mennesker, de som
kanskje handler i samme
matbutikk som deg.

Hjemme hos Kolbjørn Rognes. Fra venstre Robin Pettersen, Arnstein Gellein,

Boken kan bestilles hos din lokale bokhandel,
eller direkte i forlagets nettbutikk
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Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra oktober til desember 2018.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i oktober 2018

Jubilanter i november 2018

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

LOKALLAG

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

Politipensjonistene
i Bergen og Hordaland
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Troms
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Direktemedlem
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Politiets Pensjonistlag, Narvik

70
Moa
Webjørn
30.11.1948 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70
Tollefsen
Finn
30.11.1948 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70
Sakshaug
Frøydis
26.11.1948 Direktemedlem
70
Thommesen Astrid
25.11.1948 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70
Wilhelmsen Marion
24.11.1948 Ranapolitiets Pensjonistlag
70
Gellein
Arnstein
22.11.1948 Direktemedlem
70
Lie
Wenche
21.11.1948 Politipensjonistene i Buskerud
70
Høgemo
Hans
19.11.1948 Direktemedlem
70
Lindestad
Ingrid
14.11.1948 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70
Furuly
Arvid K.
12.11.1948 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70
Fuglaas
Solbjørg
10.11.1948 PST-pensjonistenes forening
70
Hanssen
Hans-Thore
08.11.1948 Politiets Pensjonistforening, Troms
70
Kruken
Edvard
07.11.1948 Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
70
Evensen
Arne
05.11.1948 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70
Grindheim
Sivert
03.11.1948 Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
70
Norvald
Bjørn Karl
03.11.1948 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70
Løberg
Gerrit
02.11.1948 Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Horst
Eli Ovastrøm 01.11.1948 Politiets Pensjonistlag Telemark
80
Kristiansen Leiv Magne
26.11.1938 Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
80
Bygnes,
Steinar
24.11.1938 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80
Helgesen,
Liv Solveig
23.11.1938 Direktemedlem
80
Kjelstrup
Reidar
19.11.1938 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80
Lillevik
Karl Anders
17.11.1938 Politiets Pensjonistforening,
				
Nordmøre og Romsdal
80
Mjølkeråen Ågot
12.11.1938 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80
Pettersen
Harald B.
09.11.1938 Hamarpolitiets Pensjonistlag
90
Selseth
Roald
02.11.1928 Direktemedlem

FØDT

70
Hellesøe
Bjørn
29.10.1948
				
70
Nyberget
Tore
20.10.1948
70
Levernæs
Aud Mari
16.10.1948
70
Andersen
Leif
13.10.1948
70
Kvilekval
Kjell Arne
12.10.1948
70
Meland
Helge
07.10.1948
80
Sortland
Målfrid
28.10.1938
80
Fjærestad
Johan
28.10.1938
80
Eidsten
Per
23.10.1938
80
Larsen
Haave Liv Reidun 16.10.1938
80
Andreassen Gunnar
13.10.1938
80
Gjevre
Georg
06.10.1938
90
Fagerbakk Anton Ingard 20.10.1928

FØDT

LOKALLAG

Jubilanter i desember 2018
JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

70
Lindgren
Anne
28.12.1948 Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
70
Erga
Ragnvald
27.12.1948 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70
Rolstad
Arne Sigfred
26.12.1948 Direktemedlem
70
Gravås
Anne Marie
26.12.1948 Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
70
Corneliussen Jonny
25.12.1948 Politipensjonistene i Buskerud
70
Asp
Johnny
24.12.1948 Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Jebsen
Jens Tore
23.12.1948 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Solvoll
Jostein
22.12.1948 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70
Berntsen
Per
21.12.1948 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70
Helgeland
Jan Birger
21.12.1948 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70
Johannessen Ove
19.12.1948 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Nybakken
Ole Kristian
18.12.1948 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70
Starup
Petter
17.12.1948 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70
Kalsås
Karstein
16.12.1948 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Svendsen
Olaf Johan
08.12.1948 Oslo Politiets Pensjonistforening
80
Ask
Ragnhild
31.12.1938 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
80
Byrknes
Sigmund Harald 31.12.1938 Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
80
Lande
Magne
27.12.1938 Vest-Agder Politipensjonistlag
80
Sæther
Gunnar
22.12.1938 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
80
Pedersen
Laila
11.12.1938 Politiets Pensjonistlag Telemark
80
Aspelien
Bjørn
10.12.1938 Politipensjonistene i Buskerud
80
Vetleseter
Øystein Arne 05.12.1938 Mosjøen Politipensjonistlag
80
Sørli
Anny
03.12.1938 Politiets Pensjonistforening, Romerike
90
Fosse
Halvard
29.12.1928 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
90
Akselsen
Thorbjørg
16.12.1928 Politiets Pensjonistforening, Harstad
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Terje Ødegård - minneord
være frittstående. Den 1. januar 1985
ble det etter flere års arbeid inngått
en samarbeidsavtale mellom NPF og
Lensmannsetatens Landslag (LEL) for
å styrke og samordne medlemmenes krav overfor arbeidsgiveren, og
i 1986 var Terje i front med demonstrasjonstoget av politiansatte i begge
etatene utenfor Justis- og Forbrukerdepartementet for å markere krav om
bedre lønns- og arbeidsvilkår. NPF og
LEL kunne ikke bruke streikevåpenet
som politiloven hadde forbud mot, og
de hadde heller ikke forhandlingsrett
med Forbrukerdepartementet. Ved
lovendring av 3. februar 1995 ble det
gitt åpning for at politiutdannede uten
juridikum, unntaksvis kunne bli politimester, samtidig ble lovens bestemmelse om forbud mot arbeidskamp
opphevet og dermed kunne streikevåpenet tas i bruk. Senere i 1995 ble
dette våpenet brukt i tariff-forhandlingene. I 1997 ble NPF og LEL slått
sammen til en organisasjon – Politiets
Fellesforbund (PF). I 2001 ble PF med i
hovedsammenslutningen UNIO, og dermed ble Terjes kongstanke om størst
mulig styrke og reell forhandlingsrett
for medlemmene, gjennomført!
En meget dyktig, målrettet og profesjonell tillitsmann er gått
bort! Vår gode venn og kollega, Terje Ødegård, døde 12. august
etter langt sykeleie.
Jeg jobbet sammen med Terje i 7 år i Norsk Politiforbund (NPF). Senere
fikk jeg han som forhandlingsmotpart i mange utfordrende tariffsaker. Terje var en meget dyktig utreder, skrev godt og la fram sine velbegrunnede saker på en ryddig og profesjonell måte. Både som kollega
og motpart opplevde jeg at det han han la fram, enten skriftlig eller
muntlig, kunne man stole 100% på.
Terje gikk Politiskolen i 1966 og ble tidlig valgt til lokal tillitsmann i Oslo
Politiforening (OPF) og var tillitsvalgt til i 2000. I 1974 ble han valgt til
sekretær på heltid i OPF. I 1979 ble han valgt til forbundssekretær i NPF,
og ved Landsmøtet i 1988 ble han valgt til forbundsformann. I 1997 ble
han valgt til leder for Politiets Fellesforbund (PF). Han var en utmerket
pådriver og «byggmester» både i tillitsmannsgjerningen og på privaten.
I sin lange tillitsmannsgjerning arbeidet han målrettet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår – og fikk mange gode resultater. Det
vil føre for langt å nevne alt han stod for, men jeg nevner her noen av de
viktigste sakene. Han deltok i prosessen med å få slått sammen Politiets
Sentralorganisasjon (PSO) og Norsk Politiforbund. Dette ble gjennomført
1. januar 1975 etter ca. 20 års splittelse. Den nye organisasjonen valgte å

På privaten var byggmester Terje også meget aktiv. Allerede som ung
polititjenestemann fikk han tomt i Bergensveien på Grorud. Først bygde
han hus og senere en solid garasje for seg, Reidun og barna. Han
investerte i en kjærkommen hytte ved Randsfjorden - den ble både
pusset opp og utvidet av han. Som pensjonist kjøpte han og Reidun en
ny og lettstelt leilighet på Hovin i Oslo hvor de skulle nyte tilværelsen
i alderdommen. Leiligheten var helsemessig tilpasset for dem begge.
Reidun ble syk og døde i 2010 – så alt for tidlig.
Terje rakk i løpet av 8 år før han ble tillitsmann på heltid, å tjenestegjøre
i ordens-, trafikk- og utrykningspolitiet. Han var også ved Kripos som
opplæringsvikar før han ble etterforsker ved Kriminalavdelingen ved Oslo
politikammer. Han avsluttet sin karriere ved at han det siste året, etter at
han gikk av som forbundsleder i 2000, gjorde tjeneste i Politidirektoratet
underlagt politidirektøren.
Terje var beskjeden på egne vegne, men det står det står stor respekt av
det han fikk gjennomført som tillitsvalgt. Han gledet seg over barnas liv
og utvikling, to flotte svigerbarn og ikke minst barnebarna.
Mine tanker og medfølelse går Lisbeth og Tormod med familier som har
mistet en kjær og avholdt far, svigerfar og bestefar.
Kyrre Stenbro
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
P.B. 8051 Dep - 0031 Oslo

Ut på tur?
Med PF bilforsikring får du maks 10 % bonustap om uhellet
skulle være ute.
Dette betyr at du kommer raskere tilbake til opprinnelig bonusnivå, og det blir
billigere å bruke bilforsikringen.

Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe forsikring?

Som medlem i PPF har du tilgang til ditt eget forsikringskontor. Vi jobber hele tiden
for medlemmenes beste, og hjelper deg uansett forsikringsbehov, eller om du får en skade.

Kontakt PF Forsikring i dag!
Telefon 23 16 31 00 – tast 1
Epost forsikring@pf.no

