
   

    

Til lokallagene:         

 Informasjonsbrev    November 2022                         

 

1 – Stor aktivitet i våre lokalforeninger og flott oppmøte på våre regionale 

møter 

Pensjonistforbundet Buskerud har i løpet av September arrangert regionale møter for 

tillitsvalgte i våre lokalforeninger. Det var stor deltagelse, med totalt 115 tillitsvalgte som 

møtte på møtene.  

         

Bildet er fra Lampeland og viser leder Oddbjørn Hoem og deltagere fra Kongsberg og 

Flesberg Pensjonistforening. 

Det ble arrangert 6 møter på følgende steder: Gol, Lier, Hønefoss, Geithus, Lampeland og 
Slemmestad. Programmet omfattet en oppdatering fra Fylket samt fra hver lokalforening. 
Det ble en interessant diskusjon om felles muligheter og utfordringer som de tillitsvalgte 
hadde samt deling av erfaringer mellom foreningene.  Det var tydelige tilbakemeldinger på 
utfordringene med å skaffe tillitsvalgte til å påta seg verv, så tusen takk til dere som allerede 
gjør en jobb for lokalforeningen. 
 
Det ble også en diskusjon på temaer som kunne sendes inn som forslag til Landsmøtet i 
2023. Av våre 34 lokalforeninger i vår region var det kun 3 foreninger som ikke var 



representert på møtene. Dette er vi veldig fornøyd med. Vi takker alle som deltok og håper 
at det var til felles nytte. 

 
2 –Medlemsoppdatering og verving 

Vi har et felles mål om å øke antall medlemmer med 10% i løpet av året.  Så langt har vi i 

Pensjonistforbundet Buskerud økt med ca. 5% fra ca. 8100 medlemmer til 8552 medlemmer 

pr.  oktober 2022.  Vi har som mål å nå opp mot 9000 medlemmer i løpet av året så flott om 

dere fortsetter å verve så mange som mulig.  Det blir en «vervepremie» til de lokal-lagene 

som klarer sin 10% økning ved årsslutt.  

 

Svelvik Pensjonistforening har hatt en stor medlemstilstrømning i år og har allerede passert 

en økning på 10%.  Vi gratulerer!!  Vi minner også om at medlemmer som melder seg inn nå 

etter 1. oktober 2022 – kr. 470,- får medlemskap for 2023 på kjøpet.  Medlemmer som ikke 

har betalt sin kontingent ved årsskiftet blir strøket av vårt medlemsregister.    

 

Direkte medlemmer 

Pr. oktober måned har vi i Fylket fått overført 458 medlemmer som har meldt seg inn direkte 

til Pensjonistforbundet.  Vi vil i løpet av november måned overføre disse til nærmeste 

lokalforening slik at også disse medlemmene kan få tilbud om møter, turer og andre 

arrangement som blir arrangert lokalt.  Disse medlemmene vil få en SMS fra oss slik at de har 

mulighet til å reservere seg og/eller ta kontakt hvis de har spørsmål omkring dette.  Siste 

oppdaterte oversikt over antall medlemmer finner du vedlagt. 

 

3 – Senioruka på Storefjell arrangeres fra 19. – 22. juni 2023 

Senioruka på Storefjell Resort Hotell ble tradisjonen tro avholdt 20. – 23. juni 2022 med 

rekord-deltagelse.   Det var påmeldt 400 deltagere når fristen utløp og vi har aldri hatt så 

mange deltagere.  På grunn av midler fra Statsforvalteren kunne vi tilby gratis buss og ingen 

deltageravgift.  Programmet besto av   et flott foredrag av Kaveh Rashidi som snakket om 

«Kanskje er du frisk?» og Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet om hva forbundet 

jobber med. 

                     

Kaveh Rashidi                      Norsk Linje 

Det var underholdning av Tradjazzbandet Norsk Linje som ble etablert i 1988.  Her svingte 

det!! 



Tilbakemeldingene vi fikk var udelt positive; alle koste seg og hadde det fint.   Det ble nok litt 

vel mye folk, så det blir nok satt et tak på antall deltagere for neste år. 

Hold av allerede nå datoen for neste år som er: 19. – 22. juni 2023. 

4 – Landsmøtet 2023 – 28. mai – 1. juni 2023 

Vi viser til tidligere utsendelse av brev med maler for innsending av forslag til Landsmøtet.  

Samtlige forslag fra lokalforeningene hadde frist 30. september 2022.  Ved fristens utløp 

hadde vi fått 16 forslag fra foreninger i Buskerud.   Disse forslagene ble diskutert i 

Fylkesforeningen og ble sendt videre innen fristen som var 31. oktober 2022. 

 

Pensjonistforbundet Buskerud har fått 9 delegater og lokalforeningene skal velge forslag til 

delegater og vara til delegatene innen utgangen av Februar 2023.  Det skal velges 

varerepresentanter til alle delegatene. 

 

I løpet av mars 2023 velger Fylkesforeningen delegatene på sitt årsmøte.   

 

5 – Sang skaper glede - Nye sangbøker 
Vi viser til tidligere brev om sangbøkene som nå er tilgjengelige også i nettbutikken.  Alle 

våre lokalforeninger får 10 sangbøker som en smakebit og så kan flere bestilles.  Det kan 

også gis sangbøker til Seniorsentra/Frivilligsentralen i din kommune.  Sangboka ble 

unnfanget under koronapandemien som et tiltak for å skape aktivitet rundt om i de tusen 

hjem.  Det kom inn hundrevis av forslag til sanger og etter utvelgelse ble dagens bok til.  

Boka er laget av Pensjonistforbundet med økonomisk støtte fra Stiftelsen DAM.  Vi håper 

den vil bidra til at folk kommer sammen og synger.   Her ser dere leder og nestleder i Nore 

og Uvdal Pensjonistforening som tar imot sine bøker på et medlemsmøte. 

                                        
Dere inviteres også til å danne sang-grupper hvor målet er «Vi synger sammen – helse i hver 

strofe».  Dette er et flott tilbud som skal stimulere til sosial deltagelse.  Har din forening lyst 

til å sette i gang med grupper så hører vi gjerne fra dere.  Vertene for gruppene får en liten 

godtgjørelse og dere får økonomisk støtte til enkel bevertning.   

 

6 - Nettbutikken 



Vi minner om nettbutikken som du kan finne på Pensjonistforbundets nettside.  

Pensjonistforbundet | Nettbutikk (grafmail-varehotell.no).   Det er nå kommet mye nytt 

materiale i nettbutikken.  Se vedlagte oversikt over noe av materialet. 

 

6 – Framtidige arrangement 

Konferanse om Fokehelse og Kultur - 9. – 10. oktober 2022 blir avholdt på Tyrifjord 

Turisthotell.  Her er det allerede utsendt invitasjon og program og detaljer om dette kan 

finnes på vår hjemmeside.   

 

Lørdag 5. november 2022 inviterer Pensjonistforbundet til Cup-finale for damer med gratis 

inngang for pensjonister.  Du kan lese mer om dette på 

https://www.pensjonistforbundet.no/. 

 

7 - Organisasjonskurs 

Vi minner igjen om mulighet til å arrangere kurs for Styremedlemmer i lokalforeningen.   

 

- Valgkomitekurs.   

Det ble avholdt kurs for medlemmer av valgkomiteer i Mjøndalen 11. oktober 2022 

med deltagere fra Pensjonistforbundet Nedre Eiker, Hokksund Pensjonistforening, 

Geithus Pensjonistforening og Åmot Pensjonistforening.    I tillegg ble det avholdt 

kurs på Gol 31. oktober 2022. 

 

- Styrekurset ble arrangert i Fylkesforeningen i mai og vi kan anbefale dette til alle 

våre lokalforeninger.  Ta kontakt hvis din forening ønsker kurs så videreformidler vi 

dette.  Det er nå flere av våre lokalforeninger som har avholdt dette for sitt Styre.  

Bildet er fra Styrekurs som ble avholdt Hønefoss.   

                  
 

- Kurs i bruk av Facebook for lokalforeningene blir avholdt på Tyrifjord Turisthotell 17. 

november 2022.  Kurset er fullbooket, men vi kan sette opp flere kurs ved behov. 

 

https://grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet/
https://www.pensjonistforbundet.no/


- Kasserer-kurs – Vi planlegger kassererkurs og invitasjon blir sendt så snart vi har en 

kursleder for dette.  

          

8 - ÅPNINGSTIDER PÅ KONTORET I MJØNDALEN 

Kontoret i Mjøndalen er stengt mellom jul og nyttår.   

 

Vi kan alltid treffes på Pensjonistforbundets telefon 977 00 623 eller på våre privat-

telefoner.   

                  
Gro Renstrøm Moen            Oddbjørn Hoem 

Fylkessekretær                      Leder  

Tlf. 900 38 310           Tlf.  911 24 849 

 

Informasjonsbrevet blir sendt på E-mail til tillitsvalgte i henhold til oversikten i 

medlemsportalen og vil bli lagt ut på vår hjemmeside under Buskerud.  Trykk på linken så 

kommer du direkte inn. 

 

Vedlegg 

- Oversikt over medlemmer pr. oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Status pr. 10. oktober 2022 Antall Antall MÅL 

Kommune Lokalforening 01.01.2022 10.10.2022 10% økning 

Asker Røyken Pensjonistforening 365 364 405 

 Slemmestad Pensjonistforening 327 328 360 

 Sætre og Storsand Pensjonistforening 129 125 142 

 Pensjonistforbundet Søndre Hurum 194 183 214 

Drammen Buskerud Fengsel og Friomsorg's PF 52 55 57 

 Drammen Pensjonistforening 1123 1201 1235 

 Pensjonistforbundet Nedre Eiker 488 489 537 

 Konnerud pensjonistforening 197 201 217 

 Svelvik Pensjonistforening 193 231 213 

Øvre Eiker Fiskum Pensjonistforening 14 13 15 

 Hokksund Pensjonistforening 470 462 517 

Modum Geithus Pensjonistforening 69 73 76 

 Vikersund Pensjonistforening 219 233 241 

 Åmot Pensjonistforening 159 160 175 

Hallingdal Hemsedal Pensjonistforening 104 114 114 

 Nesbyen Pensjonistforening 155 161 171 

 Flå Pensjonistforening 114 112 125 

 Pensjonistforbundet GOL 86 87 95 

 Hol 60 pluss 336 350 375 

Lier Lier Pensjonistforening 639 628 703 

Jevnaker Jevnaker Pensjonistforening 182 184 200 

 Norema Seniorklubb 68 64 75 

Ringerike Sokna Pensjonistforening 81 84 89 

 Hønefoss Pensjonistforening 537 531 591 

 Ådal Pensjonistforening 117 115 129 

 Tyristrand og O. Pensjonistforening 77 78 85 

Hole Hole Pensjonistforening 142 136 156 

Kongsberg Kongsberg Pensjonistforening 585 565 643 

 Hvittingfoss Pensjonistforening 73 75 80 

Krødsherad Krødsherad Pensjonistforening 97 94 107 

Sigdal Sigdal Pensjonistforening 169 180 186 

Rollag Rollag og Veggli Pensjonistlag 84 78 92 

Flesberg Flesberg Pensjonistforening 233 221 256 

Nore og Uvdal Nore og Uvdal Pensjonistforening 121 119 133 

 SUM 7999 8094 8809 

 DIREKTE MEDLEMMER 152 458 167 

Pr. 10/10/2022 SUM MEDLEMMER 8118 8552 8976 

 Derav antall flermedlemskap 78 90  

 Antall lokalforeninger 34 34  

 Derav antall kollektive medlemmer 839 874  


