
 

Årsmelding for Eidsfjord Pensjonistforening 2021. 

 

 

 

Styret har i meldingsåret bestått av: 

Leder:    Kjell Østingsen 

Nestleder:   Lillian Grøsnes (opplæringsansvarlig) 

Kasserer:   Jan Valle 

Sekretær:    Arnhild Kristoffersen 

Styremedlem:   Bjørn Pettersen (dataansvarlig) 

Styremedlem:   Tove Gabrielsen 

Styremedlem:   Julianne Røsnes 

 

Varamedlem:     Eivind Lydersen 

 

Revisorer: Steinar Nikolaisen og Cecilie Bøhn 

 

Valgkomite: Mai-Helen Walsnes, leder 

  Cecilie Bøhn 

  Osvald Andreassen 

 

Varamedlem: Bjørn Vollan 

 

 

Utsending til digitalt årsmøte i Pensjonistforbundet Nordland: Bjørn Pettersen med  

vara Mai-Helen Walsnes. 

Utsending til årsmøte i Sortland Frivilligsentral: Julianne Røsnes med  

vara Gerd Eide Pettersen. 

Helsekontakt: Mai-Helen Walsnes med Kjell Østingsen som vara.     

   

 

Årsmøtet 2020 ble avholdt 4. mars 2021 på Grendehuset. 

Det har i meldingsåret vært avholdt 14 styremøter og 56 saker er behandlet. 

 

Medlemstallet: 

Medlemstallet har vært økende og vi har hatt en tilvekst på 16 medlemmer. Ved årets utgang 

er vi 72 medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 



Underholdning/Tema: 

Arnhild Kristoffersen: En sammenfatning av spørreundersøkelsen som vi hadde i et 

tidligere medlemsmøte. 

Camilla Østingsen:  Råd og veiledning angående sommerblomster, busker og trær. 

Gro Lydersen:   Råd om oppsetting av juledekorasjoner og pynting til jul. 

 

Representasjon: 

Mai-Helen Walsnes:  Medlem av Fylkeseldrerådet og Brukerutvalget i 

Nordlandsykehuset. 

Harriet Rødsand:  Medlem av Sortland Eldreråd.  

Kjell Østingsen: Møte i Sortland Eldreråd med tema: Kvalitetsreform «Leve hele 

livet».  

 Møte i regi av Sortland Eldreråd med tema: «Eldredagen 1. 

oktober. Kåseri  av Caroline Meyer». 

 

Sommerturen: 

Sommerturen i år gikk til Helgeland med base i Sandnessjøen og besøk på Dønna og Herøy.  

Det ble en fin tur med mange opplevelser og inntrykk. Turen var planlagt og ledet av  

Bjørn Pettersen. Takk for godt gjennomført tur. 

 

Prosjekter: 

Det har vært et aktivt år med mange prosjekter som er blitt gjennomført. Vi har fått penger fra 

Stiftelsen DAM, Sparebankstiftelsen, Pensjonistforbundet Nordland/Statsforvalter i Nordland 

og Samfunnsløftet – Sparebank1 Nord-Norge. 

 

Det er blitt avholdt 7 samlinger i DAM-prosjektet med følgende tema: 

Gamle matretter, samiske tradisjoner og samisk mat med besøk i Sami Siidà.  

Ingeborg Tåga berettet om egne opplevelser fra sin barndom. Hilde Hansen og Jan Olav 

Johansen trakterte oss på Fortellerkveldene.  

 

På videokveldene viste Bjørn Pettersen filmen «Frøskeland svarer ikke lenger» og det ble 

også vist en bildekavalkade fra aktiviteten i foreninga de 10 siste årene med hovedvekt på 

sommerturene. 

En stor takk til prosjektgruppa (styret) som har hatt ansvaret for DAM-prosjektet. 

 

Siste samling før jul var en juletilstelning for ensomme eldre som ble gjennomført med gave 

fra Sparebankstiftelsen. Det ble servert julemat og besøk av 2 julenisser som delte ut gaver til 

alle. Gerd Eide Pettersen leste juleevangeliet og Harry Nikolaisen krydret tilstelningen med 

fin musikk og sang.  

 

Det er blitt gjort innkjøp av nytt lerret og ny prosjektor med støtte fra Samfunnsløftet- 

Sparebank1, Nord-Norge. 

 

Med støtte fra Pensjonistforbundet Nordland, fikk vi også en fin busstur til Hemmestad 

Brygge og Røkenes gård med servering av god middag. 

 

Årets julebord ble også støttet av Pensjonistforbundet Nordland/Statsforvalter i Nordland 

under prosjektet «Kulinariske utskeielser på kaikanten».  

Det ble servert nydelig mat av ei trivelig betjening. Deltakerne koste seg ut i de små timer. 

 



 

 

Digitalt kurs/møter: 

Det har vært avholdt digitalt møte med nestleder i Pensjonistforbundet, Nils Edvard Olsen. 

Deltakelse i digitalt årsmøte med Pensjonistforbundet Nordland. 

 

Datakurs: 

Det har vært datakurs for styremedlemmene i foreninga. Kurset gikk over 3 dager og ble holdt 

i Sortland Frivilligsentral sine lokaler. Kurstema: «Digital kommunikasjon» hvor vi bl.a. gikk 

gjennom Tillitsvalgtverktøy (TVV). Kursleder var Bjørn Pettersen. 

 

Oppmerksomhet: 

Det har også i år vært overrakt blomster til alle som har hatt rund dag. 

 

Trimgruppe: 

Trimgruppa «Sterk og Stødig» er kommer i gang igjen etter opphold på grunn av Covid 19.  

Dette er et viktig tilbud til oss pensjonister og opplegget er tilpasset aldersgruppa. Det er plass 

til flere på gruppa. 

 

Hederstegn: 

Det er blitt utarbeidet regler for tildeling av hederstegn i foreninga. Det kan deles ut 

hederstegn i gull og sølv. Hederstegn i gull gis for medlemskap i 15 år og hederstegn i sølv 

gis for medlemskap i 10 år. 

17 av våre medlemmer er tildelt hederstegn ved forskjellige tilstellinger. 

 

 

Sluttord: 

Det har i år vært særdeles god oppslutning om medlemsmøtene og til prosjekt aktivitetene. 

Styret takker alle medlemmene for innsatsen og interessen i året som er gått. 

 

 

 

Eidsfjord, 3. februar 2022 

 

Kjell Østingsen   Lillian Grøsnes   Jan Valle 

Leder     Nestleder    Kasserer 

 

 

 

Arnhild Kristoffersen   Bjørn Pettersen   Tove Gabrielsen 

Sekretær    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

Julianne Røsnes   Eivind Lydersen 

Styremedlem    Varamedlem 


