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Innledning
Jeg vil først benytte anledningen til å ønske alle gamle og nye medlemmer hjertelig velkomne
til et nytt medlems år i foreningen. Styret har foreløpig ikke hatt sitt første møte og konstituert
seg. Jeg har likevel forskottert at styret vil gå inn for å fortsette ordningen med å sende ut vår
informasjon til medlemmene også dette året. Jeg har fått en del positive tilbakemeldinger fra
noen av dere om at dere finner en del interessant stoff i «blekka». Også svarene fra medlemsundersøkelsen tyder på det samme. Dette har derfor gjort at jeg vil ta på meg å produsere
3-4 nummer i år også.
På det siste styremøtet i fjor utfordret jeg de andre medlemmene i pensjonistforeningen på å
komme med innspill og forslag til stoff som kan tas med i meldingen. Jeg vil også invitere
dere medlemmer til å gjøre det samme. Selvsagt vil det være flott om dere selv skriver teksten, men det er ikke nødvendig. Ta kontakt med meg eller send meg noen stikkord om aktuelle emner. Med dette som grunnlag kan vi snekre noe sammen i fellesskap. Jeg ser fram til å få
noen gode innspill.
Medlemsmøte i Stavanger
I samsvar med tidligere ble det også denne gangen holdt et medlemsmøte om formiddagen før
selve
årsmøtet.
Programmet besto
av to økter: I den
første delen fortalte
vår bereiste pensjonist og medlem
Torbjørn Hogstad
om sin siste store
utenlandsreise. I del
to fikk vi en sangkonsert av Patricia
Florence Loe.
Noen av deltakerne på medlemsmøtet følger interessert med i Hogstads innlegg.
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Inntrykk fra en reise til Kirgistan og Silkeveien
Deltakerne på medlemsmøtet fikk denne gangen være med på Hogstads reise til Kirgistan.
Turen ble gjennomført i august i fjor i regi av Albatross Travels og startet på Gardemoen. Her
ble deltakerne møtt av deres guide Elvira som er fra Armenia. Fra Gardemoen fløy deltakerne
til Istanbul der det var flybytte og vi fortsatte med nattfly til Bisjek som er hovedstaden i Kirgistan.
Først noen fakta om Kirgistan:
Landet er en demokratisk republikk som har vært uavhengig fra august 1991. Landet har 5,5
mill. innbyggere og hovedstaden Bisjek med 0,9 mill. innbyggere ligger 800 moh. Språkene
er kirgisisk og russisk og myntenheten er SOM. Temperaturen kommer over 40o C om sommeren og kryper ned mot – 30o C vinterstid. Det høyeste fjellet rager 7439 moh. Av befolkningen er 70 % sunnimuslimer, resten er ortodokse og ikke religiøse.
De viktigste levevegene er gull, kull, petroleum, naturgass, frukt og grønsaker og melkeprodukter. 8 % av landområdet er kultivert.
Hogstad fortalte at han har lest og hørt en og del om Silkeveien, sist i ei bok som heter Silkeveiens skygge av Collin Thubron. Silkeveien er navnet på en historisk karavanevei fra Kina til
Europa. Ruten er 6 000 km lang og har fått navn fra handelen med kinesisk silke. Karavaneruten begynte i løpet av det kinesiske Han-dynastiet (206 f. Kr). – 220 e.Kr.). Silkeveien går
tvers gjennom Kirgistan.
Fra flyplassen ble vi kjørt i to
minibusser til hotellet. Langs
hovedvegen var det vakter og
innkjørslene til vegen var stengt.
Etter innkvartering tok guiden
oss med ut på bytur. Her fikk vi
se Manas Statuen som også blir
kalt Erkindik som betyr fridom.
Statuen symboliserer et tradisjonelt episk (Historisk) dikt og
Manas er et spesielt uttrykk for
den nasjonale arven til det kirgisiske folk.
Leninstatuen og inngangen til ALA-Too torget

Den store Lenin-statuen er den som stod på torget i sovjet-tiden og det er den enste statuen
som er igjen av Lenin i Sentral-Asia. Den ble flyttet til dette mindre torget i 2003. Etter uavhengigheten har de fleste nye republikkene revet monumenter av Lenin.
Ala-Too torget er fortsatt det sentrale torget i Bisjek. Torget ble bygget i 1984 for å feire 60årsdagen for den kirgisiske SSR, (den sovjetiske sosialistrepublikken). Torget fungerer fortsatt som et sted for statlige arrangementer og feiringer.
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Neste dag dro vi ut på «Fjellturen» som gikk videre mot Tamga og Issyk-Kul-sjøen. Under
veis besøkte vi Burana Tårnet som er en stor minaret. Tårnet med gravstøtter, restene av et
slott og tre mausoleer, er alt som er igjen av den gamle byen Balasagun, som ble etablert på
slutten av det 9. århundre. Det er trapp inne i tårnet.
Tårnet var opprinnelig 45 m (148
fot) høyt. Men gjennom tidene og en
rekke jordskjelv har ført til store
skader. Det siste store jordskjelvet
som skjedde i det 15. århundret,
ødela den øverste halvdelen av tårnet og tårnet ble redusert til den
høyden det har nå på 25 m. På begynnelsen av 1900-tallet brukte noen
russiske immigranter mursteinene
fra tårnet til nye byggeprosjekter.

Burana-tårnet

Issyk-Kul-sjøen ligger høyt, hele 1607 moh. Vannet kommer også fra varme kilder og har en
saltholdighet på ca. 0,6 ‰, men
fryser ikke om vinteren. Nivået
nå er 8 meter høyere enn i middelalderen. Sjøen er, etter Titicacasjøen, den nest største høyfjellssjøen i verden og er en viktig biologisk og økonomisk ressurs for Kirgisistan.
Innsjøen har ikke avløp, og vannet er litt salt. Saltholdigheten er
svært lav, 6 ‰, altså omtrent en
sjettedel av saltnivået i havvann.
Dette gjør den til en viktig rasteplass for trekkfugler. IssykBilder fra Issyk-Kul-sjøen

Kul-sjøen er dannet av tektoniske krefter og er blant de eldste innsjøene på jorda, omtrent 25
millioner år gammel. Sjøen ble tidligere brukt av Sovjetunionen til atombombesprengninger.
Det finnes mange spor etter gamle sivilisasjoner ved sjøen. Utsetting av fremmede fiskearter
og mangelfull forvaltning har ødelagt fisket i innsjøen. Det er også mange andre miljøtrusler
mot denne unike innsjøen. Innsjøen er et Ramsar-område, og det er etablert et biosfærereservat som omfatter både innsjøen og området rundt.
Turen gikk videre til Karakol. Attraksjoner i Karakol er bl. a. Dungans kinesiske moské (kine-
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skisk arkitekt). Dungan, som arkitekten het, kom hit som flyktning i
1877. Moskeen er bygget helt i tre,
uten en eneste spiker. Utseendet
minner om et mongolsk buddhistisk
tempel. Bygget mellom 1907 og
1910. Det spesielle er at den overlevde bolskjevikepoken. Byens
andre åtte moskeer ble ødelagt, men
den var stengt for vanlig bruk mellom 1933 og 1943 da den ble nyttet
til mye annet.
Den kinesiske Moské.

Den russiskortodokse treenighetskatedralen ble opprinnelig bygget av
stein i 1872. Da var Karakol en garnisonsby og en utpost i utkanten av
det tsar-russiske imperiet. Katedralen
ble ødelagt i av jordskjelv i 1890 og
bygget opp igjen i tre. Det tok seks år
å fullføre bygningen som ble endelig
ferdig i 1895. I løpet av årene, spesielt etter revolusjonen i 1917, ble bygget brukt som et senter for skole,
gymsal for høyere utdanning, sportsDen russiskortodokse treenighetskatedralen i Karakol.

hall, teater; mv. Etter sammenbruddet av Sovjetunionen i 1991 fikk kirken bygningen tilbake.
Przhewalski var en russisk geograf og
en velkjent oppdager av Sentral- og
Øst-Asia. Han reiste til steder som på
den tiden var ukjente i Vesten, som for
eksempel Nord-Tibet. Han levde fra
1839 til 1988, men nådde aldri sitt endelige mål som var den hellige byen
Lhasa i Tibet.
Han bidro vesentlig til europeisk kunnskap om Sentral-Asia. Han var den
første kjente til å beskrive de eneste
bevarte artene av en mongolsk villhest
Minnesmerket over Przhewalski
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som var utbredt i Asia for 5 000 til
10 000 år siden og som ble oppkalt
etter ham: Przhewalskihesten.
Vi var så kommet til Høyslettene
som ligger 3-4 000 moh. I sommermånedene bor gjeterne sammen
med familiene sine i såkalte jurter.
Noen ganger så vi 2-3 jurter sammen, andre ganger sto de for seg.
Viddene er beiteland for jak, sau og
hest. Det rår en egen stillhet over
steppene. I denne høyde kan det bli
En morgenfrisk Hogstad etter overnatting i sin jurt.

kuldegrader selv om sommeren. Vintrene kan være tøffe og det er ikke uvanlig at temperaturen synker med mot – 30o C. Vi overnattet 4 stykker i hver jurt. Før middag ble det fyrt opp i
jurtene i små ovner og brensel var trepinner og husdyrgjødsel.

Toilettfasilitetene var så som så.

Rideoppvisning.

Tilbakereisen til hovedstaden Bisjek og returen til gamlelandet skjedde uten særlige komplikasjoner.
Sangkonsert
Noen tid før medlemsmøtet fikk undertegnede en forespørsel fra ei dame som lurte på om vi
var interessert i å få en sangkonsert. Damen het Patricia Florence Loe og hun opplyste at hun
var utdannet musikklærer og sangerinne. Hun sa at hun hadde et bredt utvalg av sanger og at
hun kunne tilpasse en sangkonsert for oss også. Et nettsøk viste at hun hadde opptrådt for flere
pensjonistforeninger. Etter å ha konferert med Per Eikemo ble vi enige om å invitere sangerinnen til vårt medlemsmøte. Det passet jo fint å kunne ha litt annet underholdning enn innlegg
om vegprosjekt og vegbygging.
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Så dermed takket vi ja til en konsert av ca. 30 min varighet. Loe hadde med seg eget utstyr og
rigget seg til i en liten
pause etter Hogstads
innlegg. Så startet hun
opp og la det være sagt
med én gang at hun ga
oss noen fine musikalske opplevelse.
Jeg husker ikke alle
melodiene hun framførte, men følgende tekster
noterte jeg meg:
Patricia Florence Loe framfører en av sine melodier.

«Når kastanjene blomster i Bygdø Allé, Nidelven stille og vakker du er, Kommer nå, Tanta til
Beate, Du skal ikke sove bort sumarnatta og Feriekolonien». Men også flere andre tekster ble
framført på en meget god måte. Det var tydelig at forsamlingen var med og flere satt og slo
takten og nynnet med (muligens?).
Loe opplyste at hun også hadde en egen konsert med Alf Prøysen-viser, så det kan kanskje
være aktuelt med en ny konsert med henne ved en senere anledning.
Etter konserten fikk forsamlingen servert velsmakende smørbrød og kaffe før selve årsmøtet
startet opp.
Årsmøtet i 2016
Årsmøtet i år ble
avholdt etter medlemsmøtet i Møterom Jæren på vegkontoret. Det vil
bli sendt ut referat
fra årsmøtet om
ikke så lenge. Jeg
vil derfor bare ta
med noen få utvalgte temaer i
dette nyhetsbrevet.
Det var forfall fra
Stemningsbilde under sangkonserten.

tre av styrets faste medlemmer, så den gjenværende delen av styret fikk kjærkommen hjelp fra
noen av medlemmene til å forberede og gjennomføre møtet.
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Vi hadde denne gangen invitert én representant fra vårt sentrale forbund til å være med på
årsmøtet. Dette fikk vi positiv respons på og nestleder Arvid Andreassen hadde fått denne
oppgaven. Han fortalte om hvilke saker som SVP sentralt jobber med og nevnte særlig
Landsmøtet i Molde i månedsskiftet mai/juni. På Landsmøtet skal det m.a. velges nytt styre
for en ny toårsperiode.
Andreassen er også leder av Statens pensjonistforening Østfold. Han kom derfor litt inn på
hvordan deres forening arbeider. Etter hans mening
drives begge foreningene etter omtrent samme
mønster. På ett område skiller deres forening seg
stort ut fra vår forening, nemlig i antall andre medlemmer (ektefeller, samboere mm). Østfold har to
medlemmer av denne kategorien, mens vi har 62!
Ellers nevnte han at foreningen startet et vegmuseum på Ørje gamle vegstasjon i 2001. Museet drives av en egen museumskomité som er en underkomité av pensjonistforeningen.
Museet har en stor samling av gamle maskiner, gamle bilder, annet utstyr og dokumentasjon av viktige
personer og hendelser i vegvesenet i Østfold. Hvert
år arrangeres dessuten Ørjedagen på museet Ørje
gamle vegstasjon i begynnelsen av juni. Vegstasjonen ligger ikke langt fra Svenskegrensen.
Ellers var årsmøtet opptatt av foreningens altfor solide økonomi! Selv om det ble et underskudd på
snaut 12 000 kr i 2015, har vi likevel fortsatt ca.
217 000 kr «på bok». Forsamlingen ble imidlertid
litt «beroliget», da det framlagte budsjettet for 2016
Arvid Andreassen orienterte om SVP og om aktiviteten i pensjonistforeningen i Østfold.

la til grunn et merforbruk på 22 000 kr. Årsmøtet vedtok ellers at medlemskontingenten i
2016 blir på kr. 175 tilsvarende som i 2015 og at godtgjørelsen til styremedlemmene holdes
uendret også til neste år.
Også vedtektene var en viktig sak på årsmøtet. Styret hadde lagt fram et forslag der de fleste
paragrafene var foreslått omarbeidet eller redigert. Bl. a. innebærer forslaget at vår forening
nå får egne vedtekter og ikke felles vedtekter med Hordaland og Sogn og Fjordane. Årsmøtet
ga sin tilslutning til de foreslåtte endringene. De justerte vedtektene vil bli sendt ut til medlemmene sammen med årsmøtereferatet.
Det siste punktet var valg. Valgkomiteens forslag ble presentert av Gunnar K. Magnusen. Alle
de foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt ved akklamasjon. Nedenfor er vist sammensetningen av det nye styret. En fullstendig oversikt over alle nye styremedlemmer, revisorer og
medlemmer av valgkomiteen framgår av årsmøtereferatet som sendes ut i egen sak senere.
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Styret i 2016 består av følgende:
Leder
Nestleder/sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Eikemo
Halvor Folgerø
Magne Goa
Else Tolo
Berit Thornes
John Knutsen Nesse
Kjell Navrestad

2016
2016
2016 – 2017
2016 -- 2017
2016
2016 – 2017
2016 – 2017

Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg

Resultatet ble dermed at to medlemmer gikk ut av styret og to nye ble valgt inn. Vi vil takke
Guro og Kjell Ø. for god innsats i deres tid som styremedlemmer og ønsker Else og John hjertelig velkomne som nye medlemmer.
I neste nummer av informasjonsbladet vil vi presentere et bilde av det nye styret.
Spørreundersøkelsen
Litt om den gjennomførte spørreundersøkelsen. Som kjent sendte styret ut et spørreskjema til
alle medlemmene i begynnelsen av januar i år. Spørsmålene var inndelt i 5 grupper:
I Gruppe 1 ønsket styret å få vite litt om bakgrunnen til dem som sendte inn svar
I Gruppe 2 ønsket vi tilbakemelding på dagens opplegg med møter og festlige samvær
I Gruppe 3 ba vi om synspunkter på ulike turopplegg
I Gruppe 4 ba vi om tilbakemelding på måten styret arbeider på
I Gruppe 5 ba vi om tilbakemelding på informasjonsopplegg, kurser og bruk av PC
Ved svarfristens utløp er det kommet inn ca. 90 svar, noe styret synes er en svært god respons.
Leder og sekretær vil nå gå gjennom svarene og forberede en sak for styremøte i april. Vi vil
spesielt se på innspill som går på områder der medlemmene foreslår endringer eller har kommet med konkrete forslag til forbedringer.
Etter styrebehandlingen vil vi lage en sammenstilling av svarene og presentere denne i ett av
de neste nummerne av informasjonsbladet, slik at medlemmene får kjennskap til besvarelsene
og hvordan styret vil følge opp de mottatte innspillene.
Medlemskontingen for 2016
Av praktiske årsaker vil utsendelsen av giroblanketter og medlemskort bli noe forsinket i år
og utsendelsen vil først skje like over påske. Så derfor ber vi dere om å følge godt med i postkassen i begynnelsen av april. Dette har selvsagt ingen konsekvenser for medlemskapet og
medlemsfordelene i år.
Medlemsturen i 2016
I skrivende stund er det påmeldt 20 deltakere til Sveitsturen i august. Siden det var forhåndsbestilt 40 plasser, har turoperatøren fått vår velsignelse til sende ut invitasjonen til andre aktuelle deltakere som ikke er medlemmer av vår pensjonistforening.
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