Bilde: Spreke pensjonister fra Sør-Trøndelag på toppen av Hahnenkam, Kitzbühl, Østerrike i 2019
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Dersom du går med planer om å pensjonere deg, så ønsker vi i Statens vegvesens
pensjonistforening Sør-Trøndelag deg hjertelig velkommen som medlem i foreningen
vår. Der treffer du gamle kolleger i sosiale samvær. Pr 31.12.2021 har foreningen 215
medlemmer, hvorav 64 er ektefelle/samboere/andre. Medlemsavgiften er kr 150 pr
01.01.2022.
Hvem kan bli medlem?
•
•
•
•

pensjonister som har jobbet i Statens vegvesen
ektefeller/samboere av pensjonister
gjenlevende ektefeller/samboere av pensjonister.
alle ansatte i Statens vegvesen som har passert 60 år, kan søke om
medlemsskap
• pensjonister som har jobbet i Statens vegvesen, men som har gått over til
annen arbeidsgiver før pensjoneringen
• pensjonister som er tilstått uførepensjon, kan søke om medlemsskap
Hva kan vi tilby?
• Trivelig samvær på Sandmoen kro hver første mandag i måneden, hvorav
enkelte møter har innlagt kåseri/foredrag om både faglige og ikke-faglige tema
• Tilbud om diverse kurs, bl.a 65+ (et oppfriskningskurs i bilkjøring). Styret
planlegger nå et samarbeid med Seniornett Trondheim om forskjellige kurs
innen bruk av mobiltelefoner, nettbrett, PC samt manøvrering i den digitale
verden.
• Rimelig julebord/evt nyttårsfest der deler er sponset av foreningen
• Mulighet til å bli med på mange trivelige og opplevelsesrike turer, både korte
og lange. Det legges opp til en langtur og minst en korttur i året. På
langturene veksler vi mellom innlands- og utenlandsturer. Er det plasser ledige
ved påmeldingsfristens utløp, så er det muligheter for å ta med seg slekt og

venner. Se nedenfor noen eksempler på turer vi har gjennomført i de senere
årene.
• Automatisk medlemskap i Pensjonistforbundet med over 220 000
medlemmer.
• 6 utgaver av bladet Pensjonisten pr år
• Automatisk medlemskap i Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim, som
er en paraplyorganisasjon for mange pensjonistforeninger i Trondheim, og
som fungerer som et felles talerør overfor lokale myndigheter
• Tilgang til flere medlemstilbud. En oversikt over tilgjengelige tilbud finner du
her
Styret pr 01.11.2021.består av:
Leder Harald Storflor - e-post: harald.storflor@gmail.com – tlf 900 86 620
Nestleder Ingvar Tøndel – epost: ingvar.tondel@wemail.no – 934 00 370
Kasserer Marie Ervik Aune - epost: meaune52@gmail.com – tlf 480 52 934
Sekretær Fridtjof Dypveit - epost: fdypveit@gmail.com – tlf 915 10 695
Styremedlem Svein Ivar Lykke – epost: sveinivar@live.no - tlf 918 48 665
Vi ser fram til å ønske deg velkommen som medlem i foreningen vår. Ta kontakt med
sekretær Fridtjof Dypveit mail fdypveit@gmail.com eller tlf 915 10 695
Nyttige lenker
Vår lokale side under Statens vegvesens Pensjonistforbund SVP
Vegpensjonistene.no
Pensjonistforbundet.no

Hilsen
Styret i Statens vegvesens pensjonistforening Sør-Trøndelag

Eksempler på noen uforglemmelige turer i inn- og utland

2016 Sunnmøre med båttur inn til
Kjendalsstova og besøk i Olden og
Fosnavåg, 5 dager

2017 Blomstringstur til Nederland
med besøk i bl.a. Keukenhof,
Mandurodam, Scheveninge – 9 dager
[Siter kilden din her.]

2018 Helgeland med idylliske
Lovund og Træna 6 dager
[Siter kilden din her.]

2019 Tur til Østerrike med besøk i
bl.a. Kitzbuhl, Ørneredet, Seefeld, 9
dager.
Se også forsidebildet
[Siter kilden din her.]

