
 
                                                                    AKERSHUS 

 

MEDLEMSINFORMASJON nr. 2 – 2017 

 
Kjære medlem!        Akershus, april 2017  

 

Da er det tid for en ny medlemshilsen og vi håper alle har hatt en fin påske. 

 

Medlemsmøte. 

Vi vil minne om forestående medlemsmøte 26.april i Lørenskog, nærmere bestemt Dovre 

Bolig- og servicesenter, Ole Liansvei 4, 1472 Fjellhamar onsdag 26.april kl. 18.30. 

Denne gangen skal vi ha et viktig tema om Brann og beredskap. Det kommer en person fra 

Nedre Romerike brannstasjon (i Lørenskog), som vil snakke om dette temaet. Vi håper at så 

mange som mulig har anledning til å ta seg en tur. Det er hyggelig å treffes rundt et viktig 

tema og tid til sosialt samvær regner vi også med at det blir. Kanskje strever noen med «ting 

og tang» i hverdagen og ønsker å komme med noen spørsmål. Mange av oss har mye kunnskap 

og erfaring som vi kanskje kan dele med andre!  

 

Tema/fagdag 10. juni 2017. 

Som nevnt i forrige medlemsinfo, blir det igjen en tema/fagdag, og som vi også tenker oss 

som en hyggelig avslutning på vårhalvåret. Det ligger ved en egen informasjon rundt denne 

dagen. Vi i Østfold og Akershus håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å delta 

også i år og vi mener å ha funnet et spennende tema, samt at vi kommer med litt generell 

informasjon som kan være av interesse. Denne gangen blir fagdagen før sommerferien, for at 

det ikke skal bli kollisjon med turen, som skal arrangeres i slutten av august. 

 

Tur. 

Årets tur i samarbeid LFPS Østfold, er planlagt fra den 24.8 – 27.8.17, til Selma Spa Hotell i 

Sverige, ikke så langt fra Karlstad og Selma Lagerlöfs bolig, samt Rottneros parken, som er 

en unik skulptur-og naturpark. Vi satser på å fylle en buss, dvs. ca. 30 personer, og hvis det 

blir for mange påmeldte er vi nødt til å prioritere i den rekkefølgen folk melder seg på. Hvis 

det, mot formodning, skulle bli for mange, kan noen slå seg sammen og kjøre egen bil.  

Turen blir «sponset» av lagene og egenandelen for medlemmer er kr. 2.000,- pr. person i 

dobbeltrom og kr. 2.600,- i enkeltrom. Da er busstur, stopp med lunsj underveis, samt hotell 

og all mat på hotellet inkludert. Assistenter er gratis. Medlemmer fra 2016 og som har 

betalt kontingent for inneværende år innen fristen 24.2.17, betaler bare egenandel. 

De som ikke er medlem og som ønsker å være med, betaler full pris, henholdsvis kr. 4.500 og 

5.000,-.  

 

 



 

Tur-forts. 

 

Påmeldingsfrist for turen er: 16.juni 2017 og den skjer til: 

LFPS A: Helene Kjølstad: tlf.: 971 10 207 – e-post: helene.kjolstad@gmail.com 

Eller til: 

LFPS Ø: Aud Aasheim: tlf.: 970 39 725 - e-post: auaashei@online.no 

 

Mer detaljert program om turen med bl.a. eksakte tider for oppmøte ved bussen eller annen 

informasjon, blir sendt ut i god tid til de som har meldt seg på turen. Ved evt. spørsmål, ta 

gjerne kontakt med en av oss. 

 

Kurs 

NHF Øst arrangerer en del kurs, som det er mulig å melde seg på hvis du er interessert, og 

kostnadene vil bli dekket av LFPS Akershus. Følg med i bladet «Regionnytt» fra NHF-Øst, 

eller gå inn på deres hjemmesider, nhf.oest@nhf.no , så kan du se hvilke kurs som arrangeres. 

 

Generelt 

Styret håper at du som medlem gjerne deltar på tilbudene vi har, da vi prøver å ta opp ting 

av interesse. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for mer informasjon eller har 

lyst på en prat. Som vi har sagt mange ganger tidligere, tar vi gjerne imot forslag på temaer 

som vi bør ta opp, om det er ting som bør rettes på, eller om det er saker vi bør ta opp i 

styret. 

 

Hvis du eller noen i familien nylig har fått tilgang til e-post eller har byttet  

e-postadresse, er det fint om du melder fra, slik at vi kan holde deg fortløpende oppdatert 

via e-post om det som skjer både i laget og regionen. Det sparer oss også for dyre 

portoutgifter. Vennligst gi oss beskjed på følgende e-post adresse: post@lfps-akershus.no 

 

Hjemmeside 

Besøk gjerne vår hjemmeside: www.lfps-akershus.no 

Vi synes det er hyggelig å kunne legge ut bilder på hjemmesiden, og håper at ingen av dere 

har noe imot at vi legger ut bilder fra f.eks. turer, julebord, møter el.l. 

 

 

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus. 

 

Grethe Platt /s/     Helene Kjølstad /s/ 

 Leder       Sekretær 
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