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MEDLEMSINFORMASJON nr. 3 – 2017 

 
Kjære medlem!      Akershus, september 2017  

 

Da er det tid for en ny medlemshilsen og vi håper alle har hatt en fin sommer, til 

tross for litt varierende vær rundt omkring. Det er å håpe at så mange som 

mulig vil slutte opp om våre aktiviteter, da medlemsinteressen er det som holder 

laget i gang. 

 

Medlemsmøte. 

Vi vil minne om forestående medlemsmøte på Ski senter for eldre/uføre, 

Kirkeveien 3, 1400 Ski, onsdag 11.oktober 2017, klokken 19.00. Temaet 

denne gangen er «PASIENTREISER». For ikke å skape noen misforståelser, så 

har dette ikke noe med behandlingsreiser å gjøre. Her vil vi få informasjon om 

mulighetene vi har for å få dekket reiseutgifter til legetimer, behandling, 

sykehus o.l. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme. Det er 

hyggelig å treffes rundt et interessesant 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!  

 

Årets julebord. 

Tiden flyr fort av gårde og det kan være greit å få lagt ting inn i kalenderen så 

raskt som mulig. Fjorårets vellykkede julebord ble arrangert på Vettre Hotell i 

Asker, så dette året vil det bli arrangert på Triaden Hotell i Lørenskog, fredag 

1.desember. Det kommer nærmere informasjon om tid, sted og pris, men notér 

dagen og hold den av!! Noen ville vel gjerne hatt et julebord i Follo-distriktet, 

men vi vet ikke om et egnet sted. Hvis det er noen som vet om sted hvor vi kan 

få eget rom til julebordet, bra med parkering i nærmeste nærhet, samt mulighet 

for overnatting, så er vi glade for å få forslag. 

 

 

 

 



Tema/fagdag 10. juni 2017. 

Som nevnt i forrige medlemsinfo, inviterte vi til tema/fagdag 10. juni 2017. Den 

dagen er nå vel overstått og det ble en veldig fin dag med mye god informasjon. 

Det var ca. 50 personer som deltok på den dagen, flest fra Akershus og Østfold, 

men også noen fra andre fylker. Vi avsluttet med en hyggelig middag og det ble 

også en fin avslutning før sommeren. Vi planlegger ny temadag til neste år, den 

4.i rekken, så da håper vi du har mulighet til å komme. Nærmere informasjon om 

tidspunkt og tema kommer i medlemshilsen rett over nyttår. 

 

Tur. 

Årets tur i samarbeid LFPS Østfold, ble gjennomført fra den 24.8 – 27.8., til 

Selma Spa Hotell i Sunne i Sverige. Det ble en fantastisk fin og hyggelig tur og 

totalt var vi 21 personer som deltok. Mange unnet seg litt spa og vi koste oss 

også i det flotte bassengområdet på hotellet, vi hadde en tur til Arvika og til 

Rottneros parken, som er en unik skulptur-og naturpark. Vi hadde topp vær det 

meste av tiden, litt regn kun på bussturen til Sverige, men ellers sol og varmt.  

Det er å håpe på en tur til neste år også, og da håper vi enda flere kan være 

med. Vi har det veldig hyggelig sammen. 

 

 

  
 

 

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. 

 

NB!! NHF Øst har fått midler fra extra-stiftelsen til å holde datakurs for 

deltagere i Akershus. Kurset er for både for nybegynnere og andre med litt 

datakunnskap. Ikke nøl med å ta kontakt med Grethe (e-post: 

gretheplatt@gmail.com, tlf.: 482 18 012) eller Helene (e-post: 

helene.kjolstad@gmail.com, tlf.: 971 10 207), hvis du er interessert.  
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Tid og sted er ikke bestemt ennå, men det må skje innen utgangen av året, 

antagelig en gang i november, vil jeg tro. 

 

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 

 

 

 
 

Landsforeningen for polioskadde Akershus 

Postboks 95, 2001 Lillestrøm e-post: post@lfps-akershus.no 
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