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                                                                    AKERSHUS 

 

MEDLEMSINFORMASJON nr. 2 – 2018 

 
Kjære medlem!       Akershus, april 2018  

 

Endelig går vi mot varmere og lysere tider, snøen renner vekk og nå er det tid 

for en liten hilsen igjen. 

 

Vi gjennomførte et greit årsmøte den 14.mars, med samme styresammensetning 

som tidligere, men også denne gangen var det dessverre få medlemmer til stede. 

Til neste år har vi tenkt å ha møtet på en lørdag midt på dagen, kanskje det er 

et bedre tidspunkt for mange. Nå er det vel heller ikke så mange som er i jobb, 

slik at møtene kanskje kunne vært holdt på dagtid på en hverdag, men da er det 

ikke så lett å finne tilgjengelige lokaler. Hvis noen vet om et egnet sted, så er 

det fint om vi kan få høre om det. 

 

Neste medlemsmøte blir tirsdag den 22. mai kl. 18.00 (ikke den 23.mai, som 

kunngjort tidligere), og skal være på Senteret for eldre og uføre, Kirkevn. 3, 

1400 Ski. Vi har ikke noe spesielt tema denne gangen, men håper vi kan få et fint 

møte allikevel, det kan være mange ting å ta opp og snakke om og ikke minst er 

det sosialt. Styret tar med vaffeljern og vaffelrøre, og sammen med en kopp 

kaffe eller te, kan det bli riktig hyggelig. 

 

Som du ser av informasjon på de neste sidene, vil vi også i år arrangere en 

fagdag, den tror vi blir veldig fin, så meld deg på så fort som mulig. 

 

Vi hadde håpet å arrangere en tur til Storefjell etter sommeren, men det blir 

det dessverre ikke noe av. Østfold feirer jubileum i år og prioriterer det. Uten 

samarbeid med Østfold, kan vi ikke arrangere tur, til det blir vi for få. Vi tenker 

at vi kanskje kan arrangere en dagstur, men det må vi komme tilbake til. 

 

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus. 

 

Grethe Platt /s/     Helene Kjølstad /s/ 

Leder       Sekretær 
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