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                                                                    AKERSHUS 

MEDLEMSINFORMASJON nr. 3 – 2018 

 
Kjære medlem!      Akershus, september 2018  

 

Så har september så vidt begynt og da er det vel høst, men værmessig begynner 

det jo bra! Det kan man vel si om sommeren som nettopp har passert også, og da 

er det å håpe at mange har samlet nye krefter mot høst og vinter. 

 

Det nærmer seg tid for medlemsmøte tirsdag 25. september kl. 18.30, og det 

skal holdes på Emmas Gjestehus, Høyrabben 4, 1336 Sandvika (like før Emmas 

Café, der vi har hatt møter tidligere). Følg skilt til Emma Hjorts hjem, deretter 

til Emmas Gjestehus og det er 1.parkering når du kjører innover mot 

gjestehuset.  

Vi har ikke noe spesielt tema denne gangen, men håper allikevel vi kan få 

et fint møte. Det kan være mange ting å ta opp, kanskje er det noen som har 

spørsmål rundt hjelpemidler/hvordan klare seg lettere i hverdagen, 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. Vi håper mange har lyst til å ta seg en 

tur denne kvelden. 

Det ble en fin fagdag/temadag i vår, i samarbeid med Østfold, men vi  

håper jo selvsagt at enda flere er interessert i å delta på en slik dag. Vi håper å 

kunne arrangere en ny dag til neste år. Forslag til tema ønskes!  

Det ble dessverre ikke mulig å arrangere noen tur i år, men kanskje til  

neste år, hvis interessen er til stede. 

 

Selv om det er lenge til, vil vi også informere om årets julebord,  

tirsdag 27. november kl. 18.00 på Vettre hotell i Asker (nærmere informasjon 

sendes ut senere).  

 

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus.  

Grethe Platt /s/     Helene Kjølstad /s/ 

Leder       Sekretær 
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