
 

                                                                 AKERSHUS 

 

MEDLEMSINFORMASJON nr. 3 – 2019 

 

Kjære medlem!      Akershus, sept./okt. 2019 

  

«D’er haust – det ruskar ute, med regn og kalde vind. 

Småfuglen flyg mot rute og ville gjerne inn. 

Men under omnen god, der ligg på sekke-pute, han gamle Mons i ro!» 
         (Fra Haugtussa av Arne Garborg) 

 

Så har vi kommet til den tiden på året, da vi kanskje tar frem 

hobbyaktiviteter, en bok el.l. og koser oss inne. Vi håper allikevel at 

sommeren har vært bra for de fleste av oss og så kan vi se frem mot 

jul, mye lys, god mat og at solen snart snur! 

 

Dermed kan vi nevne at vi også til neste år planlegger en tur, fra 25. 

– 27. august 2020 og turen vil gå til Lillehammer, se forslaget til 

turen som ligger vedlagt. Det står hva turen vil koste hvis det blir 25 

påmeldte, laget vil sponse noe av dette, men foreløpig er det litt 

usikkert hvor mye vi kan sponse. Høstens tur til Danmark i år, måtte 

vi dessverre avlyse, da det var for få som meldte seg på. Vi ønsker 

derfor gjerne en tilbakemelding i forhold til om du kan tenke deg å 

være med på en slik tur, det er ikke bindende, men det vil hjelpe oss 

i det videre arbeidet med å planlegge tur, eller om vi skal la det 

være. Det er jo ganske mye jobb som legges ned med tanke på å 

arrangere tur, og så må alt evt. avlyses pga. for liten interesse. Send 

gjerne en liten melding til Bjørn Danielsen pr. e-post, en SMS eller 

du kan ringe. (bjdanie@online.no, tlf. 911 18 217), eller Wenche 

Gabrielsen (wlis-g@online.no, tlf. 905 11 259). 
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Nok en gang vil vi minne om at du gir oss beskjed på følgende  

e-post adresse: post@lfps-akershus.no hvis du har fått tilgang til  

e-post, byttet e-post adresse eller vanlig adresse. Portoen har blitt 

veldig dyr og vi sparer mye portoutgifter ved å sende over nettet. 

 

Husk også at laget vårt er registrert med «grasrotandel» hos Norsk 

Tipping og «mange bekker små…». Det koster ingenting å være med 

på dette. Innmelding kan du gjøre hos en kommisjonær eller på 

nettet. Du må melde deg inn med Landsforeningen for polioskadde 

Akershus, eller organisasjonsnummer: 988 185 442. 

 

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus. 

 

Grethe Platt /s/    Helene Kjølstad /s/ 

Leder      Sekretær 

 

 

 

 

 

Invitasjon til årets julemøte, se neste side . 
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Julen 2019  

 

LFPS Akershus 

inviterer til julemøte på Thon Hotel Triaden (Lørenskog) 

 

 

Vi tenker mot jul og vil informere om at vi nå planlegger et julemøte, 

litt annerledes denne gangen. Vi skal møtes på Thon Hotel Triaden 

(Lørenskog), Gamleveien 88, 1476 Rasta, fredag den 

29.november 2019, kl. 14.00 til 18.00. Vi tenker oss først et 

møte i et par timer hvor vi snakker litt sammen, praten kan gå om 

løst og fast, hvis noen har noen emner å ta opp er det fint. Vi tenker 

kanskje å snakke litt om rullestoler/hjelpemidler generelt og litt om 

laget vårt og hvilke forventninger og ønsker vi og dere har. Er det 

ønske om flere aktiviteter/medlemsmøter, fagmøter og hva med 

turer? Vi serverer her litt kaffe/te/brus og litt å bite i – småkaker, 

frukt el.l. 

Når klokken nærmer seg 16.00, er det tid for litt mere mat og det 

blir servert en juletallerken. Vi får vårt eget rom hele tiden og kan 

få god plass og tid til å prate og kose oss og vi håper at mange synes 

at denne formen for julebord kan være hyggelig og ikke så slitsom 

når det ikke blir så sent 

Av hensyn til hotellet må vi ha påmeldingen senest innen mandag 

11.november til Wenche Gabrielsen, e-post: wlis-g@online.no , 

tlf.: 905 11 259, eller Wenche Wigestrand wwigestrand@gmail.com , 

tlf. 997 40 512. Julemøtet med mat (uten drikke), vil koste kr. 350,- 

og da sponser laget ca. kr. 250,-. Ikke medlemmer betaler kr. 600,-. 

Betal innen fristen til lagets konto: 1286.46.1157 
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