
Hei! 

LITT INFORMASJON FRA STYRET I LFPS A. 

Aller først ønsker vi GODT NYTTÅR fra oss i styret i LFPS A, og håper virkelig at 

dette året blir bedre enn de to foregående. 

 Vi sier også takk for sist til de som var med på vårt julemøte 1.desember, vi 

synes jo selv at det ble en veldig hyggelig kveld og heldige var vi, som fikk 

gjennomført møtet trygt og godt før alt ble stengt. 

Nå har vi jo den triste situasjonen at alt har stengt ned igjen og alt er ganske 

usikkert fremover med hensyn til hva vi kan få til av aktiviteter. Vi snakket jo på 

årsmøtet og julemøtet om tur både til «Roseslottet» på Frognerseteren på 

vårparten og tur til Storefjell tidlig høst. Begge ting kan la seg gjennomføre i 

samarbeid med LFPS Ø, men vi kan foreløpig ikke bestemme noe. Vi tenker oss 

siste halvdel for av mai for «Roseslottet» og begynnelsen av september for tur 

til Storefjell, så ha dette i tankene inntil videre.  

Vi har også tidligere sendt ut informasjon om at vi vil gjennomføre en fagdag på 

Mastemyr, sammen med LFPS Ø, den 23.april. Denne dagen har vi bestemt at vi 

foreløpig avlyser og at vi kommer tilbake med ny dato senere på våren.  

Årsmøtet som vanligvis gjennomføres innen utgangen av mars, blir nok også 

denne gangen utsatt til tidlig høst. 

Vi hadde jo håpet at vi var ferdige med pandemien tidligere i høst, men den 

gang ei, dessverre. Den nye varianten ser jo ut til å være mildere i forløp, selv 

om den er mer smittefarlig. Vi får gjøre så godt vi kan alle sammen med tanke 

på å holde oss friske og å kunne delta på det som er mulig og se fremover nok 

en gang, men en gang skal det ta slutt!! 

Med vennlig hilsen fra oss i styret til LFPS A 

v/Helene Kjølstad 


