
                   

 
LFPS AKERSHUS 

 

Medlemsinfo nr. 3-2022 

 

Hei igjen!       Fjellhamar oktober 2022 

 

Så er det tid for nok en liten hilsen fra oss i styret i LFPS A. Høsten er over oss  

og det går ubønnhørlig mote mørkere og kaldere tider, men vi håper at det har 

vært en bra sommer for de fleste av oss.  

Det ble omsider gjennomført en tur i september og den gikk som kjent til 

Storefjell. Vi var i alt 22 personer til sammen fra Østfold og Akershus og det ble 

en meget vellykket tur. Været var på vår side, det ble god mat, hyggelig samvær, 

turer ute, både trillende og gående, og det ble en veldig fin busstur med Tore 

over Golsfjellet og på Panoramaveien. Det er bare å konstatere: Norge er et 

vakkert land!!! 

 

Nå planlegger vi et medlemsmøte, nærmere bestemt 26. oktober kl. 18.30, på 

Dovre bo-og servicesenter, Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar (Lørenskog). Vi 

tenker oss et møte med sosialt samvær og vil kose oss med pizza og hyggelig 

prat. Det er å håpe at så mange som mulig vil ta turen denne gangen. Vi har 

stort sett vært på Dovre de siste gangene, det er litt langt å kjøre for enkelte, 

men det er et lett tilgjengelig lokale og gode parkeringsmuligheter der.  

 

Vi har også tenkt å avholde et julemøte, og har i første omgang planlagt dette til 

14.desember. Det er litt senere enn vanlig, men det kommer av behandlingsreise 

og annen utenlandsreise for enkelte i styret. Vi må imidlertid ta et forbehold om 

denne datoen, for vi har problemer med et sted å avholde julemøte, da Triaden 

ikke kan brukes i år, kom eventuelt med forslag til steder som kan egne seg, og 

husk at vi nå starter ved 14-tiden. Det kan hende at vi må utsette julemøtet til 

januar, men det blir det gitt nærmere beskjed om. 

 

Akershus og Østfold har jo som kjent, et godt samarbeid, og vi har jevnlige AU-

møter. Det har bl.a. ført til at vi sammen har forfattet et brev som er blitt sendt 

til forskjellige myndigheter og for å informere om noe av vårt arbeid, legges 

dette brevet ved som et vedlegg. 

 

Da håper vi å se deg på medlemsmøtet den 26.oktober 2022 kl. 18.30 på Dovre 

bo-og servicesenter. 

 

Med vennlig hilsen 
Styret i LFPS Akershus 

 

Bjørn             Arne              Helene           Kjell             Wenche      Nils          


