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Kjære medlem! Akershus, desember 2022

Nå nærmer vi oss jul med stormskritt og det er i høyeste grad tid
for en liten julehilsen m.m., hvis det skal rekkes før jul. Så altså:
Styret i LFPS A ønsker hver især en

RIKTIG GOD JUL
og et

GODT NYTTÅR

Vi klarte dessverre ikke å få til noe julemøte i år. Vi måtte ha det
relativt sent, grunnet styremedlemmer som enten var på
behandlingsreise eller av andre grunner ikke var til stede i
november/begynnelsen av desember. Da ble det vanskelig å finne et
ledig lokale og Triaden Hotell er for tiden et flyktningehotell. Vi
tenkte derfor å få til en forsinket lunsj/julelunsj i januar istedenfor
og har undersøkt litt rundt omkring. Vi tenker oss start ved 14-tiden,
men det er ikke en god tid for hotellene rundt omkring, for kl.14 er
lunsjen slutt. Bjørn og jeg har derfor besluttet å utsette nok en gang,
og da blir det ikke før i mars, noen skal også på behandlingsreise
tidlig vår. På den tiden er det dessuten lysere og ikke så kaldt, samt
bedre å kjøre både bil og rullestol. Vi beklager at det blir sånn, men
da får vi håpe på et hyggelig møte litt senere på vinteren og den som
venter på noe godt ……………………………..



INNKALLING TIL ÅRSMØTE:
Vi vil med denne informasjonen også innkalle til årsmøte på Dovre bo-
og servicesenter, Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar, (der vi har vært
de siste årene- god tilgjengelighet og parkering), den 29.mars 2023
kl. 18.30.
Vi avslutter årsmøtet med medlemsmøte og pizza, slik vi har gjort
tidligere, det har vært populært.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 6.mars.
Forslag kan sendes enten til Bjørn Danielsen, e-post:
bjdanie@online.no, eller til Arne Furulund, e-post:
arne.furulu@gmail.com.
Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på e-post innen 13.mars.

HJEMMESIDEN:
Vi vil også informere om at hjemmesiden vår for tiden dessverre
ligger nede, grunnet tekniske problemer. Det jobbes med å få den
opp og stå igjen så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus.

Bjørn Danielsen/s/ Helene Kjølstad /s/
Leder Nestleder/Sekretær
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