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Hei alle sammen og riktig godt nyttår! 
Da er 2019 her og klubben har 20 års jubileum. Dette blir det noe markering av.  
Vi håper at klubben kan tilby noen godbiter av aktiviteter som frister dere dette året.. 
Æ synes vi hadde 11 fine aktiviteter i fjor og håper vår aktivitets på nettet                                
http://www.efpklubb.no/441391335  kan utvides fortløpende med gode tilbud. 
Vi starter året med årsmøte onsdag 20. februar kl. 11 i Lille Kantina på Fiskaa.  

Aktiviteter 1. halvår 2019: 
onsdag 20. februar    Årsmøte kl. 11-14 i Lille Kantina på Fiskaa.   
     Møte starter med et foredrag om DEMENS.  
     Ingen påmelding. Servering. Gratis. 

mars/april     Besøk et museum eller tilsvarende.  
      Påmelding. Servering, Lav egenandel. 
     Innbydelse kommer.  

mai     Medlemsmøte med dagens tema.     
     Ingen påmelding. Servering. Gratis. 
     
onsdag 5. juni til tirsdag 11. juni Busstur til Gdansk 
     Påmelding innen 28. februar 2018.     
     Se nettsiden og vedlagt innbydelse. 

onsdag 19. juni    Sommerkveld på Bragdøya i god tradisjon. 
     Innbydelse kommer. 

Utover høsten er det blant annet dagstur med buss og i oktober jubileums fest på Myren Gård. 
Ovennevnt planer er slik vi ser den nå.         
Vi prøver å samarbeide med andre pensjonist-klubber og om det dukke opp noe av interesse så vil 
vi sende ut innbydelse. Er det korte frister, bruker vi sms til dere.  

Vi ser fram til å treffes på møter og aktiviteter.   
Hilsen styret 

HUSK PÅMELDING I GOD TID! 
AKTIVITETENE ER AVHENGIG AT DERE DELTAR. 

Vedlagt følger:     

• Innkalling til årsmøte 2019 med årsberetning, vedtekter, opptakskrav og kontigent. 
• Innbydelse busstur til Gdansk.  
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