
Dato, 11.5.2017 BJA

Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 

Infoskriv nr. 2 / 2017 til medlemmene 
Hei alle sammen. 

Da er det tre måneder siden siste info. og sender her en oppdatering.  
Nå er våren her og sommeren kommer snart med alt det gode vi kan finne på da. 
Jeg håper der følger med på vår nettside og facebookside. Alt kommer først der. 

I vår var vi vært på Arkivet  (25 stk.), Årsmøte (25 stk.) og Førstehjelpskurset (14 stk.). I tillegg hadde vi innlegg på medlemsmøtene fra 
Storebrand om pensjon, Bil og Teknologi og utviklingen som nå skjer og Trygg Hjemmme fortalt oss om omsorg hjemme mm. 
I begynnelsen av juni går turen til Husum i Tyskland med over 30 stk. og så skal vi ha en utflukt til Bragdøya og da blir reker og tilbehør. I 
august går den årlige dagsturen med buss.  

Informasjon med program, invitasjon og påmelding er på vår nettside og noe på facebooksiden som påminnelse.   

VIKTiG!!  Vi jobber nå med å få sendt sms meldinger til medlemmene i forbindelse med møter, arrangementer og påminnelser til 
disse.  De som ikke vil ha slike meldinger, kan bare sende beskjed tilbake om at det skal stoppes.          
Der hvor hovedmedlem er innmeldt sammen med en partner, sendes sms kun til hovedmedlemmet. 
I tillegg vil vi ta i bruk mail for å sende ut informasjon til de som i dag er registrert hos oss med mail.  Dette vi skje allerede fra mai 
og ble godkjent på medlemsmøte 10.5. De som ikke har registret mail hos oss ennå, vil få tilsendt informasjon i posten og i dag 
gjelder det ca, 50% av medlemmene. Har du allikevel mail som vi ikke kjenner til, så send oss beskjed på sms til mob 905 78 798. 

Styre minner om innbetaling av kontigenten for 2017. Kr. 200, for hoved-medlem og kr. 50,- for partner. Innbetales til vår konto 3000 12 
26084 og merkes med medlemmets navn/-ene. 

Vi ber dere foreta påmeldingen til aktiviteter så snart dere har bestemt noe, slik at vi slipper å sende ut  påminnelser. Uten deres deltakelse 
blir det liten aktivitet. 

God sommer ønsker vi hverandre!  
  Aktiviteter 

JUNI  -  Torsdag 8.    kl 15:00 og kl. 16:00  
ELKEM FEIRER 100 ÅR PÅ FISKAA,  
SE PROGRAM OG INVITASJON. 
Påmelding innen 24. mai. Gratis. 

JUNI  -  Onsdag 21.    kl 14:45 - 20  
VI SPISER REKER MED TILBEHØR 
I SALTEBUA PÅ BRAGDØYA.  
Informasjon også på nettet. Påmelding innen 1. juni. 
Subsidiert pris kr.150,-. 

AUGUST - Onsdag 23. kl. 7 - 20 
DAGSTUR MED BUSS.     
Telemark/Setesdalen - en flott tur med innlagte pauser, utstilling, 
kaffe og middag. Se vedlagt program og invitasjon. 

2017 (juni - desember) 

OKTOBER - Onsdag 11. kl. 11 - 14. 
MEDLEMSMØTE I KANTINA PÅ FISKAA   
Ingen påmelding - Lett servering. 

OKTOBER ELLER NOVEMBER    
EN KOSELIG KVELD I  NÆROMRÅDET.            
Under planlegging. Påmelding. Subsidiert pris. 

 DESEMBER - Onsdag 13. kl 11 - 14  
JULEAVSLUTNING OG JULEPAKKE.  
Gjennomføres i god tradisjon. Gratis.  

Påmelding innen 15. juli. Subsidiert pris kr.750,-. 

Der det er påmelding så kan det gjøres på nettet under «Påmelding» eller ring/send SMS til 905 78 798 eventuelt til vår mail. Vi setter pris 
på at dere foretar påmelding i god tid før påmeldingsfristen utløper. 

Hilsen fra styret v/Bjørn Johan (leder)             

Vedlagt følger: 
  1     Søknad om bruk av sommer-hyttene til Fiskaa Funksjonær Hytteforening - søknadsfrist før 19. mai. 
  2     Feiring av at Elkem 100 år 8. juni. Påmelding til SMS 905 78 798 eller vår mail før 24. mai. 
  3 Invitasjon til Bragdøya og vi får omvisning og spiser reker mm.  onsdag 21. juni - påmelding før 1. juni. 
  4 Program og påmelding til dagstur med buss 23. august - påmelding før 15. juli. 
  5 Referat/protokoll fra årsmøte 2016 som ble avholdt 15.3.17. 

HUSK PÅMELDING I GOD TID
Elkem  Fiskaa Pensjonistklubb ,Stiftet 7.9.1999     Telf:       905 78 798                               FB - Facebook: Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
Postboks 8040, Vågsbygd                                     E-post:  efpklubben@gmail.com           Bankkonto 3000 12 26084 
N 4675 Kristiansand S., Norge                               Nett:     efpklubb.no                                     
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