
Dato, 28.09.2017 BJA

Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
                                      Informasjon nr. 3 / 2017 til medlemmene 

Hei alle sammen. 

Da er det fem måneder siden siste info. og vi sender her en oppdatering.  Nå er høsten her og sommeren ble værmessig ikke så alt for 
varm.  Følger med på vår nettside www.efpklubb.no og facebook side https://www.facebook.com/Efpklubb/. Alt kommer først der. 
Vi har nå begynt å legge ut bilder av våre jubilanter (med tillatelse) på vår facebook. 

Siden siste informasjon har vi deltatt i juni på Elkem 100 år, dessuten  Reketur i juni til Bragdøya (40 stk.), busstur i juni til Husum i Tyskland 
(35 stk.) og busstur i august til Telemark/Setesdal (36 stk.).  
Alle turen har forløpt veldig godt. Takk til Anne Marie som er primus motor med planleggingen og under bussturene. 

Syret har hatt to møter siden årsmøte i mars og et medlemsmøte. I tillegg har leder og kassere hatt flere møter.  
Ved utsending av brev har enkeltmedlemmer stilt opp. Vi er pr. dd 205 medlemmer - 140 hovedmedlemmer og 65 partnere. 
Økonomi iht. budsjettet. 

Aktiviteter framover er 1) Medlemsmøte med dagens tema tirsdag 10. oktober , 2) Høstfest 27. oktober (påmelding innen 23.10.) på Myren 
Gård  og 3) den vanlige jule-sammenkomsten 13. desember med innslag fra Elkem og utdeling julepakker.  

Vi har nå fått igang mulighetene til å sende 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. 

Dere som ikke betalt kontigenten for 2017, får vedlagt en betalingsgiro o dette brevet.  
Kr. 200, for hoved-medlem og kr. 50,- for partner. Innbetales til vår konto 3000 12 26084 og merkes med medlemmets navn/-ene. 

Vi ser fram til at vi treffes på aktivitetene framover og ha en fin høst. 

Hilsen fra styret v/Bjørn Johan (leder) 

Aktiviteter 2017 (oktober - desember) 
OKTOBER - Tirsdag 10. kl. 11 - 14. 
MEDLEMSMØTE I KANTINA PÅ FISKAA   
Dagens tema er velferdsteknologi - teknologisk assistanse som 
bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og 
fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å 
klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk 
eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
Dessuten litt om økonomi, julepakken, vår-turen 2018 mm. 
Ingen påmelding - Servering - Gratis 

OKTOBER - Fredag 27.  kl. 17 til ca. 22. 
HØSTFEST PÅ MYREN GÅRD (påmelding). 
Det blir middag, gode drikker, kaffe, kaker, underholdning,        
sang mm. Det er plass til 50 personer i lokalene. 
Påmelding - Middag, drikke, kaffe, kaker mm. - Egenandel 

DESEMBER - Onsdag  13.  kl. 11 til 14. 
JULEAVSLUTNING OG JULEPAKKE.  
Gjennomføres i god tradisjon med innslag fra Elkem. 
Julepakkene deles ut i Bilverkstedet (utenfor porten)  
kl 9-10 og 14 - 15.  
Ingen påmelding - Servering - Gratis  

Hilsen fra styret v/Bjørn Johan (leder)   

HUSK PÅMELDING I GOD TID - DET LIKER VI VELDIG GODT! 

Vedlagt følger: 
   
 1 Invitasjon på Høstfest på Myren Gård 27. oktober kl 17 til ca. 22. Vi koser middag, kaffe, kaker, underholdning, sang.  
           Påmelding innen 23. oktober til mobil 905 78 798 (Bjørn Johan) eller til vår mail. 
 2        Forslag til busstur våren 2018 som vil bli diskutert og bestemt på medlemsmøte 10.10. 
 3 Betalingsgiro til dere som ikke har betalt års-kontigenten 2017. 

Elkem  Fiskaa Pensjonistklubb            Facebook: https://www.facebook.com/Efpklubb/            Mobil:              905 78 798 (Bjørn Johan) 
Postboks 8040, Vågsbygd                   E-post:      efpklubben@gmail.com                                 Bankkonto:     3000 12 26084 
N 4675 Kristiansand S., Norge            Nett:          www.efpklubb.no                                           Org. nummer:   
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