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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
GLEDE - SAMHOLD - RESSURS                       
Informasjon nr. 4 / 2018  

Hei alle sammen. 
Da får dere en ny info. fra oss i styret.  
Æ synes vi har hatt noen fine arrangementer som til Flødevigen i Arendal/REC Solar på Herøya, Arkivet, 
Vårtur til Sverige og reketur til Bragdøya.  God oppslutning og nå tar vi løs på høstens arrangementer.  

Aktiviteter høsten 2018: 
 onsdag 29. august   Bussturen til Lysefjorden og Byrkjedalstunet med 30 deltakere. 

 onsdag 19. september Medlemsmøte i Lillekantina på Fiskaa kl. 11.  
     Foredrag. Info. fra klubben.       
     Diskusjon julepakken 2018 og forslag vårturen 2019.   
     Servering, Gratis.  
     Julepakken via Elkem i 2017 ble veldig kostbar og vi må komme fram 
     til en annen løsning i år.  

 onsdag 3. oktober  Vi besøker Lindesnes - dagstur med egen buss! 
     Lurer du på hvordan kontrastmidler produseres? Disse   
     produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive  
     prosessanlegg. Vi skal så litt videre og ha informasjon om   
     prosjektet UNDER som Havhotellet har på gang. Vi spiser en 2  
     retter på Havhotellet før hjemreise. Se vedlagt invitasjon. Egenandel. 

 fredag 26. oktober  Vi prøver igjen med høstfest på Myren Gård.    
     Invitasjon vedlagt. Egenandel. 

         tirsdag 11. desember Det årlige julemøte med innslag fra Elkem, god mat og   
 (NB! flyttet fra 12.)  julepakke iht. det vi bestemmer. Gratis. 

Ovennevnt planen 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 det ut til dere. Turen til Lindesnes går sammen med NITO Vest Agder. 
       
Er det korte frister, bruker vi sms til dere.  
Vi ser fram til å treffes på møter og aktiviteter denne høsten.   
Hilsen styret v/Bjørn 

HUSK PÅMELDING (DER DET KREVES) I GOD TID - DET LIKER VI VELDIG GODT! 
AKTIVITETENE ER AVHENGIG AT DERE ØNSKER Å DELTA. 

Vedlagt følger:     

• Invitasjon Myren Gård 
• Invitasjon dagstur med buss til Lindesnes
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