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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
       GLEDE - SAMHOLD - RESSURS 

Informasjon nr. 4 / 2017 til medlemmene 
Hei alle sammen. 

Da er det ca. tre måneder siden siste info. og vi sender her en oppdatering.   
Nå er den fine juletiden her og mye fint og hyggelig skjer. Følg med på vår nettside www.efpklubb.no og facebook side https://
www.facebook.com/Efpklubb/. Alt kommer først der. Vi legger ut bilder av våre jubilanter (med tillatelse) på vår facebook-side. 

Siden siste informasjon har vi hatt et flott arrangementet på Myren Gård. Takk til dere som deltok og hjalp med til med arrangementet. 
Må her nevne Eva M. Bjørn Egil, Sigurd Finne og fru Eva og Sigmund Fiskaa. 
Nedenfor har vi laget en skisse på aktiviteter for 2018 og dette blir fullstendig ila januar 2018.  
Vårturen med buss er planlagt og innbydelse sendes  ut nå. Takk til Anne Marie. Årsmøte planlegges i februar. 

Vi er pr. dd 201 medlemmer - 140 hovedmedlemmer og 61 partnere. 

Vi fortsetter 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. 

Det er ennå noen som ikke har betalt kontigenten for 2017, og vi ser fram til at det blir ordnet snaret og i år. 
Ring oss om dere vil sjekke noe i saken. Beløpet kan også betales direkte til kassereren. Kontigenten er 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 I 2018. 

Hilsen fra styret v/Bjørn Johan (leder) 

Aktiviteter 2018 (Januar - Juni) 
FORSLAG 
FEBRUAR - ONSDAG 14. kl. 11 - 14. 
ÅRSMØTE I KANTINA PÅ FISKAA (INNKALLING KOMMER) 
Vi satser på å starte møte med «Dagens tema» den første timen.  
Servering før årsmøte begynner.  
Ingen påmelding - Servering - Gratis 
  
APRIL 

JUNI - MANDAG 4. TIL TORSDAG 9. JUNI  
BUSSTUR TIL SVERIGE- SE EGEN INNBYDELSE  
Påmelding - Egenandel 

JUNI - ONSDAG 20. kl. 15:30 - 20:30. 
KOSEKVELD PÅ BRAGDØYA - REKER  MED TILBEHØR. 
Påmelding - Egenandel  

MEDLEMSMØTE 
Inden påmelding - Gratis 

STYRE KOMMER TILBAKE MED DE ANDRE AKTIVITETER FOR ÅRET. 

HUSK PÅMELDING (DER DET KREVES) I GOD TID - DET LIKER VI VELDIG GODT! 

Vedlagt følger:   1 Invitasjon og program til vårturen 2018 
   2 Oversikt jubilanter i klubben i 2018 
   3 Julehilsen
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