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JULEHILSEN 2016

Da er julen her og vi har gjennomført i god tradisjon 2 flotte turer med god deltakelse fra 
dere. Vi er 141 medlemmer nå og har avholdt 6 styremøter, 4 medlemsmøter med bra 
deltakelse og ett møte med Elkem. Klubben har sunn økonomi og det er gledelig at vi kan 
ha tradisjonen med julegaver. Takk til Elkem for godt samarbeid.

Styret ser fram til et godt samarbeid og stor deltakelse fra dere i 2017.  Vi vil prøve flere 
aktiviteter i det nye året og håper på god deltakelse fra dere.

Hilsen oss i styret
Almar, Jahn Petter, Kjell Åge, Jonny, Gunnar, Sigurd, Bjørn Johan
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Informasjon til våre medlemmer.

Sende oss informasjon om dere får ny adresse, mobilnummer etter e-post adresse.

Vi har nå tatt skrittet inn i den digitale verden:
1 Nettside - www.elfklubb.no 
2 Facebook - Elkem Fiskaa Pensjonistklubb
og i tillegg jobber vi med
 3 Twitter - Efpklubb
4 Instagram elkemfiskaapensjonistklubb  

Nettsiden er åpen for alle og derfor har vi foreløpig lagt ut begrenset informasjon foreløpig.  
Styret vil vurdere seinere hva mere vi skal legge ut. Følg med utover.

Klubben vil fortsette med å sende ut brev om turer, møter mm. da mange ennå ikke har 
eller bruker internett. De som bare ønsker info. på e-post, må gi beskjed.

Oversikt over styre- og medlemsmøter i 2017 ligger nå på vår nettside.
Her vil vi nevne årsmøte 8. mars og 1. styremøte er allerede 11. januar. 

Aktivitetsplanen for medlemmene finnes på nettet, men nevner her aktiviteter for 
1.halvår i 2017:

1 Januar/februar planlegger vi et førstehjelpskurs på 3 timer og håper
 at så mange som mulig kommer på det. Gratis og ingen påmelding - 

bare møt opp.
2 Februar planlegger vi å besøke på Arkivet (krigsarkivet på Grim). 

Egenandel kr 100 og her er det god parkering og vi serverer pizza og 
drikke i fine lokaler på samme stedet. Ingen påmelding - møt opp.

3 6.-9. juni går den årlige vårturen til Husum (Tyskland) med ferge Oslo - 
Kiel. Vi har lagt ut program og innbydelse på nettsiden og påmeldingsfristen    
er 1. april. Likeledes legger vi med program og påmelding i julepakken. 

4 I slutten av juni skal vi spise reker sammen og dette er under 
planlegging. 

Vi sender ut informasjon om innbetalingen av medlemskontigenten for 2017 etter årsmøte 
8. mars.

Hilsen
Bjørn Johan Andersen
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