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     Melding nr. 1/19 

 
 

 

Kortfattet sammendrag fra årsmøte 29. 01. 2019. 

Møtet ble avholdt i selskapslokalet, Grefsenvn. 28. Tilstede var det 30 medlemmer. Leif 

Thorkildsen åpnet møte, og vi mintes de av medlemmene som hadde gått bort siden forrige 

årsmøte med ett minutts stillhet. Leif meldte også om at vår kasserer Kari Sørensen var gått 

bort dagen før årsmøtet. 

Leif ble valgt til møtedirigent. Årsberetningen og regnskapet ble godkjent. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Styret har følgende styresammensetning: 

                 Mobil     e-post  

Leder: Leif Thorkildsen      90697368    lethorki@online.no 

Nestleder: Frank Mikalsen      99790982    mikalsen.frank@gmail.com 

Kasserer: Helge Kristiansen      90514875    helgkrist@gmail.com 

Sekretær: Unni Thorkildsen      48182750    uton@online.no 

Styremedlemmer: Ruth Aas      90846799    ruth.aas@live.no 

 Else-Lill Rolén      98077708    el-ro@online.no 

 Bjørg H. Klyve      95998596    bjklyve@online.no 

Varamedlemmer: Åke Sætha      91108928    a-trysae@online.no 

 Synnøve 

E.Vindenes 

     90724628     synnøve.enga@outlook.com 

Web. Redaktør:

  

Tor Einar Sæter      90971278    tesaeter@online.no 

Turkomite 

 

Styret        

 

  

Foreningens økonomi:                                                    

Vi må forvente strammere tider framover da bevilgningene fra Telenor er redusert med 

kr.5000 på landsbasis. 

 

 

Møtelokalet i Grefsenveiene 28 er medlemmenes møteplass: 

«Treffen», er andre tirsdag i måneden hvor det serveres smørbrød, kaffe og kaker. Dette 

starter kl. 12.00. Det er anledning til å kose seg med et glass vin eller to. Inngangspris for 

«Treffen» er kr. 70,-. Det er utlodding, så ta gjerne med en gevinst. Vel møtt til noen hyggelig 

timer i Grefsenveien 28.  
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Medlemsmøtene er siste tirsdag i måneden. Der vil du få servert middag, kaffe og kaker. 

Dette starter kl. 15.00. Her er det også anledning til å kose seg med vin. Inngangspris på 

medlemsmøtene er kr.150,- Vi har også her utlodding, så ta gjerne med en gevinst. Her vil du 

også finne oppslag over våre turer.  

 

 

Dato/program for Treffen og medlemsmøter første halvår 2019: 

Treffen: 

 08. januar 

 12. februar 

 12. mars 

 09. april 

 14. mai  

 

 

Medlemsmøter: 

 29. januar: Årsmøte. Servering av snitter og kaffe. 

 26. februar: «Byoriginaler v/Even Saugstad». Servering av Den sorte 

gryte, kaffe og kaker. 

 26. mars: « Seniordanserne» Servering av Kyllinggryte, kaffe og kaker. 

 30. april:  «Visevennene fra Rælingen» . Servering av Chilli con carne, 

kaffe og kaker. 

 28. mai: Siste medlemsmøte før sommeren avslutter vi med Quiz.  

Servering av husets tallerken, kaffe og is. 

 

Turprogram våren 2018   

Det blir en dagstur til Blaafarveværket onsdag 15.mai .Den turen vil bli utlyst på Treffen 

og medlemsmøter. Pris kr. 450,- m/rundstykke, wienerbrød og kaffe. Bussen går fra 

bussterminalen kl. 10.00 og vi er tilbake kl. 16.00. 

Reketur på fjorden i juli. Denne blir utlyst i melding nr. 2/19 som sendes ut i juni. 

Tur til Kiel blir ikke nå på våren men 17.18.19 september. Denne blir også utlyst i melding nr. 

2/19 

 

Spørsmål om turer rettes Unni Thorkildsen mobil 48182750 eller eventuelt andre i styret. 

 

Andre aktiviteter 

Tur- og byvandringsgruppe: Her blir det arrangert mange fine spaserturer. Det vil bli 

opplyst om disse på Treffen eller medlemsmøtene. Ta kontakt med Bjørg Klyve mobil 

95998596. 

Riksejentene møtes andre tirsdag i måneden kl. 15.00 i vårt møtelokale, Grefsenveien 28. 

Kontaktperson: Else-Lill Rolén, telefon 98077708. 

 

 

Datakurs: Er du interessert i datakurs kan du fortsatt ta kontakt med Leif Thorkildsen mobil 

90697368. 

 

 

Vi minner ellers om vår fine hjemmeside: http://telepensjonistene.no/avdelinger/oslo/ 
 

 

Diverse info:   
Mobil til leder 90697368 

Mobil til kasserer er 90514875 

Mobil til sekretær er 48182750 

 

 

 

E-post: lethorki@online.no 

Web. Adresse: http://telepensjonistene.no/avdelinger/oslo/ 
 

NB: Ny bankkonto 9001 25 20971 (Sparebank 1 
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