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     Melding nr. 2/20 

 
 

Kjære medlem 

 

Ja, nå er vi allerede i siste sommermåned. Vi er alle mer eller mindre preget av den spesielle 

situasjonen landet befinner seg i, nemlig Covid 19. Til tross for dette håper vi dere har hatt en 

fin sommer til nå uavhengig av værforholdene. 

 

Sommeren har bestandig vært en stille tid for pensjonistforeningen. Men når sommeren var 

over har vi gledet oss til å starte opp igjen. Vi er spente på hva vi får til denne gangen. Viruset 

henger fortsatt over oss, og i skrivende stund er det mye som tyder på at regjeringen må 

komme med nye innskrenkinger. 

.  

Som der kjenner til er vi på jakt etter nye møtelokaler. Det viser seg ikke å være lett å finne et 

som er brukbart for vårt formål, Det skal ha den riktige størrelsen. Det bør ligge i rimelig 

nærhet til offentlig kommunikasjon, og må ha kostnad som foreningen kan bære. Vi har 

jobbet med saken i sommer og fått noen positive svar. Men de vi har vært i kontakt med er 

Corona stengt. Det er derfor vanskelig å planlegge driften på nåværende tidspunkt. Håper 

flere og flere åpner opp om ikke lenge. 

 

Uavhengig av dette har vi reservert tur til julemarked på Oset Høyfjellshotell 25-27 november 

med Arne Johans bussreiser. Om julemarkedet kan avvikles avhenger av Coronasituasjonen. 

Påmelding til dette kommer vi tilbake til, men for å få en foreløpig oversikt over antall, ta 

kontakt med Bjørg allerede nå hvis du er interessert, Gjerne på SMS eller ring 95998596.  

 

Da vi ikke har inngått ny avtale om leie av møtelokaler kan vi ikke sette opp datoer for 

medlemsmøter og treff. Vi kommer tilbake med dette straks vi har dette i boks. 

 

Fortsatt god sensommer, og hold ut til vi treffes igjen. 

 

Hilsen Unni og Bjørg 

 

 

  

 


