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     Melding nr. 4/21 

 
 

Kjære medlem 

 

Håper du har hatt en fin sommer hvor enn i verden du har vært. Og at du har holdt deg frisk.  

Nå begynner vi å se lys i tunnelen når det gjelder Corona. Vi håper derfor at vi har dette med 

lokaler på plass slik at vi kan invitere til følgende sammenkomster: 

Medlemsmøte i oktober  

Julemøte i november 

Nærmere info om dette kommer i neste melding. 

 

Det å skaffe nye lokaler har vist seg å være langt vanskeligere enn hva vi så for oss på 

forhånd. Det må være lokaler som ligger i fornuftig avstand fra offentlig kommunikasjon. 

Prisen må være akseptabel, og det må være tilgang til kjøkken, 

Vi hadde lenge en muntlig avtale ang. lokaler på Brobekk. Utleier har nå gått bort fra dette 

med begrunnelse at de plutselig nå ikke kunne leie ut etter klokken 1600, noe vi har behov 

for. 

 

Vi har nå i kikkerten et lokale på Bergkrystallen. Lokalet ligger rett ved T banestasjonen på 

Bergkrystallen. 

Er i dialog med utleier og er lovet en snarlig tilbakemelding. 

Håper vi kan komme med positiv info i neste melding. 

 

Vi planlegger diverse turer for resten av året 

 

Byvandring: 

 

Tirsdag 14.09 Vi tar turen til Roseslottet  

Oppmøte ved fontenen ved Nasjonalteateret klokken 1200 

 

Tirsdag 16.11 Julemarked i spikersuppa.  

Oppmøte ved fontenen ved Nasjonalteateret klokken 1200 

 

Dagstur: 

 

Onsdag 8.12 

Juletur til Hadeland glassverk 

Turen koster kr.750 og er inkl. buss og julemiddag med tilbehør 



Turen går fra Oslo klokken 10.00 

Ytterlige beskrivelse av turen kommer når påmelding er foretatt og ved utsending av faktura. 

 

Det er reservert 15 plasser pr. d.d. 

Påmelding til Liv Norgren innen 18.11.2021 

Epost: liv.soderlund@gmail.com 

Eller SMS til mobil 95760260. 

 

 

Betaling av kontingent 

De aller fleste har betalt kontingenten. Vi benytter anledningen til å takke alle sammen for 

dette bidraget i disse Corona tider. Det er imidlertid noen få som ikke har betalt tross purring. 

Forbundet har pålagt oss å stryke alle ikke betalende medlemmer ved årsskiftet. Vi håper vi 

slipper det. 

 

Bingo: 

Vi er nå så heldig at vi er medlem av Holmlia Bingo. Vi har fått vår første utbetaling. Den var 

ikke stor da bingolokalet stort sett har vært stengt. Men nå er det åpnet igjen og det blir 

spennende å se hva dette vil bringe av inntekter.  

 

 

 

Hilsen Bjørg og Unni 
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