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Hei alle og et forsinket godt nytt år! 

 

Nytt Øss i Milla er i omløp og da er det opp til oss å skrive noen ord som kan deles med alle 

dere i avdelingen. Vi ønsker oss innlegg fra dere medlemmer og med ønsker fremover. Dette vil 

være med på å lage en oversikt over hva vi kan satse på av tema/arrangementer fremover i tid.    

Vi har kommet til år 2021 og covid19 er fortsatt blant oss. Heldigvis så har det kommet vaksine -

så noen har kanskje fått første stikket.  

Dette vil si at vi må forholde oss til direktiver vi får fra sentralt hold når det gjelder felles 

arrangementer i denne pandemien. Styret i avdelingen har avholdt styremøte på plattformen 

TEAMS som har blitt en nødvendighet i disse tider. Det er ikke enkelt å få dette til når det 

gjelder årsmøte i avdelingen, da dette betinger at alle har tilganger på nett.  

Som dere ser her i Øss i Milla så har vi laget en innkalling til Årsmøte i avdelingen den 25. mars 

2021 på Kilde i Løten. Valgkomiteen har allerede startet opp med sin oppgave og håper de får 

positiv respons når noen av Dere blir oppringt.   

Må si jeg er litt usikker på om vi kan gjennomføre utlodning eller på om vi må finne på noen 

annet istedenfor på årsmøte. 

I august 2020 var vi heldige et vi fikk til et medlemsmøte hvor vi bakte inn årsmøte og tok 

hensyn til situasjonen og deltagerne måtte identifisere seg ved en eventuelt senere 

smitteutbrudd.  

Håper at vi også denne gangen får mulighet til å få gjennomført årsmøte – da det henger 

sammen med innrapporteringen til sentralt hold og til Brønnøysundregistrene innen gitte frister. 

Da gjenstår det bare å ønske alle sammen velkommen til årets første arrangement den 25. 

mars 2021.  

NB!! Blir det endringer i oppsatt skjema – må vi sende melding til Dere som melder Dere på til 

Årsmøte innen fristen.   

 

Sees!!! Gleder meg       

Inger Johanne Heggelund 

Leder 
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INNKALLING TIL 

ÅRSMØTE I NORILCO HEDMARK 

TORSDAG 25. MARS 2021 

KLOKKEN 18.30 PÅ KILDE, LØTEN 

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR 
NORILCOs DISTRIKTSAVDELINGER § 5: 
 

1. Styrets årsberetning og årsrapport fra 
likepersontjenesten 

2. Revidert regnskap 
3. Valg av leder 
4. Valg av øvrige styremedlemmer 
5. Budsjett for inneværende år.  
5 Behandling av innkomne forslag 
6 Avslutning 

 
Det vil også bli et godt måltid.  
Vi ønsker velkommen til årsmøte. 
 
Saker som ønske behandlet på årsmøtet må være 
lederen, Inger Johanne Heggelund i hende innen  
12. mars 2021 

 Styret i NORILCO Hedmark 
 
PÅMELDING TIL KJELL EROIK TLF. 474 16306 INNE 20. MARS. 
Se siste side. 
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Denne artikkelen vi fant på «Nysgjerrigper» synes vi er 
høyst aktuell, og gjengir den derfor her. 

Livsviktige vaksiner 
Vaksiner hindrer mellom to og tre millioner dødsfall i året. 
Av Grethe Brandsø  Publisert i Nysgjerrigper. 
 
På verdensbasis er vaksiner faktisk den billigste og mest effektive måte 

å unngå sykdom på 
Vaksiner er svake eller døde deler av smittestoffer fra 

en sykdom. Når disse ørsmå delene 
tilføres kroppen din, blir du immun mot 
den aktuelle sykdommen. De svekkede 
smittestoffene sørger nemlig for at 
kroppens eget immunforsvar skrur 

seg på – og dermed gjør deg 
motstandsdyktig mot den 

virkelige sykdommen. 
Noen tror at vaksiner kan være 

farlige, men det er motsatt: 
Det kan være farlig å ikke 

vaksinere seg. 

 
Mange liv spart 
På verdensbasis er vaksiner faktisk den billigste og mest effektive måte 
å unngå sykdom på. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at vaksiner forhindrer mellom 
to og tre millioner dødsfall per år. I tillegg kunne 1,5 millioner dødsfall 
vært unngått om enda flere av verdens mennesker ble vaksinert. 
Dødelige meslinger 
Meslinger er et eksempel på en veldig smittsom sykdom som det finnes 
vaksine mot. Før vi begynte å vaksinere oss mot sykdommen i Norge, i 
1969, døde mange meslingsyke barn her i landet hvert år. 
I noen land har meslinger nesten blitt utryddet på grunn av vaksinasjon. 
Men i flere av disse landene har sykdommen nå blomstret opp igjen. 
Totalt har antallet smittede økt med 30 prosent på noen få år. Ifølge 
WHO er vaksineskepsis en av hovedårsakene. 
Folkehelseinstituttet i Norge anbefaler at alle som ikke har hatt 
meslinger, blir vaksinert mot det. Målet med vaksinasjon mot meslinger 
er å utrydde sykdommen helt. 
 
Kilder: WHO, Folkehelseinstituttet 
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NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM ÅREMØTET. 
 

Det er mer enn et halvt år siden sist vi møttes  
Når vi nå ser for oss en mulighet til å møtes igjen, benytter 
vi anledningen til å kose oss litt ekstra.  
Det vil si at dersom det er 
åpent for å arrangere møter i 
slutten av mars vil vi fortsette 
årsmøtet med en hyggelig 
samling hvor det blant annet 
vil bli servert varm mat. 
Loddsalg blir det ikke, da vi 
for tiden ikke håndterer 
penger. 
Vi planlegger også litt 
underholdning – en liten 
overraskelse dersom 
muligheten byr seg. 
 
Vi er ikke sikre på å kunne avvikle møtet som planlagt 
denne gangen heller, da smittesituasjonen kan gjøre at vi 
må finne en alternativ måte for å få avviklet årsmøtet. 
Dette medfører at vi mot normalt må ha påmelding til 
årsmøtet. 
 
Alle som vil delta på årsmøtet melder seg på til Kjell Erik i 
tlf. 474 16306 inne 20. mars. 
 

 

Styret i NORILCO Hedmark 2020: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Jan Harald Bjerkvik 926 57643 kontaktharald@hotmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Besøksleder Wenche Th. Rønningen 975 28815 
Styremedl Paula Kristine Alfsen         977 30270     johnnyalfsen@hotmail.com 
Styremedl. Per Øyvind Hermansen 976 55790 perherma@online.no 
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