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 avd. Østfold 
                                                                                               

        Gressvik, mars 2022 
 

 

Kjære NORILCO-medlem. 

 

Vi har nå kommet godt i gang med året 2022 og våren er i anmarsj. 

Årsmøtet er unnagjort og det nye styret er som følger : 

 

VERV NAVN TELEFON E-POST 

Leder/likepers.leder Liv Jorunn Skjelfoss 900 66 220 liv_skjelfoss@hotmail.com 

Nestleder Nils Are Magerøy 916 57 480 ni-mager@online.no 

Kasserer Jan-Robert Larsen 911 17 121 jrobelar@online.no 

Sekretær Bjørg Andreassen 412 94 595 bjorg.andreassen@icloud.com 

Styremedlem Erik Røer 416 42 090 eeej@online.no 

Styremedlem Henriette Häckert 479 23 299 henhac@hotmail.com 

Varamedlem 1 Kristin Erlingsdatter 959 12 309 joenssondahle@gmail.com 

Varamedlem 2 Kathleen Syversen 952 69 075 kathsyv@gmail.com 

 

Vi i styret håper på et positivt år for NORILCO, avd. Østfold, og vi ønsker deg / familie / venner 

velkommen til våre medlemsmøter – se vår aktivitetskalender på neste side.   

 

Møtene begynner kl. 18.30 og regnes avsluttet senest kl. 21.30. 

Styret har forsøkt å legge opp til varierte temaer og vi håper noe vil falle i smak og være av interesse. 

 

På møtene er det enkel bevertning med rundstykker, kaffe og kake. Vi har utlodning på alle møter og vi 

sier tusen takk for alle gevinster som dere har med! 

Vi minner også om hjelp til inntekter ved å velge NORILCO, avd. Østfold, i forbindelse med 

Grasrotandelen (org.nr.889 905 522)  og kjøp av lodd på medlemsmøtene. 

 

Vi ønsker deg velkommen og ser fram til å se deg på medlemsmøtene! 

Følg oss også gjerne på våre facebooksider – NORILCO Østfold og på vår hjemmeside under Norilco.no.  

Dere finner oss der under «avdelinger». 

 

 

For å raskt kunne nå våre medlemmer, er det viktig at alle melder fra ved endringer av postadresse, 

e-postadresse eller tlf.nummer. Melding sendes til nestleder Nils Are. 

 

 

Med vennlig hilsen for styret i NORILCO, avd. Østfold.  

 

Liv Jorunn Skjelfoss 


