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Vanse, 24.01.2022 
Kjære medlemmer i Norilco Agder Vest! 

Det nye året er i gang, og det vil nok bli bedre for foreningsaktivitetene enn fjoråret! 
Nederst på denne siden kommer en foreløpig dato-liste for de aktivitetene som planlegges i år. 
Dersom vi klarer alt dette, så må vi ved neste årsskifte kunne si at 2022 ble et bra år. 

Vi var ved årsskiftet 245 medlemmer i Norilco Agder Vest. De fleste bor, som ventet, i og nær 
Kristiansand. Det er derfor de fleste aktiviteter foregår der. Det har de senere årene vært spede 
forsøk på å få i gang aktiviteter vest i fylket, men det har dessverre vist seg ikke å ha noen særlig 
interesse lokalt. Det synes vi i styret er veldig synd. Men vi gir ikke helt opp! 

Nå går det mot årsmøte igjen. Vi planlegger for et ordentlig, vanlig årsmøte på Thon Hotel Norge, 
med tung vekt på smittevernreglene. Det blir ikke medlemsmøte samtidig, men vanlig bespisning 
og blaudis hører til! 

I den forbindelse kan vi ikke vektlegge nok at vår forening, som alle andre, drives for og av 
medlemmene. Det er altså helt nødvendig at mange nok av medlemmene er med og trekker i all 
gjøren og laden. Herunder naturligvis å gå inn i styret og gjøre jobbene der noen år. 
Likepersonstjenesten er et veldig viktig område for oss. Både for å gjennomføre besøkstjenesten, 
rådgivningstjenesten, og ikke minst jobben med å rekruttere nye likepersoner. Derfor er en plass i 
styret tilknyttet likepersonstjenesten. 

Videre er kassererjobben helt sentral for å skaffe penger og å holde styret i ørene.  

Og styreleder og de andre medlemmene i styret må til for å sy det hele sammen med 
medlemssaker, turer, møter og kontakt med omverdenen.  

Egentlig er styrearbeid en givende tilværelse: Det er tilfredsstillende å se at foreningen driver videre 
og tar vare på medlemmenes interesser. Si derfor JA TAKK når dere en gang får en henvendelse fra 
valgkomitéen vår! Det eneste kravet er at dere har en egen internettadresse. 

Husk at den felles turgruppa for Norilco og Kreftforeningen tar en tur i Baneheia hver eneste 
onsdag! Fremmøte klokken 11:00 ved Svarttjønn. Uansett vær! Ta med godt tøy, mat og drikke. 
Turene er varierte, lette å gjennomføre, og varigheten er inntil 2 timer. Likepersoner er med. 

Planer for 2022: 

• Årsmøte onsdag 23. februar. Gratis. Påmelding. 

• Medlemsmøte onsdag 30. mars. Gratis. Mulig påmelding p.g.a. smittevernet. 

• Dagstur med buss. Planlagt til onsdag 1. juni. Gratis. Påmelding. 

• 3-dagerstur med buss. Planlagt til 6.-8. september. 2 hotellnetter på samme hotell. 
Egenbetaling, men antagelig godt subsidiert. 

• Kombinert medlemsmøte og vårt eget 50-årsjubiléum planlagt til onsdag 12. oktober i 
Kristiansand. Påmelding. Egenandel å betale. 

• Julebord planlagt til onsdag 30. november. Påmelding. Egenandel å betale. 
 
Ser ikke dette bra ut?  

Vennlig hilsen fra styret v/Svend Johansen 


