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Vanse, 28.04.2022 
Kjære medlemmer i Norilco Agder Vest! 

Her kommer medlemsbrev nr. 3 i år.  
 
Nå er Påsken overstått, og vårarbeidet er i full gang. 
Før sommeren gjenstår én ting hos Norilco Agder Vest:  
Vår gratis dagstur: 

Reisedag er onsdag 1. juni 2022 med Sirdalsbussen til Nes Jernverk. 
Bussen starter 07:30 fra Lyngdal (Kvavik) og plukker opp folk langs E-39. 
Avgang fra Kristiansand Rutebilstasjon er 09:00. Med retur dit ved 16-tiden. 
På Nes Jernverk får vi god omvisning og kaffe og spesielle kaker. Vennligst meld fra om eventuelle 
allergier når dere melder dere på. 
Invitasjon sendes som egen e-post, og de som får brev finner den på baksiden av dette arket. 

 
Vår WEB-løsning: 

Vi har nå fått en datakyndig med i styret: Jørn Utheim-Olsen. Han har fått sving på web-siden vår 
i Norilco.no. Der begynner det å komme inn mer og mer. Google norilco.no og velg avdelinger -
Agder Vest så er dere inne. 

 
Vår 3-dagers busstur: 

Vi har begynt å planlegge for denne turen 9.-11.september. Den blir helt sikkert innen Norge. 
Invitasjoner kommer ut i juli. Den vil gå i regi av en turoperatør. Dermed vil vanlige regler for å 
melde seg på til turoperatør-reiser gjelde: Påmelding sendes dit, og vanlige regler gjelder for 
depositum/betaling, og at reiseforsikring må benyttes om man av forskjellige grunner ikke kan bli 
med likevel. 
Mer kommer siden. 

 

Vårt 50-årsjubiléum: 

Vi har nedsatt en komité som skal utarbeide et jubiléumshefte som skal sendes til alle lokal-
medlemmene. De er godt i gang med å samle informasjon som skal inn i heftet. 

Så skal vi etter hvert starte en komité som skal ta seg av planlegging, organisering og gjennom-
føring av selve arrangementet, som er planlagt til onsdag 12. oktober. 

 

Til slutt: Husk gåturene 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. 

 

Vennlig hilsen fra styret v/Svend Johansen 


