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Kalender 
Vår / sommer 
2022 
  

 

Kafétreff Bergen 
første tirsdag  
hver måned 
  
7.4. 
Medlemsmøte 
i Bergen  
EGEN INFO  
SENDT VIA  
MAIL 
 

25. april 
Medlemsmøte 
i Førde  

19. mai  
Medlemsmøte  
I Bergen 

17.-19. juni 
Helgetur  

 

 
Voss & omland 
gruppe i 
NORILCO 
Bergen:  
Pernhild 
48223297  
eller  
Marit  
90675426 

Kjære medlemmer i NORILCO Bergen 
 

Pandemien er fremdeles ikke helt slutt, men foreningen tilbyr nå igjen treff, 
medlemsmøter og tur, og ønsker dere velkommen.  
 
Minner om: medlemskontingent må være betalt for å få medlemspris på våre arrangementer 

 

 
Kafétreff første tirsdag hver måned kl.13 til 15 

på Krohnhagen Kafe, Kong Oscars gaten, Bergen 
Påmelding senest mandag formiddag ti Eli M 92 45 54 39 

 

 
NORILCO Bergen arrangerer medlemsmøte i Førde 

Førde Thon Hotel, Hafstadveien 26 
Mandag 25. april kl.18:30 

• Stomisykepleier Kirsten Indrebø vil snakke om “Utfordringer med å 
leve med stomi- forskning og erfaringer fra stomiklinikken 

• Førde Medikal, vil vise ulike produkter 

• Katinka Hauge, fra NORILCO Bergen, er representant i hovedstyret 
forteller om hva NORILCO jobber med 

• Det blir også tid til spørsmål og samtaler rundt bordet 
Vi serverer kaffe/te og noe kaffemat og trenger derfor bindende påmelding 
innen 9. april til bergen@norilco.no eller til Wenche på 91785621 evt SMS 

 

 
Medlemsmøte 19. mai i Bergen 
Grand Hotel Terminus kl. 1830 

Svein Olav Steindal og Tor Olav Sønnervik underholder med “Bob Dylan”  

• Spekekjøtt tallerken med potetsalat, eggerøre og garnityr 150 kr 

(300 kr ikke medlem) 

Bindende påmelding før 9.5. til bergen@norilco.no eller til Wenche på 
91785621 informasjon om betaling ved påmelding 

 

 
Tur til Stavanger / Flo & Fjære 17. til 19. juni 

Vår buss for helgen, starter fra Bergen busstasjon kl. 11:00 med ca ankomst 
Stavanger kl. 16:00. Innsjekk på Clarion Hotel og middag samme sted 
Lørdag formiddag til fri disposisjon. Lunsj der du ønsker. 
Avreise med båt til Flo & Fjær 17:00 En øy med parker og 
blomsterparker     https://florogfjare.no/ 

Omvisning og middag; retur til Stavanger kl. 21:30 

Planlagt retur fra Stavanger søndag kl.1100.   

• Medlemspris - enkeltrom 3500 kr. 

• Medlemspris - dobbeltrom 2700 kr. pr person  
Bindende påmelding senest 7.5. til bergen@norilco.no eller til Wenche på 
91785621 informasjon om betaling ved påmelding 

 
 

Hilsen styret i NORILCO-Bergen 
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