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Vanse, 13.06.2022 
Kjære medlemmer i Norilco Agder Vest! 

Her kommer medlemsbrev nr. 4 i år.  
Sommeren er over oss, og vi satser på en fin en i år. Hittil har jo forsommeren vært perfekt!  
 
Vår gratis dagstur til Næs Jernverk 1. juni: 

Etter noen avmeldinger var vi til slutt 23 som kjørte med Sirdalsbussen som startet i Lyngdal. Det 
ble servert kaffe, kjeks og twist underveis under den relativt korte bussturen. 
Dag Lindeland Ellefsen var en perfekt guide for oss. Først en rundtur i parken, der vi fikk se en 
jernvinne i drift! Lik den som ble brukt i jernalderen, bare en del nedskalert. 
Så ble det vist en god film, hvorpå vi fikk se hele anlegget fra innkjøring av malm og trekull til 
masovnen, og videre til husene som drev med fersking, hamring og digelstøping. Og kaffen og 
munkene var perfekte, som også været var. Bare synd at ikke flere fikk opplevelsen med seg. 

 
Norilco’s Representantskapsmøte 10.-12. juni: 

Dette arrangeres annen hvert år. I år ble det holdt i Fredrikstad 10.-12. juni. Fra Agder Vest 
sendte vi Jørn Utheim-Olsen, Torbjørn Paulsen og Svend Johansen. Det var et spennende møte 
med kampvoteringer, gode innlegg, og etterhvert navneendring til Landsmøte. Og det var nyttig å 
se og prate med reperentanter fra de andre lokalavdelingene. 

 
Vår 3-dagers busstur 9.-11. september: 

Denne er nå i bestilling hos Aasbø Travel, med 2 netter i Kongberg, og med Kistefos Museum. 
Invitasjon kommer sammen med dette medlemsbrevet. Det blir nok en innholdsrik tur. 
NB! Alle som melder seg på må være betalende medlemmer for å nyte godt av sponsingen! 
NB! Påmelding direkte til Aasbø Travel. De tar seg av all kommunikasjon. Giro sendes ut fra dem. 
NB! Husk å tegne reiseforsikring, og det er den som må benyttes dersom forfall må meldes. 
Norilco har ikke andre økonomiske forpliktelser enn å gjøre opp for sponsing (kr. 1.000 pr. 
deltager) og enkeltromstilleggene. 

 

Vårt 50-årsjubiléum: 

Arbeidet med jubiléumsheftet går stødig fremover. Det blir nok både informasjonsrikt, 
interessant og voluminøst. 

Arbeidet med selve jubiléet er ikke helt i gang ennå, med det jobbes med planene. Så hold av 
onsdag 12. oktober! 

Husk at Likepersonstjenesten kan nås på telefon: 9014 0570 

Til slutt: Husk gåturene i Baneheia hver eneste onsdag! Fremmøte klokken 11:00 ved Svarttjønn.  
15. juni er siste tur før sommeren. Oppstart medio august.   God tur! 

Vennlig hilsen fra styret v/Svend Johansen 


