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Vanse, 15.09.2022 
Kjære medlemmer i Norilco Agder Vest! 

Her kommer medlemsbrev nr. 5 i år.  
Sommeren er over, og den ble jo både tørr, varm og fin. 
 
Vår 3-dagers busstur 9.-11. september: 

Denne la vi opp til i samarbeid med Norilco Aust-Agder. Vi tenkte at 2 hotellnetter i Kongsberg, 
samt besøk til Kistefos Museum, skulle slå an. Det gjorde det dessverre ikke, og til slutt måtte vi 
kansellere turen. Veldig synd. Vi vet jo ikke hva som holdt medlemmene tilbake fra å bestille seg 
på til turen, men at vi fortsatt plages med koronautbrudd virket nok inn. Og kanskje det var 
mange andre lag og foreninger som også arrangerte turer på den tiden? 
 

 

Vårt 50-årsjubiléum: 

Arbeidet med jubiléumsheftet går stødig fremover. Det er nå på vei til trykkeriet. Råutkastet har 
jeg lest: 94 A-4-sider! Veldig mange bilder som vil gi grobunn for mimring! Gjengen som har 
arbeidet med heftet har gjort en formidabel jobb! Alle betalende medlemmer vil etter hvert få et 
eksemplar hver. 

Vi har ombestemt oss med hensyn til gjennomføringen av Jubiléet: Vi tar konsekvensen av at det 
har vært lavt deltagerantall på alle våre arrangementer hittil i 2022. Derfor ønsker vi ikke å stille 
oss i en mulig vanskelig økonomisk situasjon med en stor og kostbar fest.  

Vi utsetter derfor Jubiléet og slår det sammen med Julebordet onsdag 30. november 2022.  

 

Medlemsmøte onsdag 12. oktober 2022: 

Vi beholder onsdag 12. oktober som møtedag.  

Møtet skal holdes på Thon Hotel Norge. I møterommet «Eng» (tidligere Haakonssalen). 

Tema blir Likepersonstjenesten. Flere av våre likepersoner vil være tilstede. Og Boots ønsker å 
stille med en stand. Så her skal det bli lett å få i gang samtaler. Likepersonstjenesten er som kjent 
det viktigste Norilco steller med, og møter som dette er til for å formidle informasjon og gi øket 
trygghet og samhold blant medlemmene våre. 

Vi håper på god oppslutning! Invitasjon sendes ut parallelt med dette medlemsbrevet. 

Husk at Likepersonstjenesten kan nås på telefon: 9014 0570 

 
Til slutt: Husk gåturene i Baneheia hver eneste onsdag! Fremmøte klokken 11:00 ved Svarttjønn.  

 
Vennlig hilsen fra styret v/Svend Johansen 


