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MEDLEMS ORIENTERING NR 1 - 2020 

Godt Nytt År til hver og en av dere! 

Håper julehøytiden har vært god og at dere nå, sammen med styret og meg 
er klar for ny dyst i det nye året.  

Som dere vil se av forslaget til møteplan, er to av møtene planlagt avholdt i 
andre lokaler enn vanlig og det blir spennende blant annet den 23 april da 
vi skal være i Sola Sjø. 

Første møtet vårt blir i Utstillingssalen i Sola Kulturhus og det er synet vårt 
som blir tema. Håper dere finner det interessant. Som tidligere, blir det 
både bevertning (snitter) og utlodning. 

Andre møtet på planen er årsmøtet og det har vi som vanlig i Kafèen.  
Vi trenger nye medlemmer i styret og det er 4 som allerede har sagt seg 
villig til å stille til valg. Med det håper jeg vi får dekket alle possisjonene 
som er ledige ved årets valg. Forretingsorden til årsmøtet følger vedlagt i 
denne forsendelsen. 

Etter årsmøtet blir det et interressant foredrag med oppdatering om 
Redningshelikoptertjenesten og 330 skvadronen.  

Så langt er det planlagt en «Kaffe-drøs» og denne gang med «någe attåt». 
Er du litt nysjerrig på hva som skjer med søppelet vårt, er muligheten til å få 
svar på det nå. Dere inviteres nemlig til IVAR sitt Ettersorteringsanlegget på 
Forus etter vår times lange «Kaffe-drøs» i Matsalen på Tvedt-senteret. På 
anlegget vil vi få en orientering etterfulgt av en omvisning av anlegget.  

Fint om dere melder dere på i god tid og innen 6 feb da vi har 
begrensninger på antall deltakere på omvisningen. 

Skal vi få til aktiviteter som fenger, er styret avhengig av respons fra dere. 
Så kom med ønsker og vi vil gjøre det vi kan for å innfri dem. Send til styret 
en SMS, en email eller gi oss en papirlapp med ønsket ditt skrevet på.  
Vi er her for dere! Alle forslag er gode forslag! 

Med vennlig hilsen 
Barbro Heløe Frøisland 
Leder 
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Forslag til møteplan for 2020: 
 

Første halvår: 
30 januar – Foredrag – sted: Utstillingssalen/Sola Kulturhus 

27 februar – Årsmøtet og foredrag – sted: Kafeen/ Sola Kulturhus 
26 mars – Tema ikke bestemt - sted: Kafeen/Sola Kulturhus 

23 april – Tema ikke bestemt - sted: Sola Sjø 
Andre halvår: 
24 september 

29 oktober 
26 november Julefest 

Medlemsmøter – Vinteren 2020 

30 jan Hva skjer med synet når vi blir eldre? 

Optiker og eier av Sola Optikk, Mette Finnebråten snakker om synet 
vårt. Hun har mange års erfraring innen faget, helt siden 1985 og har i 
tillegg spesialisert seg innen hornhinne problematikk. 
 

Enkel bevertning og utlodning. 
STED: Utstillingssalen/ Sola Kulturhus 

27 feb  Årsmøtet og foredrag  

Årsmøtet etterfølges av  
foredrag ved Nils Frøisland, oberst/Sjef RHT som vil snakke om 
Redningshelikoptertjenesten i Luftforsvaret. 
 

Enkel bevertning og utlodning. 
STED: Kafeen/ Sola Kulturhus 

Kaffe Drøs – Kaffe Drøs – Kaffe Drøs – Kaffe Drøs 

12 feb  kl 1030-1130 Matsalen på Tvedtsenteret 
Adr: Lagerveien 2, 4033 Stavanger 

Kl 1200-1330 IVAR/Ettersorteringsanlegget Forus 
Adr: Forusbeen 198,  Sandnes 

Påmelding innen 6 feb 20 til Barbro mobil 93437672 
Ved påmelding vil du få nærmere informasjon vedr omvisningen. 

 

Vel møtt til årets første aktiviteter! 
Med vennlig hilsen  

Styret 


