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MEDLEMSORIENTERING NR 3 - 2020 
Kjære medlemmer! 
 
Endelig har vi noe å meddele dere! 
Blant annet en invitasjon til sensommer utflukt til Utstein Kloster og Utstein 
Kloster Hotell torsdag 20 august kl 1100, se detaljer nedenfor. 
 

➢ Tiden etter 12 mars og nedstegnigen av landet grunnet COVID-19, har 
vært en underlig og stille tid. Heldigvis er vi nå på vei tilbake mot mer 
normale tider, selv om det nok vil ta mange måneder, kanskje år før vi 
er tilbake til normalen. 

 

➢ For oss som Seniorforbund har vi spesielle utfordringer da vi alle er i 
risikogruppen aldersmessig, noe styret tar på største alvor. 

 

➢ Kulturhuset har frem til nå vært stengt for oss, men tar sikte på å 
kunne holde åpent som planlagt til høsten under forutsetning av at 
smittetallene holder seg lave. Dere kan derfor sette av datoene til 
medlemsmøtene allerede nå.  

 

➢ Nå som samfunnet er åpnet opp noe, er situasjonen den at vi ønsker å 
komme i gang med aktivitetene våre og gjøre det forsiktig så lenge 
smittevernreglene følges. 

 

➢ Første aktiviteten blir som nevnt utflukten til Utstein. Håper så mange 
som mulig tar seg tid og anledning til å bli med. Av smittevernhensyn 
kan vi ikke koordinere transport, så hver enkelt må sørge for det selv. 
Har du spørsmål i den anledning ring Barbro på mobil 93437672 så 
kan vi i hvert fall sjekke ut eventuelle løsninger. 

 

Husk hovedregelen for godt smittevern er: 
- God håndhygiene/bruk antibac  
- Hold avstand/1 meter mellom hverandre 
- Host eller nys i albuen eller papirlommetørkle 
- Mat og servise deles ikke. 

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer! 
Med vennlig hilsen 

Styret 
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 Side 2 
 

Sensommer utflukt til Utstein 20 aug 20 

Kl 1130 Oppmøte parkeringen ved Utstein Kloster. 
  Inngang kr 90 (kr 70 seniorer) 
    (FSF medlemmer – gratis) 

Det blir en runde rundt klosteret før vi går inn. Husk uteklær. 

Kl 1330 Oppmøte parkeringen ved Utstein Kloster Hotell 
Hotellet tilbyr to alternativer, enten en kopp kaffe med noe attåt 
eller en lunsjrett.  

Pris for kaffe med noe attåt er ikke gitt.  
Lunsjretten koster kr 299,- for hovedrett og dessert. Ved 
påmelding må du gi beskjed hvilket alternativ du velger. 

Pga corona må vi ha påmelding allerede 10 aug  
til email rogaland@fsforb.no eller mobil 93437672. 

 

Medlemsmøter høsten: 

24 september - 29 oktober - 26 november Julefest 
Detaljer kommer seinere og blir lagt ut på hjemmesiden. 

 

Kaffedrøs – Kaffedrøs – Kaffedrøs – Kaffedrøs 

10 sep kl 1100 Sola Strand Hotell 

Påmelding: innen 3 sep til email rogaland@fsforb.no 
eller til Rita mobil 99168500.  

15 okt kl 1100 Arkivenes hus  

Orientering om nye «SUS 2023» 

Detaljert program legges ut på vår nettside.  
Sted: Richard Johnsens gate 12, Stavanger 

Påmelding: innen 8 okt til email rogaland@fsforb.no 
eller til Rita mobil 99168500. 

12 nov   Informasjon kommer seinere. 

 

Planlagt Feriereise – utgår! 
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