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MEDLEMSORIENTERING	NR	1	-	2021	
Kjære	medlemmer!	

For	noen	fantastiske	vinterdager	vi	har	hatt,	og	så	midt	under	Corona-pandemien.		
Pandemien	har	gitt	oss	mange	begrensninger,	for	oss	sosiale	vesener	som	vi	er,	ikke	
kunne	være	sammen	med	alle	vi	ønsker	å	være	sammen	med.	En	trøst	har	det	vært	å	
kunne	nyte	synet	av	det	hvite	vinterlandskapet	med	det	fantastiske	lyset,	en	fredelig	tid	
til	tross	for	alt	som	skjer	rundt	oss.	Håper	dere	har	klart	dere	sånn	noe	lunde	også.		

Et	lite	steg	mot	normale	tider	står	vaksineringen	for	og	den	er	godt	i	gang	etter	hva	jeg	
har	forstått.	Noen	av	dere	har	kanskje	allerede	fått	vaksinen,	mens	vi	andre	venter	
tålmodige	og	håpefulle	i	kø.	

Smittetrykket	har	gjort	at	vi	også	i	år	har	måtte	kansellere	noen	av	aktivitetene	våre.	Nå	
ser	det	heldigvis	ut	til	at	det	har	roet	seg	så	pass	at	vi	kan	komme	i	gang	med	litt	av	
aktiviteten.	
Det	viktigste	møte	for	oss	er	AG rsmøtet	som	nå	er	Hlyttet	til	25	mars.	Vi	har	leid	Intim	
scenen	på	Sola	Kulturhus	til	det,	fordi	der	er	det	faste	seter	og	god	plass	til	å	holde	mer	
enn	1	meters	avstand	til	hverandre.	Møtet	blir	en	enkel	variant	uten	bevertning	ei	heller	
med	foredrag.	Antar	at	det	er	forholdsvis	fort	gjort	slik	at	det	er	Hlere	av	dere	som	vil	
møte	opp.	Kjekt	å	kunne	se	hverandre	igjen,	ikke	sant!	

Gjennom	hele	pandemien	har	vi	vært	oppfordret	til	å	gå	turer.	Dere	inviteres	derfor	ut	på	
en	liten	tur	fra	Regestranden	og	gjennom	Ølbergskogen,	en	liten	tur	på	ca	2	timer.	Det	er	
første	gang	jeg	arrangerer	en	tur	for	dere.	Er	spendt	på	hva	dere	synes	og	om	det	er	
interesse	for	å	gjøre	det	igjen	for	det	kan	vi	selvsagt	gjøre.		

En	forsommertur	til	Kvitsøy	er	under	planlegging.	Så	hold	av	datoen	og	bli	med.	Tror	det	
blir	spennende	og	mye	interessant	å	høre	om.	Regner	med	at	turen	vil	ta	hele	dagen,	ca	
4-5	timer.	Detaljer	kommer	så	snart	de	er	klar.	

Resten	av	programmet	for	våren	er	under	planlegging	og	tilpasninger	ift	smittevern	må	
regnes	med	på	kort	varsel.	Vi	vil	annonsere	mest	mulig	på	hjemmesiden,	så	følg	med	på	
oppdateringene	der,	se	https://forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/rogaland/fsf-
rogaland		
Så	lenge	pandemien	er	her,	er	vi	nødt	til	å	ha	påmelding	til	alt	vi	foretar	oss	som	forbund.	
Derfor	vil	også	de	som	er	påmeldt	få	beskjed	direkte	dersom	vi	endrer	på	noe.	

Vel	møtt	til	årets	aktiviteter!	
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Styret	

AKTIVITETER:	

Kaffedrøs	 Ut	på	tur	uansett	vær!	
11	mar	kl	1100	 Bli	med	på	en	rundtur	til	Ølbergskogen.	Varighet	ca	2	

timer.	Oppmøte	på	parkeringsplassen	på	Rege-stranden	
(sør-enden	av	Sola	stranden	ved	Solastranden	gård)		
Antrekk:	Gode	tursko,	yttertøy	etter	været,		
Ta	med:	termos	med	varm	drikke	og	noe	å	bite	i.		
Husk	påmelding:	innen	9	mar	til	Barbro	på	epost	
barbrohf@online.no	eller	mobil	93437672	

Årsmøtet		 Intim	scenen	Sola	kulturhus	Se	egen	innkalling.	
25	mar	kl	1900	 Pga	Covid-19	forskyver	vi	årsmøtet	en	måned	til	25	mars.	

Vær	ops	på	stedet	som	er	Intimscenen.			
Påmelding:	Innen	utgang	av	21	mars	til	Rita	epost	
rita.aarsand@gmail.com	eller	til	mobil	99168500.	

Medlemsmøte		 Møte	er	under	planlegging	
29	april	kl	1900	 Detaljer	kommer	seinere.	
	 	 	 Påmelding	en	uke	før.	
	 	 	 	
Kaffedrøs	 Tur	til	Kvitsøy			
27	mai		 Vi	holder	på	med	planlegging	av	en	dagstur	til	Kvitsøy.	Så	

hold	av	datoen	og	dagen	allerede	nå.	Detaljer	både	
program	og	priser	kommer	seinere.		

PLAN	2	HALVÅR	2021	
Medlemsmøter:	30	september	–	28	oktober	–	25	november	Julefest/AG rsfest	

Kaffedrøs	m/påfyll	er	under	planlegging	

MØTER	SOM	ER	AVLYST:	
28	jan	Kansellert	pga	Covid-19	

25	feb	AG rsmøte	dato	Hlyttes	pga	Covid-19.	
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