Nyhetsbrev 5 2017




Regionkontoret inviterer til førjulshygge 7. desember kl
11 på Rødekorshuset i Tønsberg. Vi serverer nydelig
julegrøt og lager god førjulsstemning. Invitasjon med
påmeldingsinformasjon ligger ved dette nyhetsbrevet.
Velkommen!

Regionen har en egen aktivitetsplan på nett: http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/
Dette gjør det enklere for alle å følge med på hva som skjer i regionen. Send oss gjerne innspill
på aktiviteter i lokallagene, så kan vi føre dette inn, slik at dette kan dette bli
kalender 

Vi arrangerer lederkonferanse for lokallagene og felleskapssamling for medlemmene våre på
samme tid og sted kommende år. Om dere har innspill på temaer, send dem gjerne til oss.
Mer informasjon kommer, men sett gjerne av datoene allerede nå, og la dette bli neste års
store «happening» for lokallaget.

Tusen takk for alle bidrag vi har fått til Grenseløst i året som har gått. Årlig får vi inn mange
gode bidrag som gir oss et veldig bra medlemsblad! Så fortsett gjerne med det Det er fint
om bilder dere sender oss, er egne vedlegg (i størst mulig format), slik at bildekvaliteten blir
best mulig. Fristen for å få inn stoff til neste nummer er 3. februar. Send det til
NHF.Oslofjordvest@nhf.no

Birgitte Holmsen (bilde til høyre) har startet å jobbe som frivillig en
dag i uken ved regionkontoret (hovedsakelig onsdager). Den første
aktiviteten hun har tatt tak i, er å gjenopplive tradisjonen vi hadde
tidligere, med at regionkontoret serverer julegrøt for våre
medlemmer. I tillegg skal Birgitte blant annet også lede prosjektet
UngFunk, som er et prosjekt som retter seg mot våre medlemmer
mellom 30 og 45 år og hun skal også styrke regionen i sosiale medier.
Vi har en egen side på FB: https://www.facebook.com/NHFOslofjordVest/ Lik oss gjerne!
Kontaktinformasjon til regionkontoret: NHF.Oslofjordvest@nhf.no
Anna-Lisbeth Mikalsen: Tlf 91 30 37 38, e-post: anna-lisbeth@nhf.no
Torleif Støylen: Tlf 95 52 82 07, e-post: torleif.stoeylen@nhf.no

