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Støtte til våre
danske kolleger!
Utdanningsforbundet Porsgrunn
vil uttrykke sin fulle støtte til de
danske lærernes kamp for en ny
arbeidstidsavtale. Danmarks
lærerforening og KL (det danske
KS) blir ikke enige om hvordan
lærernes arbeidstid skal disponeres og hvem som skal administrere den. Resultatet er at KL har
iverksatt lock out for lærerne.
Som fagforeninger må vi stå
sammen mot arbeidsgivere og
regjeringer som arbeider systematisk for å bryte ned våre tariffavtaler og fagforeningenes plass i
den nordiske velferdsmodellen.
Vi oppfordrer alle fagforeninger til å støtte denne viktige
kampen!
ÅRSMØTET, UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

Kjøpe dyrt
– selge billig?
Mens oljefondet låner ut våre
sparepenger til 1% rente til Danmark, betaler norske bomprosjekter 3,51% rente i snitt. Og
mesteparten av pengene er lånt
fra utlandet. Samferdselsminister
Marit Arnstad har derfor en fryktelig dårlig sak når hun til stadighet angriper Høyres ønsker om
flere OPS finansierte veier. Ja,
OPS innebærer at man lånefinansierer veier. Men det er jo
akkurat slik de rødgrønne også
gjør på de fleste veiprosjekt.
Både de rødgrønne og Høyre
fører en økonomisk politikk hvor
de låner ut oljepenger billig, og
låner hjem «veipenger» dyrt. Og
dette kaller stortingsflertallet for
«ansvarlig» økonomisk politikk!
Uansvarlig, er mer dekkende.
For eksempel har Kommunalbanken formidlet lån til 21 av
bomprosjektene i Norge. Både
Kommunalbanken og Oljefondet
er 100% statlig eid, men Kommunalbanken får IKKE låne
penger fra Oljefondet. I stedet
henter Kommunalbanken 97%
av sin kapital fra utlandet. Dette
krever regjeringen for at vi angivelig skal unngå press i norsk
økonomi. Beklager, men jeg kan
ikke se at en veiutbygging skaper
mindre press i norsk økonomi
når vi henter lånekapital fra
London fremfor å ta hjem oljepenger til samme investering.
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God ledelse gir barnehagekvalitet
Gjennom stortingsmeldingen
«Framtidens barnehage», viser
regjeringen ønske og vilje til å
satse på kvalitet i barnehagene.
LEDERNE støtter de fleste tiltakene som foreslås. Men vi
hadde ønsket oss et større
fokus på god barnehageledelse.
LEDERNE er et fagforbund
som organiserer mange dyktige
og dedikerte ledere i norske
barnehager. Disse er lojale og
trofaste mot sin arbeidsplass.
Men når konkurransen om
arbeidskraften øker i samfunnet
generelt og i omsorgssektoren
spesielt, er det viktig at arbeidsgiver ikke tar sine ansatte for
gitt. Faglig utfordring, muligheter for kompetanseheving, lønn
og et godt arbeidsmiljø er viktige faktorer for at folk skal bli i
jobben.
Det er bra at regjeringen legger vekt på økt barnehageforskning, dette indikerer et ønske
om faglighet og pedagogisk
utvikling av barnehagesektoren.
LEDERNE er også svært glade
for at man stiller økte krav til
bemanning i barnehagene.
Regjeringen forslår å innføre et
krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre
småbarnsplasser (1:3) og én
voksen per seks storbarnsplasser
(1:6) innen 2020. Vi hadde
håpet at regjeringen også ville
fulgt opp anbefalingen fra Øieutvalget om også å innføre krav
om antall pedagoger.
I dag stilles det utdanningskrav kun til pedagogisk leder og

styrer. Av ansatte i barnehagene
er det drøyt halvparten (53 prosent i 2011) som har en barnefaglig utdanning i form av pedagogisk høyere utdanning eller
fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag. Om lag 20 000 ansatte har ingen utdanning utover
grunnskole og totalt mangler ca
40 000 ansatte pedagogisk
utdanning. Det er viktig å
understreke at de ufaglærte i
barnehagene gjør en fantastisk
bra jobb hver eneste dag.
Kunnskapsminister Kristin
Halvorsen har flere ganger
understreket hvor viktig skolelederne er i skolen. På samme
måte mener LEDERNE det er
riktig å tenke når det gjelder
barnehager. Når vi ønsker
strengere krav til utdanning og
økt lederfokus, er det et ønske

Det er unødvendig for en
søkkrik stat og lånefinansiere
veier, uavhengig av om det er
organisert som OPS eller offentlig bomselskap fra de rødgrønne.
En bedre løsning er å forvalte
oljeformuen mer ansvarlig. Vi

må tenke mer strategisk på
hvordan vi kan bygge opp landets realkapital og styrker vår
konkurranseevne. Vi bør derfor
konvertere litt av finansformuen
i utlandet til realkapital i Norge,
slik som samfunnsøkonomisk

om å utvikle norske barnehager
videre.
Barnehagestyrere og -ledere
er en svært viktig ressurs når
det gjelder å sikre kvaliteten på
tilbudet som gis i den enkelte
barnehage. Vi hadde håpet
regjeringen hadde løftet dette
perspektivet høyere i meldingen, men håper uansett at barnehageeiere (offentlige og private) vil satse mer på barnehageledelse. Dette handler dels
om kompetanseheving, oppfølging og ansvar, men også om
konkurransedyktige betingelser
hvis man skal konkurrere om
de beste pedagogene. Godt kvalifiserte ansatte og gode ledere,
er viktige premisser for å skape
god kvalitet i barnehagen.
JAN OLAV BREKKE

Forbundsleder, LEDERNE
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Innovasjon og
statleg eigarskap
i treforedling
Norsk skogindustri strir med
store utfordringar. Ei rekke
bedrifter er lagt ned dei siste åra,
og no står kampen om Sødra
Cell Tofte. Staten må trå til for å
snu den negative utviklinga og
skape optimisme i næringa. Treforedlingsindustrien må få hjelp
til omstilling og produktutvikling. Vi må satse på forsking,
utvikling og offentleg eigarskap.
Treforedlingsindustrien bør få
eit senter for forskingsdriven
innovasjon, SFI. Mange andre
bransjar og fagområde har slike
senter med vekt på forsking for
industriell bruk. Her samlar ein
forskarar i ulike institusjonar og
fagmiljø under ein hatt og koplar
dei opp i mot næringslivet. Det
gir tyngde og industriell relevans.
Men forsking er ikkje nok. I
denne type industri stoppar ofte
dei gode ideane opp når dei skal
testast i full skala. Derfor har SV
i sitt arbeidsprogram lagt stor
vekt på støtte til pilotanlegg og
industrialisering av forskingsresultat. Det kan gjerast gjennom
etablerte ordningar som SIVA,
eller gjennom eit nytt PilotInvest
med offentleg og privat kapital.
Transportkostnadene er eit
viktig element i treforedlingsindustrien. SV er opne for å diskutere akseltrykk og lengde på
vogntog. Det er også viktig å
legge til rette for bruk av jernbanetransport der det er aktuelt.
Statens landbruksforvaltning har
dokumentert at tømmertransport
på jernbane kan aukast kraftig
med enkle tiltak, og dette må
følgjast opp.
Sist men ikkje minst må regjeringa føre ein meir offensiv eigarskapspolitikk. Staten må seriøst
vurdere deleigarskap for å vere
med på å omstille og vidareutvikle denne næringa. Skogindustrien er ein viktig bransje som
vidareforedlar ein naturressurs
og skaper arbeidsplassar i område som ofte har lite industri.
ALF HOLMELID

næringspolitisk talsperson i SV
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lønnsomme infrastrukturprosjekter i Norge. Vi må rett og slett
slutte å låne ut billig og låne inn
dyrt.

r?
Glad i å ta bilde

KETIL SOLVIK-OLSEN
stortingsrep. FrP

tafoto.origo.no
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SKIEN REVMATIKERFORENING hadde møte på Lie Kultur og
Aktivitetssenter 9. april med ca. 70 frammøtte.
Nestleder Turid Elvenes Haugerud ønsket alle hjertelig
velkommen til foreningens siste møte denne sesongen.
Hun åpnet møte med et vakkert dikt om våren.
Hun fortalte videre om innholdet i medlemstur en til
Beitostølen 1-3 september. Begrenset antall.
Tema for kvelden var om kiropraktikk. Kiropraktor
Roy Aune, innehaver av Optima Kiropraktikk informerte generelt om kiropraktikk. Han var opptatt av
hvordan kiropraktorer kan være med å gjøre folk mindre
avhengig av behandling. Han fortalte at Optima kiropraktikk vil skifte navn til Eureka kiropraktikk, som er
en landsdekkende kjede på 11. klinikker. Visjonen er å
bli et ledende fagmiljø på helhetlig helse. Viktig! Å se
hele mennesket som en helhet. Aune snakket videre om
en Omega-3 olje, Omega Cure, som bl.a. forebygger og
lindrer vonde og stive muskler. 2 ts daglig av denne oljen
tilsvarer 10-12 av de vanligste Omega-3 kapslene på
markedet. Alle som var til stede fikk snake på oljen.
Det ble servert kaffe og rundstykker og mange meldte
seg på turen i pausen.
Turid informerte om julelotteriet med loddsalg på
Lietorvet og Betanien.
Kontingent for bade- og trimaktiviteter økes ti kr. 350.
Til gjengjeld ikke noe loddeark.
Høstens møte program ble gjennomgått. Møtene vil
fortsette å være andre tirsdag i måneden med oppstart
10. sept. Følg med på annonsering.

Hun informerte videre om NRF Telemark fylkeslag
arrangerer gruppereise til Reuma-Sol fra 15. august til 5.
september 2013, 3 uker. Ev. 2 uker. Mestringskurs for
revmatikere i regi av NRF og dagstur til Hadeland og
Blaafarveværket 28. mai i regi av fylkeslaget. Interesserte tar kontakt.
Til slutt ble alle ønsket en fin vår og sommer. Spørsmål og påmelding til medlemsturen ved Arvid.
Tlf. 900 19 357 innen 06.05.» Første mann til mølla».
BENTE

MØTE I BØ PENSJONISTLAG 2. APRIL
«Den glade vandrer» var ein god start på møtet, leia av
Solveig Brekke. Skikkeleg trim stod Frank Moskar for,
og Ord for dagen var kloke og vakre ord av Karsten
Isachsen, lese av Ada Moskar. Elles er det gildt å synge
gamle kjente songar, slike som «Den fyrste song», «Blåveispiken» osb, det vekker mange minne hos oss pensjonistar. Det høvde godt også som bakteppe for kåseriet til Bernard Ragvin: «Barndom i og frå Frankrike».
På ein svært humoristisk, ærleg og fengslande måte
fortalde han frå sin katolske barndom mykje prega av 2.
verdskrig, og så etterkvart historia om korleis han kom
til Norge i 1948, invitert av norsk venn, eit lukkeleg val.
Elles har vel mange no lese Bø blad, der vi fekk meir
innsyn i hans interessante historie.
Leiaren vår informerte bl.an frå Fylkeslagets årmøte.
Der vart ho også vald inn i styret fylket! Flott, seier vi.
Ho minna oss om 60-årsjubileumet 4. juni, set av datoen

no! For dei som ikkje var på vårt forrige møte, så vart
også referat derifrå lese opp av sekretæren. Elles var det
god prat og mat pluss vår vanlege utlodding. Svært godt
frammøte og stemning prega aprilsamlinga vår.

TURID SAMSET, SEKR.

ÅFOSS OG OMEGN PENSJONISTFORENING tok 8. april imot 34
medlemmer til Miljøhuset. Denne dagen startet møtet
med et besøk av Pors Duo, ekteparet Diana og Ilian,
opprinnelig fra Bulgaria. Etter henholdsvis 16 og 25 år i
Norge må man vel si at de er ganske fastgrodd her oppe
i nord. De leverte en underholdning med flott musikk og
sang, alt fra guitarboogie til rolige viser. Vi hører dem
gjerne igjen ved en senere anledning. Så tok Ivar ordet
og kom med noen forslag til turer i år. Det var Sverigetur,
Danmarkstur og tur til Panterdagen på Ekebergsletta. Så
får vi se om Åfosspensjonistene har lyst til å farte litt. Ivar
kom også med et forslag til en uttalelse om den fjerningen av pensjonistenes særfradrag som har skjedd, samt
om økningen av pensjonistenes trygdeavgift. Uttalelsen
ble vedtatt sendt. Han redegjorde også for de nye reglene
for tannpleie for de over 75 år. Så var det Elses tur. Vi
fikk litt oppmykning av stive ledd til fengende musikk.
Da gjensto bare kosen, nydelig mat og kaffe. Loddsalget
gikk som vanlig greit, og innbrakte 1490 kroner. Siste
møtet for sesongen blir 6. mai. Det blir som vanlig i låven
på Århus Gård med pizza, underholdning og sosialt
samvær, før pensjonistene tar ferie. Vel møtt da! SEKR.
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Helligdager
og hensikter
Vi har nylig feiret påske og fint er
det, men påsken kommer hvert
år på forskjellige tider, lite praktisk for mange. Påsken har et
religiøst innhold, men jeg tror
det det er få i Norge som tenker
på Jesu korsfestelse og oppstandelse når de sitter i skiheisen
med høy solfaktor og skal nyte
sol og skiferie. Det er ikke lang
tid etter at man har satt bort vinterutstyr så raser det på med nye
helligdager; 1. mai, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og pinse. Så
må vi vente helt til jul før nye
helligdager kommer.
Mitt forslag er å slå sammen 2.
juledag, skjærtorsdag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2.
pinsdag til en hel samlet feieuke
for alle.
Denne uken kan avvikles når
det passer den enkelte! 1 mai må
vi ha som arbeidsfolks kampdag
og 17. mai som Nasjonens fødedag.
Samfunnet taper store summer
med disse inneklemte arbeidsdagene som folk tar fri allikevel.
Samtidig må vi ikke glemme at
Norge er i ferd med å avkristnes,
det påstår i alle fall mange kristne, så hva skal vi med disse helligdagene som er uten hensikt!
Forslaget kan vi ha som en
parole i 1. mai-toget; «Fjern helligdager uten mening». Så visst vi
stemmer riktig nå til høstens
stortingsvalg (Jens og co.) så
skulle dette løse seg enkelt!
Ø. ENGESLAND, SKIEN

Helse-Norges
helsetilstand
Jeg har fått en alvorlig kreftdiagnose og dermed fått større innsyn i Helse-Norges ve og vel.
Først vil jeg nevne at det er
utrolig mye flott, gode mennesker, oppfølging, medisiner, tilsyn
m.m.
Når dette er sagt føler jeg en
stor trang til å fortelle om en
episode som et symptom på hva
som ikke fungerer og som gjør
Helse-Norge så kostbart.
Jeg fikk beskjed om å komme
til Skien sykehus til sjekk. Siden
jeg har tatt strålebehandling og
vært igjennom et stort opplegg i
helsevesenet regnet jeg med at
sjekken ville være omfattende.
Jeg brukte mye ressurser for
event. å ta imot dårlige nyheter.
Jeg hadde pakket og var også
innstilt på overnatting. Masse
mental energi i tillegg til tid for
meg og min ledsager så vel som
Helse-Norges penger gikk med
til hva; jo ca. 15 min samtale

e

l

e

m

a

r

k

s

a

v

i

s

a

TA forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg. Alle innlegg merkes med fullt navn - imidlertid kan man be om at
navnet ikke kommer på trykk. Leserbrev returneres ikke. Telemarksavisa, postboks 2833 - Kjørbekk, 3702 Skien.
Eller send e-post til desken@ta.no.

Nytenking om eldreomsorg
Omsorgsfeltet står ovanfor store
utfordringar i åra som kjem. I år
2030er det berekna å vere ein
samla mangel på 40 000 helsepersonell. I dag går kvar sjette
elev frå ungdomsskulen inn i
helse- og velferdssektoren. Dersom vi skal klare å opprettehalde dagens helsetilbod og organisering, må kvar fjerde elev velje
helse- eller sosialfag i 2025. I
2035 må kvar tredje ungdomsskuleelev inn i sektoren. Alle ser
at ein slik situasjon vil vere fullstendig urealistisk. Dette krev
nytenking.
Vi må legge meir til rette for
førebygging og sjølvhjelp slik at
behovet for hjelp og pleie blir
redusert. Vi må også motivere
fleire til å søke seg utdanning
for arbeid i eldreomsorga. Ein
start vil vere å tilby alle heile
stillingar. Ny omsorgsteknologi
vil sjølvsagt vere eit nyttig, men
er eit supplement, og vil aldri
erstatte personleg kontakt og
oppfølging . Så kan Noreg
rekruttere helsepersonell frå
utlandet. Men på verdsbasis er
det mangel på helsepersonell.
Prinsippet må vere at vi som
rikt samfunn i størst mogleg
grad sjølve utdannar og rekrutterer til dei sentrale samfunnsoppgåvene.
Det såkalla Hagenutvalet har
vurdert utfordring ane p å
omsorgsfeltet (NOU 2011:11)
med en lege om noe jeg allerede
var helt klar over. Noe som
kunne vært gjort over telefon
eller videregitt med samtale med
fastlegen min.
Min helse ble satt på prøve
både før og etter dette scenariet.
Hadde jeg vært klar over dette i
forkant ville jeg sett det som
totalt meningsløst...
Dette muligens velmenende
opplegget kostet staten tusenvis
av kroner den dagen. Hvem har
i iscenesatt en slik storstilt apparat for så lite og hvem tjente på
det...
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Pelsnæringen er utskjelt over
hele Europa. Spørsmålet er om
pelsbransjen skal få lov til å
trekke med seg landbruket og
ekte bønder ned i gjørma.
Derfor er det på tide vi får et
oppgjør mot propagandaen fra
pelsindustrien. At det blir sagt
klart ifra at pelsproduksjon ikke
har noe med landbruk å gjøre, og
at pelsdyrhold ikke er som annet
husdyrhold. Bøndene selv bør
være de første til å si klart ifra.
Og hvem vet – kanskje vi kan
få med oss lottomillionærer på
traktor hvis det blir protesttog?
HILDE VALBJØRN HAGELIN

Samfunnsviter

Sandøya er mitt
paradis - og jeg
deler det gjerne

Dei foreslår ei nasjonal ordning
som kan stimulere ungdom til å
bruke meir av si tid til tenesteyting i omsorgssektoren. Stimulansen kan t.d vere at ungdom
som arbeider eit år i omsorgstenesta før ein byrjar på høgare
utdanning, kan komme ut av eit
5-årig studium utan studiegjeld.
Det konkrete innhaldet i
arbeidsoppgåver må utformast
av aktørane i sektoren saman
med fagorganisasjonane.
Hagenutvalet viser til at allmenne verneplikta er under
omdanning. I 2009 var de berre
7600 av eit årskull på 60 000
som fullførte førstegongstenesta.

Lottomillionærer
og pelsbønder
Lottomillionærer er ikke som
andre millionærer. Ei heller er
pelsbønder som andre bønder.
Skal vi være helt ærlige er det vel
ikke mulig å kalle dem bønder
overhodet.
Pelsdyroppdrett har ingenting
med landbruk å gjøre. Vi har en
stolt landbrukstradisjon her i
landet. Landbruket har den
essensielle oppgaven å forsyne
landet med mat. Pelsdyroppdrett
er derimot bare produksjon av et
luksusprodukt ingen trenger.

Senterpartiet sitt landsmøte
vedtok å utgreie moglegheiter
for å innføre Hagen- utvalet sitt
forslag om solidarisk samfunnsteneste. Ei slik ordning kan tilføre fleire titusen årsverk til
omsorgssektoren. I tillegg vil
dette kunne sikre sektoren fleire
rekruttar, som gjennom tenesta
ser verdien av omsorgsarbeidet
og gjer dette til sitt yrkesval.
Uansett vil ordninga gi norsk
ungdom verdifull kunnskap om
menneske med nedsette funksjonar og deira behov.
KJERSTI TOPPE
NILS AARSÆTHER
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Pelsindustrien selv forsøker å
få oss til å tro på at de er en del
av landbruket. Den må de lenger
ut på landet med. Vi publikum er
ikke så lettlurte. Vi skjønner at
det er vesensforskjell på matproduksjon og luksusproduksjon.
Hver gang det blir avslørt
dyremishandling i pelsindustrien
forsøker bransjen å forsvare seg
med at det er skader på dyr i alt
dyrehold. Men problemet med
pelsdyroppdrett er pelsdyrene
ikke er tamme slik som husdyr,
og at de i tillegg er innesperret i
bur hele livet. Derfor er det ikke
mulig å sammenlikne pelsdyroppdrett med annet dyrehold.

Jeg tror og ønsker at øya vår kan
bli idyll for langt flere, og ikke
minst yngre folk om vi fikk fastlandsforbindelse. For meg ser det
ut som om brorparten av Sandøyas befolkning er 50+, altså
langt over «produktiv» alder.
Det er heller ikke slik at Sandøya i dag er et samfunn uten
biler. Vi ser det ved ferjeleiet;
sparker og trillebår blir byttet ut
med biler og firehjulinger som
står oppstilt langs veien, og det
må da bety at mange ønsker det
litt mer lettvint?
...vi har hentet våre unger med
båt i Brevik nattetid, høst og
vinter med regn, tåke, kulde og
is...
...ungdommer som får seg
ekstrajobb kveld/helger må også
regne med å bruke mye tid på
venting (noe man for så vidt er
vant til på Sandøya, men nok
blir nok). Og skal du på jobb
søndag eller helligdager så går
ikke første ferje fra Sandøya før
kl. 10.00. Det er ok i sommerhalvåret men vinterstid er det ikke
alltid like enkelt.
De som ytrer ønske om bruforbindelse hører ofte at: «det er jo
bare å flytte»! Men det må være
lov å ønske seg en enklere hverdag. Og ønsket om bru kommer
jo fra dem som ikke vil flytte fra
Sandøya, men som fortsatt
ønsker å bo på den flotte øya vår,
for det er vi alle enige om at den
er.
All ære til «komiteen for fastlandsforbindelse» som orker å
holde på... tusen takk.
Sandøya blir av noen sammenliknet med Saltkråkan. Men
Båtsmann er død og jeg tror
Tjorven har flyttet..
TRINE JACOBSEN
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GLADE UNGDOMMER PÅ HARDANGERVIDDA
Få deltakere var ikke nok til å stoppe vår planlagte skitur
på Hardangervidda. Litt endringer på selve ruta måtte til,
men vi pakket sekken, smurte skia og satte kursen mot
Rjukan i strålende vær.
Turen startet ved Krossobanen på Rjukan fredag ettermiddag. På toppen stod vi fremfor selve inngangen til
Hardangervidda, noe som betydde at vi kun trengte å

spenne på oss skiene før vi la i vei mot Helberghytta.
Både været og føret viste seg fra sin beste side, og med
fantastisk utsikt over Gaustatoppen kunne det ikke blitt
stort bedre.
Vi holdt et rolig tempo innover mot hytta, noe som
førte til at vi ble bedre kjent med hverandre. Vi tok oss
også tid til et par drikkepauser med obligatorisk fotografering. Det er alltid viktig å ta vare på minnene på tur!
Vel fremme på Helberghytta ble vi møtt av flere hyggelige folk som også var på tur i helga. Turistforeningens
hytter er populære året rundt, noe som gjør det lett å bli
kjent med nye mennesker. Kvelden ble fylt med mat og
hyggelige samtaler før vi krøp ned i soveposene.
Etter frokosten neste morgen var vi klare for en topptur. Vi peilet ut ønsket mål og la i vei. Igjen opplevde vi
sol og gode skiforhold. På toppen møtte vi en fantastisk
utsikt over vidda med selveste Gaustatoppen i bakgrunn.
Dette måtte selvsagt foreviges før vi satte snuta tilbake
mot hytta der vi spiste lunsj i solveggen. Vi slappet av litt
inne på hytta, før noen av oss ville ut på en ekstra topptur. På kvelden stod tacogryte på menyen, og flere skigåere sjekket inn på hytta for natten.

Søndag var vår avreisedag. Da frokosten var spist og
hyttevasken unnagjort, satte vi kursen tilbake mot Gvepseborg. Været var igjen upåklagelig, og 8 kilometer ble
raskt tilbakelagt under skiene. Vel tilbake ved Krossobanen kunne vi se tilbake på en vellykket tur fylt med
gode venner, flott vær og rike naturopplevelser.
Takk for turen!
Har du lyst til å bli med på tur? Følg med på DNT-Ung
sitt turprogram fremover!
VIBEKE HEIBERG ØDEGÅRD
TOLLNES PENSJONISTFORENING hadde møte onsdag 3. april.
Nestleder ønsket 16 medlemmer, Torbjørn Steinhaug og
Klara Hansen velkommen.
De spilte og sang for oss i tre avdelinger, mye fin
musikk og nydelig sang, klar og ren. Nestleder fortalte
litt fra årsmøtet i Morgedal, en del opplysninger og om
et par dagsturer. Den første til Charlottenberg og avslutningsturen i juni, som blir «ut i det blå». Flere meldte seg
på. Det ble tid for bevertning, loddsalg og trekking. Nestleder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.
Neste møte blir 8. mai på Klyve Grendehus.
HALDIS

