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Sommerbrev 

 
Kjære pensjonistkollegaer! 

 

Det er nesten ikke til å tro; vi har gjennomført et normalt vårsemester, og jammen er 

sommeren skikkelig på plass når dette skrives! 

Og når dere har pleiet hytter og hus, og kanskje noen vondter her og der, står vi klare 

med et program for høsten 22. 

Klar og klar, det er mange uløste detaljer igjen, men foreløpig har vi hvert fall blinket 

ut Ringerikstur 14. september. 

 

Den etter hvert tradisjonelle «høstfest med nogo attåt» ønsker vi å arrangere          

18. oktober, men her er et stort men: Av årsaker vi ikke forstår, blir alle etatens 

pensjonistforeninger påprakket en avtale som sier at alle våre aktiviteter skal foregå 

innenfor ordinær arbeidstid. 

Er det noen som kan snakke noen til rette? (vi skal også forsøke, bare vi får tak i rette 

myndighetsperson) 

 

Julemøte skal vi ha, etter at vi nå har forberedt og avlyst to år på rad. 

Og kanskje blir det tid til en eller annen befaring? Nasjonalmuseet åpner for bestilling 

1. september. 

 

Leder har vært på samling i Kristiansand, hørt to av etatens divisjonsledere, og 

diskutert en rekke foreningssaker, eksempelvis valgordning i SVP, og deltagelse i et 

opplegg for å kurse eldre i trafikksikkerhet for myke trafikanter. Her bør mange av 

våre medlemmer rundt omkring kunne gjøre en innsats. 

Avtroppet generalsekretær Olimb Norman i Pensjonistforbundet ga oss et innblikk i 

spillet omkring pensjonistoppgjøret, og oppfordret alle som kan, til å stille utenfor 

Stortinget i protestaksjonen 7. juni. Kanskje rakk dere det? 

 

Distribusjon av nyheter til websidene våre blir nå delegert fra forbundsstyret, så følg 

med på www.vegpensjonistene.no  

 

Sommerhilsen fra styret 

 

PS: Og husk å melde fra om adresseendringer, slik at vi kan nå dere med medlemskort 

og kontingentkrav! 

 
 
 
 

Medlem av: SAKO og 
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