
 

Hydropensjonistenes forening i Oslo    9.februar 2023 

 
 

Orientering til medlemmene 

 
 

Kjære medpensjonister! 

Endelig kan vi ønske våre medlemmer godt nytt år og velkommen tilbake på møter og 
arrangementer i kontorbygget på Vækerø. Vi forholder oss selvsagt til de krav som 
myndighetene til en hver tid setter. I øyeblikket innebærer det at man følger gode rutiner for 
håndhygiene og at du ikke møter dersom du har tegn på luftveisinfeksjon så som hoste, sår 
hals eller feber. Vi forutsetter også at dere alle er fullvaksinert med fire doser. 
 
Generelt 

Vedlagt følger innkalling til årsmøtet med agenda og nødvendige vedlegg. 
Styret ønsker å være proaktivt overfor våre medlemmer og sende ut orienteringer og 
påminnelser om våre arrangementer. Dette kan vi gjøre effektivt på e-post. Dette fordrer 
imidlertid at dere straks melder til foreningen når dere skifter e-post adresse. 
 
Juletrefesten 

I år var det heldigvis mulig å gjennomføre vårt julearrangement. Drøyt 50 glade hydro- 
pensjonister hygget seg med gryterett, vin, gang rundt juletreet samt kaffe/te og kaker. 
Trond Dahlen ledet som vanlig gangen rundt treet og fikk opp stemningen blant deltagerne. 
 
Dagsturen 

Dere vil legge merke til at prisen for dagstur er hevet betydelig. Dette skyldes at våre hoved- 
sponsorer (Hydro og Equinor) har kuttet ned på sin støtte til foreningen. Vi har i tråd med 
sponsorenes ønsker brukt av vår oppsparte kapital. Fram til vi igjen mottar bidrag fra våre 
sponsorer må vi dessverre ta inn en større del av kostnadene ved våre større arrangementer fra 
deltagerne. 
 
Turen til Stavanger og Haugesund 

Det er i skrivende stund 40 påmeldte til turen. Det fortsatt 10 ledige plasser så det er bare å 
melde seg på.  
 
Høst tur 

Høstturen går i år til Nord Italia, Maggioresjøen – Milano – Bergamo. Det er lagt opp til et 
innholdsrikt og hyggelig program. Se vedlagte invitasjon for detaljer om turen, påmelding etc. 
 
Parkering 

Vi minner igjen om at parkering i forbindelse med våre møter må skje på parkeringsplassen 
på høyre side når man kommer inn på kontorområdet på Vækerø. Det er gratis parkering etter 
kl 17:00.  
 
Med vennlig hilsen 
for styret 
 
Per Aksel Lindberg 
Styreleder (sign) 
 
Vedlegg: 
Program for våren 
Innkalling til årsmøte m/vedlegg 
Invitasjon til dagstur som går til Kongsvinger og Maarud gård 
Invitasjon til høsttur som går til Nord Italia 
Adresseliste 


