
 
 

Julehilsen fra PFO – Desember 2020 

Dette har vært et underlig år, og det blir vel ikke så mye bedre med det første!  Vi får være optimister 
og håpe at vaksinering og det at folk følger de rådene som myndighetene gir, kan hjelpe til slik at livet 
blir litt mer normalt igjen. 

For de aller fleste foreninger og lag har det vært minimalt med møter og samlinger, om det har vært 
noen i det hele tatt. Jeg må si for eget vedkommende at jeg virkelig savner å treffe medlemmene og 
å kunne prate og lytte uten å passe på avstanden.  Jeg savner muligheten til å kunne gi en klem som 
en oppmuntring eller en takk, jeg savner impulsive besøk og muligheten til å kunne reise! 

Dette er jo likt for alle, så vi skal vel egentlig ikke klage, vi har det bedre i Norge enn i mange andre 
land. 

Så litt informasjon: 

VI kommer ikke til å avholde lederkonferanse i januar 2021 som først planlagt.  Den vil bli utsatt til vi 
kan ha en «normal» konferanse.  Det samme vil gjelde årsmøtet som var planlagt til siste del av 
mars.  VI ønsker et reelt årsmøte, ikke et digitalt møte, og velger derfor å utsette årsmøte til vi kan ha 
et fysisk møte.  Det betyr at nåværende styre kanskje blir sittende litt lenger enn valgperioden tilsier, 
og det håper vi at medlemmene er enige i. 

Vi har gjort et forsøk med å ha kontortid i Hornemansgården. Det har vært lite besøkt, så 
kontortiden på mandager mellom 11 og 13 faller bort inntil videre.  Dersom noen trenger hjelp eller 
info, ta kontakt med leder Greta Bergman, mobil 934 27 385 eller nestleder Ingrid S Hansen, mobil 
977 14 576, så skal vi svare så godt vi kan. 

Litt positivt nytt: 

Hjemmesiden begynner å ta form. Adressen er https://www.pfo-trd.no.  Det mangler noe ennå, men 
vi er i alle fall i gang.  VI jobber med å få med flere firma når det gjelder medlemsfordeler, så det kan 
bli noe nytt i 2021. Nåværende medlemskort gjelder ut mars 2021. Det er fortsatt noen 
foreninger/lag som ikke har hentet medlemskortene. Kortene kan hentes på Hornemansgårdens 
kontor. 

Så kommer godbiten:   

Etter at vi har hatt noen runder med kommunen, kan vi opplyse at alle pensjonistforeninger/lag som 
er med i PFO og som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, fra 01.01.2021 vil få GRATIS LEIE i 
Hornemansgården.  Man må registrere seg i aktørbasen ved hjelp av bank-id og det er enkelt gjort.  
Hjelp kan man få fra kontoret i Hornemansgården. 

Håper dette var en hyggelig nyhet i en vanskelig tid! 

 

Styret i PFO ønsker alle medlemmer en god jul og et nytt år med lite eller ingen coronasmitte! 


