
  

 

Nyhetsbrev november 2022 
 

Her kommer et nytt Infoskriv fra styret i PFO.  Det er lenge siden vi laget det siste 
«innimellom-input-skrivet» i januar i år. Mye har skjedd siden den gang. 
 
Vi har fått et nytt styre som har kommet godt i gang med sitt arbeid. VI har jobbet mye med 
å finne ut hvilke oppgaver vi ønsker å legge mest vekt på, og har kommet til at bl.a. treff med 
innhold av allmenngyldig art er viktig, nå når vi er mer eller mindre ferdig med korona. 
 
Vi har arrangert møter med AtB, møte om viktigheten av å holde seg i form, møte med 
forfatter for å nevne noen emner. 
 
I tillegg arrangerte vi en herlig konsert med Nidaros Blueskompani i Hornemans hage i 
august, og nå har vi akkurat gjennomført den første lederkonferansen siden 2019!  Godt å 
være i gang igjen. 
 
Lederkonferansen ble en gjennomgang av tilbud som finnes for at vi skal finne frem i den 
digitale hverdagen, hvor kan vi få hjelp, hvem kan hjelpe og hvordan: det ser ut til at det 
etter hvert vil bli mulig å finne alt dette på et sted! 
 
Likeledes fikk vi en innføring i hvor vi kan søke og hva vi kan søke på av støtte hos 
kommunen, med spesiell vekt på hva vi som foreninger kan søke på. 
 
Vi har engasjert oss i hvordan vi ønsker at tilbudene i Hornemansgården skal være gjennom 
deltakelse i Ressursgruppen for gården. Der samarbeider vi om å finne tilbud som kan 
engasjere og arrangementer av allmenn interesse. 
 
Vi jobber sammen med Ressursgruppen for å få så god informasjon som mulig i 
Hornemansgården, bl.a. med oversiktstavle som viser hva som foregår hvor i huset. Den vil 
sannsynligvis være på plass om ikke så lenge. 
 



Vi er stadig interessert i få ut informasjon til foreningene og ikke minst til 
enkeltmedlemmene. Derfor har vi laget et eget punkt på hjemmesiden vår, www.pfo-trd.no  
der man kan melde seg på nyhetsbrev.  De som melder seg på vil bl.a. kunne få protokollene 
fra våre styremøter tilsendt i tillegg til annen info, som invitasjoner til arrangement og slike 
«nyhetsbrev» som dette.  
 
Nå har vi akkurat arrangert vårt første «Julebord» i PFO`s regi, der nærmere 45 var samlet til 
mat, prat og hyggelig musikk. Dette er et arrangement som vi håper å kunne gjenta før jul 
også i årene fremover. 
 
Ettersom det nå nærmer seg slutten av året og dermed også tid for å tenke årsmøte, ber jeg 
om at dere hjelper valgkomiteen i deres arbeid med å finne gode kandidater til de verv som 
skal besettes på årsmøtet i mars. Valgkomiteen vil i løpet av desember sende ut oversikt 
over hvem som er på valg til foreningene. 
 
Vi takker alle for et spennende og utfordrende år for det nye styret, mange fine treff og 
hyggelige samlinger! 
 
Vi ser frem mot et nytt år med nye utfordringer og ønsker alle medlemmer  
   
 

       god jul og godt nytt år!!  

    
 
 

 
Styret i PFO  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 


