
    Kjære medlem. 
 
Da kan vi bare håpe at vårens program fenger, og skaper engasjement. 
NB: Legg merke til bruk av ulike lokaliteter og dager! 
 
Vi starter sesongen med ÅRSMØTE 05.02. Årsmelding og regnskap for 
2014 vil bli lagt frem. Styret ønsker økt engasjement fra våre medlemmer, 
og vi trenger innspill fra dere på hva som skal til for at vi når ut og 
engasjerer. Nye kandidater til valg inn i styret er forespurt. Eventuelle 
saker sendes styret innen en uke i forkant. 
 
 5. mars møtes vi på Lothes Mat og Vinhus, og gjentar suksessen fra 2 
år tilbake! Her får vi matkurs  med fokus på D-vitaminrik mat, etterfulgt 
av servering.  *Voksen tilstelning! 
Gratis for medlemmer og 300 kr for andre. 
 
Den 09. april tar vi Pizzakveld på Il Forno på kaien. 
 
Onsdag 06. mai tar vi turen til Fjørsilkebris i Aksdal, hvor det blir 
Sommerfest. Vi har lokalet for oss selv, og gleder oss til god mat og 
underholdning. Gratis for medlemmer, 300kr for andre 
Adresse: Førlandsvegen 127, Aksdal. *Voksen tilstelning!  
 
Foreningen dekker MS-konferansen i Stavanger den 20.03., for 
medlemmer som ønsker å delta. Hovedtema for konferansene er 
progressiv MS - fokus på mestring. Se mer om program og 
påmeldingsinfo på MS-forbundets hjemmesider. 
 
 Minner igjen om at Grasrotandelen er en ypperlig måte å støtte opp 
om foreningen på, tips gjerne andre også! 

 
Påmeldingsfrist til arrangementer: Senest 1 uke i forkant! 
Kontakt Tove på  tlf 93831820, eller benytt vår e-post adresse 
haugaland.ms-forening@hotmail.no. 
 
Nytt av året er at alle på samme adresse kan skrives inn i 
familiemedlemskapet, både store og små. Vi oppfordrer derfor våre 
medlemmer til å benytte seg av skjemaet som ble tilsendt i posten, eller 
gå på nett: www.ms.no, og melde inn hele familien!  
Dette vil gagne både dere og foreningen  

Medlemsmøter 
 

Torsd 05. februar 
Kl 18:30 
Årsmøte 

Rica Maritim Hotel 
 

Torsd. 05. mars 
Kl 18:30 

Matkurs+Servering 
Lothes Mat & Vinhus 

 
Torsd. 09. april 

Kl 18:30 
Pizzakveld 

Il Forno, på indre kai 
 

ONSDAG 06. mai 
Kl 18:30 

Sommerfest på 
Fjørsilkebris 

Førlandsvegen 127 
5570 Aksdal 

 Sammen blir vi sterke!  

Kafétreff (alle mdl) 
Vi møtes på Kafé René, 

Rica Maritim Hotel 

 
Torsdager kl 19:00: 
21.01, 12.02, 12.03,  
16.04, 28.05, 11.06. 

 
Mandager kl 12-14: 
23.02, 30.03, 27.04,  

11.05, 22.06. 

Kontakt Likemann 
 

Olaug Ingjerd Haga 
Tlf: 92853385 

olaugingjerd@hotmail.com  
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