
 
 
NB! Dette brevet går og til medlemmer i Rogaland. 
 

«Etter den søte kløe - ble«Etter den søte kløe - ble  

det vått!!!»det vått!!!» 
Dette har vært året der vær- rekordene står for fall. 
 

Det har vært stillere fra meg i år; enn vanlig. 
Selv «snille gutter» får det ikke alltid som de vill. For undertegnede har det vært ett år - så langt, 
med store kontraster. Men vi rister litt på oss – og så er vi i gang igjen.  
 
 

Vi inviterer til Julemøte på Stord, 04. desember 2018. 
Medlemmene på Stord er i full gang med forberedelsene til det årlige julebordet. Dette finner sted 
på Stord Hotel tirsdag 4. desember 2018 kl. 18:00.. Pris kr. 500,- per person inkl. aperitiff og 
underholdning før vi går til bords. Julebord med to enheter drikke. Prisen er sterkt subsidiert fra 
LFS. Der går båt fra Bergen kl. 12:15 og buss både fra Bergen og Stavanger nesten hver time hele 
dagen. Har du behov for plass til rullestol på bussen, ta kontakt med Norway buss ekspress på 
telefon 05505. Du kan og bestille taxi fra båt kaien i Leirvik til hotellet. Dette hjelper mannskapet 
på båten deg med. 
Hotellet har satt prisen for overnatting og frokost til kr. 1 295,- på enkelt rom og kr. 1 495,- på 
dobbelt. Dette betales av hver enkelt. 
Påmelding til julebordet gjør du til Brit Gravdal, Stord, på telefon 412 65 482. 
Bindende påmelding senest 12. november 2018. 
 

Tur til Lanzarote 18.03. – 01.04.2019!  

Turene til Casas Heddy på Lanzarote er blitt en tradisjon. Ny tur er nå klar. Turen har i 
utgangspunktet avreise / ankomst fra Gardermoen, men det kan være mulig å få reise arrangøren 
til å lege avreise / retur også fra Bergen. Dette blir på litt andre datoer, avreise ett par dager før og 
retur litt tidligere. Ta kontakt med Roger Amundsen på LFS, telefon 489 99 797. Dere finner og 
opplysninger på www.slag.no og i siste nr. av Slagordet. 
 
 

Tipper du? Husk at LFS Hordaland er godkjent for Grasrotmidler. Gi beskjed til 
kommisjonæren at du vil legges inn med LFS Hordaland, org.nr. 994656333. 
 

Da sees vi på Stord; håper jeg!Da sees vi på Stord; håper jeg! 
 

Med vennlig hilsen 

 

http://www.slag.no/

