
NY KONTORMEDARBEIDER PÅ FYLKESKONTORET
Jeg heter Anne Brita og er 54 år. Jeg synes det er 
utrolig stas å få jobbe her.  Tidligere har jeg 
jobbet 15 år i «oljå» og 13 år i barnebokforlag. 

Nå gleder jeg meg til å bli kjent med alle dere ute 
i lokallagene, og håper jeg kan bidra med hjelp og støtte til dere der 
det trengs. For jeg har store sko å fylle etter Kirsten! 
Så bare ta kontakt enten på telefon 51 52 43 55 eller e-post:
anne.brita.ramberg@nasjonalforeningen.no
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FØLG OSS PÅ FACEBOOK. 

LEDER I LOKALLAGENE MOTTAR FLERE EKSEMPLARER AV «ROGVA»NYTT, FOR Å 
DELE UT TIL ALLE MEDLEMMENE I STYRET. 
HUSK Å TA MED INFORMASJONEN TIL DE ANDRE STYREMEDLEMMENE!

NB! E-POSTADRESSER TIL LEDER/ KONTAKTPERSON I LOKALLAGENE

Nasjonalforeningen sentralt sender flere Lokallagssendinger i løpet av 
året med informasjon til alle lokallag. Tidligere gikk dette med post, på 
grunn av store porto utgifter, sendes nå alt på e-post til den adressen 
som er oppgitt. Blir disse sendingene mottatt?

HAR NOEN FÅTT NY E-POSTADRESSE? HVIS DET ER TILFELLE, VÆR SÅ SNILL Å MELD 
FRA TIL FYLKESKONTORET, SÅ VI KAN ENDRE ELLER SLETTE.

Fylkeskontoret har erfart at det er svært få som bruker e-posten jevnlig, 
og vil gjerne ha beskjed om dere ønsker å motta info pr. brev i stedet.

PROSJEKT AKTIVITETSVENN
Julens forberedelser er rett rundt hjørnet og det er på tide med 
oppdateringer på Aktivitetsvennfronten. I løpet av året har alle 
kommuner i Rogaland fått tilbud om informasjon om Aktivitetsvenn, 
og de fleste har deltatt på informasjonsmøter. 
På landsbasis drives nå Aktivitetsvenn i over 190 kommuner, og flere 
kommuner er under oppstart. 
I høst har Hjelmeland, Finnøy, Klepp, Suldal, Gjesdal, Randaberg og 
Sola kommune blitt Aktivitetsvennkommuner i Rogaland. 
Det er utrolig flott at tilbudet kan komme flere og flere mennesker til 
gode! Heia - heia!
Vil dere vite mer, kontakt Veronica R. Bongard
på tlf. 92 84 71 51 /e-post: vebo@nasjonalforeningen.no

HEI TIL ALLE I NASJONALFORENINGEN I ROGALAND 

Jeg ønsker å takke for godt samarbeid med alle dere flotte frivillige i 
lokallagene de siste 14 årene. Jeg kan se tilbake på mange kjekke 
arbeidsoppgaver, mye har jeg lært disse årene og mange, fine 
mennesker har jeg blitt kjent med. Nå fortsetter jeg min tilværelse, 
med nye valg i hverdagen.

Lykke til videre alle - med alt det gode arbeidet som 
jeg vet blir gjort i Rogaland! Så vil jeg også si at jeg 
har satt stor pris på fine telefonsamtaler, e-poster, 
blomster og varme klemmer 

Takk for meg fra Kirsten Sola

«RogVA»nytt

Vi på fylkeskontoret ønsker 

alle en fin førjulstid og 

en fredelig og god julehøytid !

TILSKUDD FRA FYLKESSTYRET

Fylkesstyret har satt av en «pott» i budsjettet som lokallagene kan søke 

midler fra – enten det skal arrangeres et åpent møte, en tur, en samling 

eller noe annet som er innenfor Nasjonalforeningens satsingsområder.

Det er ikke noe søknadsskjema. Send en e-post til fylkeskontoret: 

rogva@nasjonalforeningen.no som stiles til fylkesstyret. 

Søknader behandles fortløpende på styremøtene. Oppgi hvilke inntekter 

og utgifter dere kommer til å ha tilknyttet arrangementet 
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Se mulighetene 

- ta trappa!

Demensaksjonen 2017 – resultat Rogaland

Takk for innsatsen til alle lag som har bidratt i årets Demensaksjon! 

Fjorårets rekordresultat på landsbasis er slått og ligger foreløpig (pr 21.november) 
på hele 6 025 622 kroner! 
Flere lag har hatt sin første bøsseaksjon i år, og det har vært mange fine 
medieoppslag. I år har noen av dere hatt godt samarbeid med skoleklasser om 
bøssebæring, ikke minst i ungdomsskole-valgfaget «Innsats for andre». 

Det er tydelig å se av resultatet at det har vært til stor nytte 

Når det gjelder samarbeid med skoleklasser, serieforeningen for kvinnefotball og 
Boots apotek, håper vi å utnytte dette enda bedre i 2018.

I Rogaland fylke ble resultatet kr.463 263 
mot resultat fra i fjor kr.379 498.

En liten oppgang fra året før, som skyldes at 
Riska helselag, som ble nedlagt i 2015, 
besluttet at kr.100 000 av deres midler skulle 
overføres til demensaksjonen.

Bildet er fra Stavanger demensforening sin 
stand i Østervåg på lørdagen 23.september.

Inspirasjonssamling, lørdag 4.november 

på Skipper Worse Ledaal

Det var ganske bra oppslutning om inspirasjonssamlingen 
for lokallagsstyrene i Rogaland. Programmet inneholdt 
faglig innhold, iblandet skjemt og alvor.
Ninna Gram snakket om «organisasjonsarbeid». Hanne og 
Olaug kom med «tips og idéer til styrearbeid i lokallag».  
Ragna Bjelland sørget for at lattermusklene ble tatt i bruk 
ved å gi «Påfyll i en travel hverdag, blanding av humor og 
alvor» og Merete Mikkelsen presenterte «Musikk og 
trening gir mening».

Og innimellom programmet fikk Kirsten, som snart er 
på vei ut i AFP-tilværelse, overrakt blomster og gaver 
fra Nasjonalforeningen sentralt og lokalt, i tillegg til  
mange, fine ord. Bildet viser Reidun Sirevåg som 
overrekker blomster fra lokallagene.

MINNER OM LOKAL VERVEKONKURRANSE SOM GÅR UT ÅRET

Ennå noen dager igjen av året til å verve nye medlemmer! Det lokallaget 

som har vervet flest medlemmer i løpet av 2017, blir premiert på 

fylkesårsmøtet i april 2018 av fylkesstyret. 

Benytt muligheten til «å tørre å spørre»!

Ha vervebrosjyre tilgjengelig og vær aktiv i å tilby medlemskap : ) Kanskje 

kan dere ha medlemsrabatt på aktiviteter så det blir fristende å melde 

seg inn? Eller søk samarbeid med andre om nye aktiviteter som kan 

tilbys. Å få nye medlemmer handler mye om å ha aktiviteter som fenger.

Trenings tips fra Siri:
LANDSMØTE I TRONDHEIM, 8. – 10.JUNI 2018
Landsmøtet er det øverste myndighet i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og blir arrangert hvert fjerde år. Legg dato inn i planene for 
neste år allerede nå, mer informasjon kommer etter hvert.
Det er viktig at flest mulig av lokallagene tar del i Landsmøtet, det er en 
viktig møteplass og det er der beslutninger tas. Håper at det er mange 
lokallag som har anledning til å representere Rogaland.

TUBFRIM er en organisasjon som i over 85 år har samlet inn frimerker, 
prospektkort og telekort – OG GJØR DET FREMDELES! Overskuddet går til 
helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og –hemmende barn og 
unge i Norge og til bekjempelse av tuberkulose. HUSK å ta vare på frimerkene 
og julekortene i denne juletid – de kan leveres til fylkeskontoret. 
Vi har også samleesker.


