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Hei, igjen.
Ettersom Tove nettopp har hatt en operasjon, er det
hennes vikar – Wenche H. Gjerde – som lager
Virvelnytt denne gangen også.
Det er litt rart å sitte her å vite at dette er det siste
Virvelnytt som kommer ut i år. Å få Virvelnytt i
posten, er fint for oss medlemmer. Den gir oss et lite
innblikk i hva som skjer i fylkeslaget vårt. Nå nærmer
det seg jul og kulda setter snart inn. Foreningen har
fortsatt et par aktiviteter igjen på kalenderen. Begge
er på nyåret. Håper vi ser dere der.
v Ønsker dere alle GOD JUL OG GODT NYTTÅR.

FRAMTIDIGE ARRANGEMENTER:
•

Juletrefest – 3. januar på Hof menighetshus.

•

Årsmøte – 24.januar i Porsgrunn.

Det kommer invitasjon til begge arrangementene, men sett av
datoene nå.
For Vestfold, men andre kan delta:
* Førjulstreff på Solvang – 7. desember
Det kommer egen invitasjon.

Vi håper at flest mulig kan delta på våre siste arrangementer. Etter
årsmøtet vil det være et nytt styre – med noen gamle og noen nye
ansikter. De kommer helt sikkert til å lage like fine arrangementer til
neste år. Så gled dere til det. En ting som vi i vår lille familie setter
pris på, er å møte andre i samme situasjon. Utveksle erfaringer eller
bare snakke sammen. Og vi ser hvor fint det er for Thea å møte
andre som sitter i rullestol eller går med skinner. Da er det ikke
lenger bare henne.
En gladmelding!
Familien Tørring i Skien har fått en liten gutt.
Gratulerer til Liv, Andrè, Aksel og Åsmund!
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Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN,E-post:
tovebm@online.no, Tlf: 32872238
vikar: Wenche H. Gjerde, Bjønner`n 13, 3153 Tolvsrød, e-post: wenche@eg.no
tlf: 33 31 99 84

