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 Kjære medlemmer ! 

VI er inne i en tid der Cov19 har satt og kommer å sette dype spor rundt omkring oss. Ikke bare at mange 

blir syke med fatale utganger,  men også en stor påvirkning for mange i det daglige arbeide. Vi håper alle 

våre medlemmer og deres nærmeste klarer seg fra denne pandemi. Ta hånd om hverandre og følg 

gjerne oppfordringen å ta kontakt med de dere kjenner som kanskje er isolert/ sitter i karantene. En 

telefonsamtale kan være kurerende for mange. 

I og med at det har kommet restriksjoner  for folkesamlinger, så er vi tvunget å ta en del beslutninger  for 

arrangemanger  framover. 

Dessverre så kommer årets 17. mai fest å bli avlyst, både vårt tradisjonelle 17. mai tog fra Roul 

Wallenbergs plass til Skansen , og  vårt arrangemang på Skansen. Dette beklager vi sterkt,  men er nødt å 

følge direktivene fra myndighetene. 

Det innebærer også at vi må  avlyse 17. mai festen på Hasselbacken,  som vi i år hadde tenkt å 

kombinere med en 125 års jubileums fest. 

Men fortvil ikke;  Jubleumsfesten kommer vi å flytte  fram til høsten. Vi  lover at det skal bli en fin og 

høytidlig festkveld.  VI kommer å avvakte Corona pandemien og forsøke komme med noen datum i 

september. 

Årsmøtet for vår forening kommer også  bli flyttet fram i tiden. Vi kommer tilbake til nytt datum/ 

innkallelse. 

Vi har også sett en intresse for «norsk-mat- kvelder» , noe vi kommer å sette opp  til høsten. Alle  våre 

medlemmer  oppfordres  å komme med  ønsker om tema. 

VI vil også påminne om å betale årsavgiften  for 2020, og at den nå er 300 enkelt medlem/ 500 for par. 

Skriv medlemskap 2020 + navn. Betaling kan gjøres via Swish 123 568 17 21 eller BG 5709-0219. 

 

Med vennlig hilsen Styret i Det Norske Samfund 

 



 

  


