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BÆRUMSFORENINGEN FOR
OFFENTLIGE PENSJONISTER

Jul - og nyttårshilsen
Kjære alle medlemmer i Bærumsforeningen for offentlige pensjonister!
Året 2018 er på hell og 2019 kommer med nye utfordringer!
Ser vi oss tilbake, har vi hatt mange gode og interessante medlemsmøter i 2018. For det første har
medlemmene knyttet kontakt med hverandre og blitt bedre kjent. For det andre har vi hatt mange
gode og nyttige foredrag og informasjonsmøter Flere møter har vært åpne for alle, også ikke medlemmer. På møtene har det vært livlige diskusjoner og meningsutvekslinger.
Vi har engasjert oss sterkt for å få lønnsslippen tilbake på papir. Det har vi delvis fått gjennomslag
for her i kommunen. Vi må huske at mange av de eldste eldre ikke er på nett, og fremdeles bruker
brevgiro og leser papiraviser. Kjernejournalen vår er tilgjengelig på nett! Men hva med alle dem som
ikke har nett? Dette er en utfordring,og staten burde være en bedre veiviser her. Retten til informasjon for alle er viktig
.
Likeså er vi glad for at vi nå endelig har fått eldreombud, En sak vi i BOP har hatt på sakskartet flere
ganger.
Planene våre for 2019 er klar, og alle møter for første halvår er fastlagt. Vi vedlegger vårt møteprogram på eget ark.
Vi har mange saker og har du en sak du synes vi bør engasjere oss, i kontakt oss. Vi setter pris på at
du engasjerer deg!
Vi ser frem til å møte flere av dere på våre møter. Foreløpig avholdes møtene i Kommunegården.
Vi takker for året som er på hell og ønsker dere alle en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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