MJØSGRUPPA AV NKLF 2015.

Styresammensetning:
-

Rikke Folstad (kasserer) / Torbjørn Folstad

-

Helge Kapelrud

-

Kristian Lie (referent)

-

Jan Stavne

-

Oddvar Ådnanes (fra høsten 2015)

Arbeidsform:
Det har hittil vært arrangert 4 møter hvert kalenderår, 2 på våren og 2 på høsten. Det
sendes ut e-post i forkant av hvert møte. Denne går til ca 60 personer. I tillegg tilstreber
vi å legge en papirinvitasjon i hylla til nye turnusleger (har ikke vært gjennomført før
riktig alle møter). Møtene starter vanligvis med en kort innledning/andakt og sang. Etter
dette er det bespisning og sosialt samvær. Siste halvdel av møtet består av dagens innlegg
med eventuelle spørsmål og samtale i etterkant. Møtene holdes dels privat, dels i andre
lokaler. Frammøtet er best når møtene holdes privat.
Det har vært vanskelig å få noen til å overta formannsvervet, men fra høsten 2015 har
Torbjørn Folstad sagt seg villig til ta på seg oppgaven.
Svært mange i Mjøsgruppa er pensjonister eller nærmer seg pensjonistalder. Frammøtet
av yngre leger har ofte vært sparsomt. På siste møte ble Mjøsgruppas hensikt og
arbeidsform diskutert, og vi kom fram til at vi inntil videre vil arrangere bare ett lokalt
møte hvert semester, i tillegg til de nasjonale møtene Inspiratio og Høstseminaret.
Kanskje den nye komiteen kan finne fram til en form som appellerer mer til de yngre
legene?

Møter:
Fredag 20. mars: Møte hos Martha Voll.
Liv S. Ødbehr: Åndelige behov hos eldre og døende. 23 personer til stede.
Fredag 5. juni: Sommeravslutning på Hedmarktoppen. Avlyst på kort varsel p.g.a.
begravelse på Hedmarktoppen.
Fredag 16. oktober: Møte hos Bjorvand på Nes:
Kristian Lie: Kongo, Afrikas hjerte. Inntrykk fra en Kongoreise. 13 personer til stede.
Fredag 27. november. Møte hos Martha Voll.
Berit og Oddvar Ådnanes: Forfulgte kristne i Sentralasia. 32 personer til stede.

Det kan ellers nevnes at et av Mjøsgruppas medlemmer var med i komiteen for Høstseminaret på
Høsbjør: Jørgen Bjorvand.
Ottestad 07.01.17,
Helge Kapelrud

Økonomi:
Det tas opp kollekt til hvert møte. Kollekten går til å dekke
reiseutgifter dagens taler og andre utgifter i forbindelse med
møtet. Resten går til NKLF hvis ikke det er et annet formål
som er mer nærliggende ut i fra dagens tema. Vi har 3901 kr
stående på konto i DNB 31.12.14

Medlemmer:
Vi har ikke noen formell medlemsliste. De som kommer på
møtene oppfordres fra tid til annen om å melde seg inn
sentralt, men vi har ingen oversikt over hvor mange av oss
som står som medlemmer i NKLF.

Helge Kapelrud

