
DEN GAMLE GARDE  
 

Til medlemmene i Den Gamle Garde 

20. april 2022                

Informasjon og medlemsverving 

Nå står våren for døra, og aktivitetene i Den Gamle Garde har begynt å ta seg opp. 
Medlemsmøter siste torsdag i måneden har kommet i gjenge. Neste møtet er 28. april. I 
mai kolliderer vi med Kristi Himmelfart, så da har vi besluttet å avlyse mai-møtet. Men vi har 
kommet langt i planlegging av sommertur torsdag 9. juni til Fredrikstad.  

Dette blir siste samling før sommeren, men i august er vi i gang igjen. Vi har også begynt å 
jobbe med en utenlandstur i september, enten i uke 37 eller 38. Vi har drøftet flere 
muligheter og sjekker for tiden om Helsingfors kan være et alternativ. På medlemsmøtet 
den 28. april vil vi gjerne ha innspill fra dere.  

Den Gamle Garde har ikke vært så aktive med medlemsverving. Nå oppfordrer vi 
medlemmene til å engasjere seg litt i medlemsvervingen. Formål og rekrutteringsgrunnlag 
går fram av vedtektene våre; 

§ 1 

Den Gamle Garde er en forening for veteraner i arbeiderbevegelsens organisasjoner.   

Adgang til medlemskap har alle pensjonerte tillitsvalgte eller fastlønte i arbeiderbevegelsens 

organisasjoner og andre pensjonerte personer som lenge har vært aktive i arbeiderbevegelsen. 

Adgang til medlemskap har også ektefeller/samboere til dem som er nevnt over. 

 

§ 2 

Foreningens formål er; 

a) å arrangere møter  - vanligvis en gang i måneden - med foredrag om aktuelle emner 

og drøfting av saker av interesse for medlemmenes og arbeiderbevegelsen, 

b) å arrangere turer for medlemmene i inn- og utland minst en gang i året. 

Kjenner du noen som du gjerne vil ha med, og som har lyst å blir med, sender du følgende 
opplysninger til sekretæren: kirstinoss@gmail.com 
: 

- fullt navn, slik det er oppført i passet 
- fødselsdato 
- adresse 
- e-postadresse 
- mobiltelefonnummer 

Styret i Den Gamle Garde 

mailto:kirstinoss@gmail.com

