
Medlemsbrev LPP Telemark, februar 2019. 
 

Årsmøtet 2019 står for døren. Det blir et spennende årsmøte. Vi har jobbet for å få til et nytt 
styre og nå ser det ut til å ha lyktes. Hvis vi får de kandidatene som foreløpig er spurt og så 
langt er villig, vil LPP Telemark få et kjempe sterkt styre.  Det fortjener dere medlemmer! 
 
Selve styre er altså på plass, men vi trenger 2 vara medlemmer. Vil du være en av dem?  
Du må gjerne være av den yngre garden, LPP trenger stemmen din.  
Er du over 40 år, men har lyst til å være med likevel?  Du, i LPP sammenheng er vi “unge” 
lenge. Bli med som vara, da vel! Kontakt meg på mail eller telefon. 
 
LPPs leder trer av på Årsmøte 2019, etter 15 års tjeneste. På tide vil nok noen si, leder er helt 
enig. ☺ Jeg vil fortsett være engasjert medlem av LPP, men uten styreverv. 
 
Det skjer mye nytt på pårørendefronten, ny Pårørendeveileder kom i 2017 og vi venter på en 
nasjonal pårørendestrategi, som letter pårørendes arbeidsbyrder knyttet til pårørenderollen. 
Vi som nærpersoner skal også ha rett til å leve egne liv og å få mulighet til å være familie og 
venner med den som sliter, ikke bare omsorgsperson, advokat og aktivitør samt alle de 
andre” vervene” vi kjenner vi er forpliktet å påta oss. 
 
LPP Telemark vil dessuten fortsatt jobbe mot kommunene for å etablere Pårørendesenter i 
Telemark. 
 
LPP Telemark vil etter Årsmøtet sende dere et nytt program for 2019. 
Vi skal fortsette å gi tilbud som kan styrke pårørende, slik at vi får litt ekstra overskudd til å 
stå i livene våre når det stormer rundt oss. Vi har søkt penger til NÆR- kurs, Pustekurs og KIB 
kurs. Så må vi sikkert gjøre noen valg når vi ser hva vi får midler til. 
 
Det har vært stille fra LPP Telemark ei stund, såfremt du ikke følger oss på Facebook. Søker 
du på nettet finner du oss under Pårørende i Telemark - LPP Telemark.  
Lik og følg oss på Facebook, da får du tilgang til det vi legger ut. Vi annonserer møter, 
grupper og kurs. 
Har du mailadresse, men mottar dette brevet i posten - vær snill og send oss mailadressen 
din slik at vi kan oppdatere medlemslista og du kan motta mail. 
 
Sammen med innkallingen til årsmøtet den 1.4.2019 får dere tilsendt årsmeldingen for 2018.  
Det er viktig at dere husker at den ikke er vedtatt før på årsmøtet, men jeg tror den er 
korrekt. Vi sender dere årsmeldingen slik at dere kan se hvilke aktiviteter LPP Telemark har 
gjennomført i 2018. 
Håper det inspirerer dere til å komme på årsmøte den 1.4.2019, kl. 19.00 
 
Det blir servering på Årsmøtet, så vær snill og meld fra om du kommer, på mail 
lpp.telemark1@gmail.com eller SMS til 45603274. Oppgi navn og hvor mange dere er. 
 
 Årsmøtene i LPP Telemark er alltid svært hyggelig. Du er velkommen! 
 
Hilsen Styre i LPP Telemark 

mailto:lpp.telemark1@gmail.com


Ved leder  
Anne Sanchez Sund 


