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LPP Follo inviterer til seminar til både nytte og hygge 
 

 

På Granavollen. 
 

Som oppstart på medlemsaktivitetene for 2022 satser vi på seminar !  
Det blir en helg i hyggelige omgivelser, i nærheten av Søsterkirkene på Gran. 
 

Tid : Fredag, 4 mars til Søndag, 6 mars 2022. 

 

Det er en stund til seminaret, men godt å ha noe å se frem til. Siden vi har reservert rom, 
vil vi allerede nå varsle dere og be om at dere melder interesse snarest. 
 

Programmet er ikke på plass ennå, vi venter svar fra foredragsholdere, men lover at det 
uansett blir en helg til både hygge og nytte. Program og planer for samkjøring kommer 
når vi er fullbooket.  Vi holder oss oppdatert om Covid regler og håper å kunne få til å 
gjennomføre dette seminaret. Egenandelen vil bli refundert om vi må avlyse. 

 
Din egenandel for å delta blir kun kr. 500.- pr pers 

For opphold og mat. Ønsket drikke er ikke inkl.dette betaler man selv. 
 

 MELD DEG PÅ SNAREST MULIG, Egenandelen betales inn senest 1. februar 2022.  Påmelding gjøres 
som sms til 915 52 150 eller til vår mail Lpp@lppfollo.no. Førstemann til mølla,  
siste påmeldingsfrist er 30 januar.   

 
Husk å melde fra om allergier eller andre spesielle behov !! 
 

Bindende påmelding ved innbetaling av egenandelen til konto:  0531 55 94296 
Merk med deres navn og seminar i Mars. 
 
I og med at vi straks går inn i det nye året benytter vi anledningen til å ønske dere et Flott Nytt 
2022, der vi håper det blir mulighet for mange aktiviteter, møter og seminarer.  
 
 
   
Stor hilsen fra oss i Styret i LPP FOLLO 
 
 
30. Desember 2021  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Minner om LPPs motto :  VERDIGHET  –  OMSORG  –  LØSNINGER   !! 

mailto:Lpp@lppfollo.no

