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Elkem Fiskaa

20 år
7.9.2019

Pensjonistklubb
GLEDE - SAMHOLD - RESSURS
Vi drar til Grimstad og besøker

Kreativt møtesenter - Uglands Museet og I4 Helse på UiA-G.
Tid: Tirsdag 19. november 2019 kl 10:00 til kl. 17:00.
Bussen starter ved Vågsbygd Kirke kl. 08:30. Lunsj spiser vi på UiA-G.
Hos oss skal leger forske
sammen med
doktorgradsstipendiater,
sykepleiere med
professorer. Næringslivet
skal samarbeide med
akademikerne,
helsepersonell med
pasienter og pårørende.
Målet er å utvikle nye
tjenester og hjelpemidler
for morgendagens helseog omsorgssektor.

Opplysninger:
1
2
3
4
5
6

Turen arrangeres i samarbeid med NITO Pensjonistutvalg Vest-Agder.
Spørsmål om arrangementet og påmelding rettes til Bjørn Johan Andersen mobil 905 78 798.
Det er god og gratis parkering ved Vågsbygd Kirke.
Omvisningen på Ugland Museet starter kl. 10:00 og hos I4Helse kl. 13:00. Lunsj ca. kl. 12:00.
Gi beskjed ved påmeldingen hvor du stiger på bussen. Skal du kjøre selv, så gj beskjed.
Etter omvisninger på UIA-G kjører vi hjem. Det blir ingen felles middag etter besøkene.

Pris: Medlemmer kr. 100,- pr. person og ikke medlem kr. 200,- pr. person. Lunsj er inkl.
Påmelding innen 11 . november 2019 som også er bindende etter denne datoen.
Vi må ha ønsker opplysninger dersom vi må ta hensyn til allergi mm.
Her er det først til mølla - vi stopper ved maks. 35 påmeldte.
Betaling: Du kan betale inn til vår bankgiro og merk giroen med navn og Grimstad, eller du kan betale på
arrangementet eller du får faktura i etterkant.
Påmelding til Bjørn Johan Andersen, ring eller send sms til mobil 905 78 798.
Velkommen - dette blir en fin og interessant dag. Hilsen styret ved Bjørn Johan
Informasjon om stedene vi skal på besøk:
Uglands Museet: Det er miljøer med utstilling av tekniske ting rundt noen av bilene, og separate miljøer. Det er datautstyr,
regnemaskiner, jord- og skogbruksredskap, Norges første plastbåt, Grimstad Garasjens første garasje, litt informasjon om
Uglands rederivirksomhet, og mer.
I4Helse: Universitetet i Agder (UiA) etablerer et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg på campus
Grimstad. Senteret er gitt navnet I4Helse hvor de fire i-ene står for Ide-Involvering-Innovasjon–Implementering. Hos oss skal
leger forske sammen med doktorgradsstipendiater, sykepleiere med professorer. Næringslivet skal samarbeide med
akademikerne, helsepersonell med pasienter og pårørende.
Målet er å utvikle nye tjenester og hjelpemidler for morgendagens helse- og omsorgssektor.
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