
   

Organ for Østfold Tannlegeforening, nr. 1, 2020 

Kjære medlemmer i Østfold Tannlegeforening. 

Håper alle har hatt en fin jul og nyttårsfeiring og er klar for å ta fått på 
et nytt og spennende år og tiår. Vi i styret i ØTF er klare for et nytt 
foreningsår med et nytt styre. 

Jeg begynner med en liten presentasjon av årets styre: 

Leder: Anne-Sophie Indrevær 

Nestleder/vakt-ansvarlig: Malin Ludvigsen 

Kurskontakt: Marit Emanuelsen Selju 

Kasserer: Runa Morger 

Sekretær: Morten Gerhardsen 

Styremedlem/nettredaktør: Gina Auensen 

Styremedlem UTV: Mansour Hosseini 

NTF har endelig fått nye nettsider, og dermed har også vi i ØTF også 
fått nye nettsider.  Det skal bli mye lettere for oss å administrere siden 
selv, så vi håper og tror at dette kan bli en side som vår medlemmer 
kan bruke. Det er Gina som overtar ansvaret her, så ta gjerne kontakt 
med henne eller oss andre i styret, hvis noen har ting som burde vært 
med. Det kan jo også være ting som skjer lokalt på tannlegefronten: 
møter, avisoppslag osv. Vi skal prøve å være flinke til å holde siden 
oppdatert, og prøver også å legge ut info på Facebook-siden vår.  



Til helga går startskuddet for en ny TSE modul 7 her i Østfold. Det er en 
modul som ikke har vært holdt her i fylket før, og det er ca 50 
påmeldte. Det blir veldig spennende. 

Det vi har planlagt videre på kursfronten i år er det tradisjonelle 
sommerkurset med etterfølgende middag. Vi regner med at det blir 
holdt i Fredrikstad på Litteraturhuset og Slippen. Dato er ikke endelig 
fastsatt og heller ikke tema. Vi kommer selvfølgelig tilbake til dette, 
og tar gjerne mot forslag til kurs som kan være av interesse.  

Østfold Tannlegeforening er 125 år i år, og som seg hør og bør skal 
dette feires med brask og bram. NTF har 135 års jubileum i år, så 
Østfold var veldig tidlig ute med å danne egen forening. Vi har en 
tradisjon i ØTF om at vi feirer med en jubileumsfest hvert 5 år, og 
tradisjonen tro avholdes denne i Halden.  

Jubileumskomiteen med Hilde Aas i spissen er godt i gang, og datoen er 
satt til lørdag 17. oktober. Da inviterer vi med ledsagere, og har en 
lørdag fylt med allmennforedrag og underholdning, og avslutter med en 
feiende flott fest på Klubben i Halden. Jeg har fått et lite innblikk i det 
foreløpige programmet, og jeg gleder meg! Så sett av dagen alle 
sammen. 

I jubileumsåret vil vi ha en separat generalforsamling, mest sannsynlig i 
førsten av november i Sarpsborg.  

Håper 2020 blir et flott år for dere alle, og så sees vi på kurs og fest! 

Hilsen 

Anne-Sophie 


