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 ■ din side: Å lage lokalavis 
handler om å ta din hverdag på 
alvor. Til Din side kan du sende 
inn korte fortellinger eller bilder 
av det som skjer der du bor.  

 ■ leserbildet: Send inn ett eller 
flere bilder av en opplevelse 
du vil dele med andre 
helgelendinger.  

 ■ leserhistorien: Vil du fortelle 
om en opplevelse du har hatt? 
Send oss din historie – gjerne 
med bilder!

tips oss! 75 11 36 00
Ta kontakt på livet@helg.no

Vi setter stor pris på at du deler dine fortellinger og bilder med oss. 

www.helg.no

 ■ Send inn gratulasjon!  
Husk at teksten må være 
kort. Ta med fullt navn på 
den som gratuleres.  

 ■ Frist for levering er senest 
dagen før gratulasjonen skal 
på trykk.  

 ■ Send inn bilder på livet@
helg.no, eller send MMS 
med kodeord HABURSDAG 
til 2005 (kr 5,-).med bilder! 
Leserbilder sendes til 2005 
med kodeord HaKnips

14. april feiret Land-
slaget For Offentlige 
Pensjonister (LOP) 
Midt-Helgeland sitt 
10-årsjubileum. 
Vi hadde en veldig fin feiring av 
jubilanten på Kulturverkstedet   
og vi var ca. 63 påmeldte. Vi er 
så heldige å ha to musikere blant 
oss, nemlig Svein Daleng på pia-
no og Sjalg Wika på trompet. De 
åpnet med en fanfare! Meget 
høytidelig! 

Deretter framførte vår kjære 
leder, Åse Floa Steinrud diktet 
«Vår» av Ivar Mortenson Egn-
und. Hun ønsket våre innbudte 
gjester velkommen. Gjestene 
var fungerende leder sentralt, 
Torild Ofstad, Tove Lian fra LOP 
Rana, og leder og nestleder fra 
Utdanningsforbundet, Tor Gun-
nar Nordhøy og Arnfinn Olsen. 
Sist, men ikke minst ønsket hun 
vår kjente underholder Ellen 
Steffenrem velkommen 
sammen med alle frammøtte. 
Dermed var festen for 10-årsju-
bileet i gang. 

Underholdning
Åse overrakte stafettpinnen til 
Tove Wika som var vår eminen-
te konferansier resten av jubile-
umsfeiringen. 

Musikk fra våre to musikere 
var neste innslag på program-
met. De framførte musikkverket 
«Misty». Vakkert innslag. Vi 
fortsatte i det musikalske hjør-
net, og Ellen Steffenrem fram-
førte tre vakre sanger, nemlig 
«Mjelle», av Terje Nilsen, «Som-

marfugl i Vinterland» av Halv-
dan Sivertsen og «Sangen om 
fjellet» av Stig Bang og Stein Ivar 
Mortensen.

Før mat avsluttet vi denne se-
kvensen med allsang, «No livnar 
det i lundar». 

Kulturverkstedet serverte en 
deilig varmrett, og det var stå-
ende buffet. Praten gikk livlig 
over bordene, og det virket som 
folk trivdes i hverandres sel-
skap. Våre to musikanter under-
holdt med taffelmusikk under 
måltidet.

Hilsen
Etter maten fikk vi en hilsen fra 
vår fungerende leder, Torild Of-
stad. Hun berømmet den flotte 
musikalske underholdningen 
før maten. Hun snakket videre 
om kravene til regjeringen fra 
vår organisasjon, LOP som vi 
har selvstendig drøftingsrett 
med. Hun sa videre at pensjo-
nen står under press. Den blir 
kontinuerlig redusert ved 0,75 
prosent underregulering. Det er 
alminnelig oppfatning om at 
pensjonistene er «altfor rike», 
men slik er det ikke. Statsråden 
sier at etterreguleringen blir det 
ikke gjort noe med. Vi sendte 
inn krav om tannhelse, og kra-
vet om aktivitetssentre for eldre 
i landet var også et krav i denne 
sammenheng.

LOP Midt-Helgeland fikk pen-
gegave fra sentralt, og Torild Of-
stad fikk en diktbok som heter 
«Min løynde barndom» skrevet 
av Kristian Halse. Hun fikk også 
en blomsterbukett overrakt av 
vår leder. Før Åse Floa Steinrud 

holdt tale til jubilanten, hadde 
vi allsang «Mellom bakkar og 
berg».

lokallaget
Vår leder fortalte kort om da la-
get ble startet for ti år siden og 
fram til nå. Ved første møtet 
kom det 14 personer. I det vide-
re arbeid ble det lagt vekt på 
struktur og forutsigbarhet ved 
møtene i framtiden, og innhold 
på møtene ble også vektlagt. 
Det arbeidet som har vært utført 
i 10-årsperioden har ført fram til 
der vi er i dag, med 130 med-
lemmer.

Sangen fra styret «Sang til Midt-
Helgelands 10-årsjubileum» av 
Turid M. Olsen var neste punkt 
på programmet før kaffe og 
bløtkake. 

Fra Rana kom representanten 
Tove Lian. Hun sa noen ord om 
sitt lokallag, som nå har 83 med-
lemmer I overkant av 30 prosent 
møter på møtene. Hun hadde 
med hilsener til hele styret i Mo-
sjøen, en potteplante til hver, 
Saint Paulia.  

Som nevnt tidligere var ut-
danningsforbundet ved leder og 
nestleder invitert. De er en vel-
dig flott samarbeidspartner. 

Som avslutning på jubileet 
spilte Svein og Sjalg en vakker 
melodi – «What are you doing 
the rest of your life». En liten 
forklaring fra en av musikerne 
som fikk spørsmål om hva han 
skulle gjøre resten av livet. Han 
sa han fant denne sangen som 
passet til spørsmålet.

Vår leder, Åse, fikk blomster 
og noen velfortjente ord med på 
veien fra undertegnede. 

Musikerne fikk en rose hver 
og litt honorar fra Åse.
Det ble en verdig feiring av jubi-
lanten!
 Turid M. Olsen 

LOP Midt-Helgeland

Feiret 10-årsjubileum

gjester: Torild Ofstad, leder i LOP sentralt, leder og nestleder i 
Utdanningsforbundet lokalt Tor Gunnar Nordhøy og Arnfinn Olsen sto 
på gjestelisten.

stYret: Bak f.v.: Sekretær Tove Wika og leder Åse Floa Steinrud. Foran f.v.: Styremedlem Ada Pedersen, 
nestleder Turid M. Olsen og kasserer Mary Anne Nordgaard.

BesØK: Tove Lian fra LOP Rana 
besøkte jubilanten. Her sammen 
med Mary Anne Nordgaard.

lop-medlemmer: Lokale LOP-ere Sonja Thun (f.v.), Astrid 
Øksendal, Brit Bang og Anne-Marte Herring Wammer ved samme 
bord.


