
Årsmelding fra LOP Sandnes og Jæren for 2016. 

 

Det ble holdt års- og medlemsmøte i Frøyland/Orstad kyrkje onsdag 17. februar 2016, med 

til sammen 86 stemmeberettigede. Som vanlig ble det servert smørbrød, kaffe/te og kringle. 

På årsmøtet leste styreleder årsmeldingen avsnitt for avsnitt, som viste at 2016 var nok et 

aktivt år med mange aktiviteter. Kasserer gjennomgikk regnskapet, og refererte den 

fremlagte revisjonsrapporten fra revisorene. Både årsmeldingen, regnskapet og budsjettet 

for 2016 ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgene, som alle var enstemmige, ga følgende resultat: 

Leder:   Synnøve Ladstein, Sandnes  gj.valg  1 år 

Styremedl.:  Magne Helland, Sandnes   ikke på valg  

   Marie Østrått Søndervik, Sandnes ikke på valg 

   Ranveig Løge, Time   gj.valg  2 år 

   Kåre Bærheim, Sandnes  gj.valg  2 år 

   Rønnaug Knudsen, Sola  ikke på valg 

   Kjell Terje Larsen, Randaberg  ny  2 år 

   Turid Kilhavn, Gjesdal   ny  2 år 

Varamedl.  Paal Borsheim, Sandnes  gj.valg  1 år 

   Astrid Obrestad, Hå   ny  1 år 

   Henrik Wold, Stavanger  ny  1 år 

Revisorer:  Audun Stokka, Sandnes  gj.valg  1 år 

   Terje Jakobsen, Sandnes  gj.valg  1 år 

Varamedl.  Olaug Nordeide, Egersund  gj.valg  1 år 

 

Det ble ikke krevd skriftlig votering, og alle valg var enstemmige. 

Valgnemnd for 2016 ble enstemmig valgt: Inger Marie Nese, leder, Rannfrid Fitje Jessen og 

Iver Ormøy. Varamedlemmer: Marit Tjalvin og Per Kolnes. 

 

Styret konstituerte seg i styremøtet, den 24. februar, og etter dette har styret hatt følgende 

sammensetning: 

 

Leder:   Synnøve Ladstein 

Nestleder  Kåre Bærheim 

Kasserer  Magne Helland 

Sekretær  Turid Kilhavn 

Styremedlem  Marie Østrått Søndervik 

   Kjell Terje Larsen 

   Rønnaug Knudsen 

   Ranveig Løge 

 



Styrearbeidet: 

Styret har i 2016 hatt 11 møter, hvorav to pakkemøter og et litt uformelt sommermøte. 

Styret har behandlet 59 saker. 

Styret har utarbeidet og sendt ut to halvårsprogram til alle medlemmene. Møter, kurs, 

kulturarrangement og reiser er evaluert og det er satt opp regnskap som viser evt. 

overskudd/underskudd for det enkelte arrangement. 

Målsetningen er at hvert arrangement skal gå så noenlunde i balanse. Vi har fortsatt 

medlemsmøtene våre i Frøyland/Orstad kyrkje. Dette året holdt vi i tillegg et medlemsmøte i 

Frelsesarmeens lokaler i Stavanger. Hensikten med dette medlemsmøtet var å tilrettelegge 

slik at flere fra ”Stavangerlaget”, som nå var gått sammen med ”Sandnes og Jæren”, fikk 

kortere vei til møtet og at dermed flere fra Stavangert ville delta. Dessverre kom det bare 5 – 

6 personer fra det gamle ”Stavangerlaget”, til tross for meget godt innhold på møtet og 

annonsert både via programmet vårt og ”Mortepumpen” i Stavanger. Styret påtok seg et 

ekstra arbeid for å arrangere og gjennomføre dette møtet – med innkjøp, servering og 

rydding. Det er viktig med god kommunikasjon mellom styret og medlemmene! Det er 

ønskelig at medlemmene fortsatt kommer med ønsker om aktuelle tema for møter og kurs, 

samt forslag til reiser. 

Etter medlemmenes ønsker, men også på grunn av flyselskapenes lange forhåndsbestilling 

av flyseter, vil styret presentere de fleste turer for 2017 i vårprogrammet.  

Styret har også i 2016 fordelt arbeidsoppgavene på komiteer, sammensatt av 

styremedlemmer og varamedlemmer. 

Samtlige 11 personer som er med i styret uansett verv, deltar i våre beslutninger, aktiviteter 

og utfører viktige arbeidsoppgaver. 

 

Komiteer: 

 

Styret har i inneværende år hatt følgende komiteer/utvalg: 

 

Programkomite:   Turid Kilhavn leder, Henrik Wold, Rønnaug Knudsen   

   (Synnøve Ladstein) 

Reisekomite:  Marie Ø. Søndervik leder, Magne Helland, Kjell T. Larsen   

   (Synnøve Ladstein) 

Kulturkomite:  Ranveig Løge leder, Kåre Bærheim, Paal Borsheim,  

   Astrid Obrestad 

Kurskomite:  Kåre Bærheim leder, Ranveig Løge, Astrid Obrestad 

Vervekomite:  Paal Borsheim leder, Turid Kilhavn, Magne Helland,  

   Synnøve Ladstein 

 

 

 

 



Programkomiteen: 

Programkomiteen planlegger og gjennomfører medlemsmøter, førjulsfest, og evt. andre 

arrangement. De tar i mot forslag til innledere, holder seg oppdaterte på aktuelle tema og 

tar kontakt med potensielle innledere og andre for ovennevnte aktiviteter. I år hadde vi fem 

vanlige medlemsmøter – ett mer enn vanlig - i tillegg til årsmøtet og Førjulsfesten. 

På våre medlemsmøter (inkludert Førjulsfesten) deltok 960 medlemmer på de seks 

tilstelningene, mot 863 i fjor på fem tilstelninger. 

 

Årsmøtet 17. februar 2016 i Frøyland/Orstad kyrkje, 86 medlemmer deltok. 

I det påfølgende medlemsmøtet var det allsang som sto på programmet.  ”Syng med oss” 

ved ”Olai og venner”. 

 

Medlemsmøtet 16. mars i Frøyland/Orstad kyrkje, 193 medlemmer deltok. 

NRK-journalist Harald Bø snakket om ”Vi som var voksne da ”oljealderen” begynte. Hva har 

skjedd?” Ståle Ree underholdt med sang og musikk. 

 

Medlemsmøtet 14. september 2016 i Frøyland/Orstad kyrkje, 165 medlemmer deltok. 

”Ryfast” og ”Rogfast” kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen region 

Vest, oppdaterte oss om disse store prosjektene. Underholdning ved ”Olai og de”. 

 

Medlemsmøtet 19. oktober 2016 i Frelsesarmeens lokaler, Stavanger, 112 medlemmer 

deltok. 

Prosjektdirektør i Helse Stavanger HF, Kari Gro Johansen kom og delte framtidsplanene 

vedrørende ”Nytt sykehus” med oss. 

Hans Petter Hansen og Bent Johannessen underholdt etterpå med sang og musikk. 

 

Medlemsmøtet den 16. november 2016 i Frøyland/Orstad kyrkje, 165 medlemmer deltok. 

Gunnar Roalkvam kåserte over temaet: ”Vårt eget eventyr. Forbrukersamvirket i Rogaland” 

Etter lunsjen underholdt han med egne dikt etc. 

 

Førjulsfesten i Festsalen i Klepp Rådhus, onsdag 7. desember 2016,  239 medlemmer 

deltok. 

Bjørn og Astrid Sunde spilte til allsang og taffel. Inge Bø, prof.em. fortalte fra sin nyutgitte 

bok om oppveksten på Tasta, og delte sine minner i et kåseri han kalte: ”Vår egen 

barndomshistorie – et blikk på kår, liv og lek”. Etter smørbrød og marsipankake underholdt 

Maria Leonora Våland med sang og Henrik Siqveland på flygel. Inger Marie Nese leste fra 

Ajax, og vi avsluttet med allsang. 

 

 

 

 



Reisekomiteen arrangerte følgende turer i 2016. 

Totalt var 481 av våre medlemmer på tur med oss i løpet av 2016. Det er 173 flere enn 

fjorårets deltakere. 

 

Første tur gikk til Oslo/Operatur, med 44 deltakere 

Andre tur gikk til Bodensjøen og 

Tredje tur gikk til Bodensjøen med totalt 84 deltakere 

Fjerde tur var dagstur og gikk til Avaldsnes, 25. mai, med 55 deltakere 

Femte tur gikk til Røros 25. – 31. juli, med 44 deltakere 

Sjette tur gikk til Skottland 19. – 24. august, med 46 deltakere 

Sjuende tur gikk til Almatrieb – ”Kufest”, 16. – 21. sept., med 36 deltakere 

Åttende tur gikk til Paris 26.- 30. sept. Med 25 deltakere. 

Niende tur var dagstur til Jæren, 5. oktober, med 37 deltakere 

Tiende tur var dagstur til Finnøy, 23. november, med 67 deltakere  

Ellevte og siste tur var førjulstur til Krakow, 29. nov. - 3.des. med 43 deltakere 

 

 

Kurskomiteen har arrangert og avviklet følgende kurs og bedriftsbesøk i 2016. 

 

Vårens kurs ”Alternativer til banksparing” den 13. april, samlet 25 deltakere. Med bakgrunn 

i den lave innskuddsrenten, etterspurde vi alternativer til banksparing for oss eldre. 

 

Høstens kurs ”Smart kjøring” – var et kurs om trafikkregler og oppdatering for oss eldre. 

Dette ble holdt den 19. og 20. september, og samlet i alt 19 deltakere. Det ble fokusert på 

førerkortregler for eldre sjåfører, kjøring i rundkjøringer, kjøring på motorvei samt kjøring 

inn på og ut av denne. 

På grunn av flere forespørsler og stor pågang høsten 2015, var dette et tilbud og reprise fra i 

vår. 

 

Vårens bedriftsbesøk var hos Sandnes Garn på Foss Eikeland, med 83 deltakere. Vi fikk først 

en orientering, og deretter omvisning i produksjonslokalene. Dette bedriftsbesøket var så 

populært at mange sto på venteliste, og en har derfor planlagt nytt besøk dit våren 2017. Vi 

sto selv for serveringen, som var wraps, kaffe/te og twist. 

 

Høstens bedriftsbesøk gikk til Figgjo AS. Påmeldingen ble så stor at vi måtte bruke to dager 

med to omvisninger pr dag. Her deltok totalt 94 personer. 

Vi fikk først en orientering og deretter omvisning i produksjonslokalene. Etterpå kjørte vi til 

Gjesdal gjestgiveri, hvor vi inntok en bedre middag. 

 

 

 



Kulturkomiteen formidlet i 2016 billetter til følgende forestillinger: 

Totalt deltok 595 av våre medlemmer i løpet av 2016 på de 8 forestillingene vi tilbød, mot 

566 på 7 forestillinger året før. 

 

Nyttårskonserten i Stavanger Konserthus, fredag 8.januar 2016, med Stavanger 

Symfoniorkester, ble holdt i vanlig festsprakende nyttårstradisjon. 158 fest-stemte deltakere 

fra laget vårt. 

Deretter fulgte følgende tilbud: 

Bryne Storstove,  3. februar: Oscar Danielson, svensk forfatter, musiker og visesanger, med 

34 deltakere. 

Sandnes kulturhus, 24. februar med Halvdan Sivertsen, her deltok 99. 

Bryne Storstove,  3. mars med Bjarne Brøndbo, her deltok 24 medlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stavanger Konserthus, 18. september med Nordic Tenors og ”Con Amore”, -musikalske 

høydepunkter og mye humor. Her deltok 55 medlemmer. 

Sandnes kulturhus, 8. november: Kari Bremnes underholdt  74 LOPère 

Sandnes kulturhus, 29. november med ”The Simon and Garfunkel Story” – kjent sang og 

musikk for generasjon. 73 LOPère deltok. 

Rogaland teater, 10. desember med ”A Christmas for Carol” – en ny juletradisjon for teatret. 

66 voksne og 12 barn møtte, og kunne glede seg over denne forestillingen. 

 

Vervekomiteen. 

Lokallaget vårt fortsatte med vervekampanje i 2016, og dette er trolig noe vi vil holde fram 

med, fordi det er absolutt nødvendig med aktiv medlemsverving. 

 I år delte vi ut to gavekort a kr 500 til to av medlemmene som ble trukket ut blant de 44 som 

hadde vervet ett medlem eller flere i løpet av året. Tre medlemmer som hadde vervet over 5 

medlemmer fikk hver et gavekort på kr 350. Vi henstiller jevnlig til våre medlemmer å være 

aktive og verve nye medlemmer. I løpet av året har vi tatt kontakt med flere 

pensjonistgrupper innen de offentlige institusjonene og fått invitasjon til å møte dem i 2017. 

Vi har laget ny vervebrosjyre som vi i styret bruker aktivt i våre sosiale sammenhenger, og 

henstiller til medlemmene også å gjøre det. Vi erfarer at kjekke turer og innholdsrike 

medlemsmøter som videreformidles mellom medlemmer og ikkemedlemmer også gir oss 

nye medlemmer.  

 

Andre aktiviteter: 

Paal Borsheim er sentralstyremedlem og innehar vervet som kontaktperson for flere fylker i 

sør. Han har også flere andre oppgaver for sentralstyret. (se avsnitt om kontakt med LOP 

Haugaland) 

Magne Helland er leder av kontrollkomiteen i LOP sentralt, slik at vi har to personer sentralt 

plassert. 

 

 



Samarbeid/sammenslåing med LOP Stavanger og omegn. 

Stavangerlaget gjorde vedtak om å legge ned laget fra årsskiftet 2015/2016, og overføre 

medlemsregisteret til LOP Sandnes og Jæren. Fram til årsmøtet i februar 2016 deltok to av 

Stavangerlagets representanter i vårt styre som assosierte medlemmer. Etter årsmøtet 2016 

gikk vi tilbake til vårt opprinnelige styreantall (8 + 3). Valget innebar for øvrig en 

representant fra Stavanger. 

Vi arrangerte et medlemsmøte i Frelsesarmeens lokaler i Stavanger (hvor Stavangerlaget 

også holdt sine møter), i det godes hensikt: å tilby et møte hvor deres medlemsmasse kunne 

delta uten å reise ut av byen, men i kjente lokaler. 112 medlemmer møtte til dette møtet, 

men kun 5 -6 fra det gamle Stavangerlaget. Dette til tross for innholdsrik møteplan og god 

underholdning. 

 

 

 

Kontakt med LOP Haugaland. 

Da LOP Haugaland fikk problemer med å få valgt et nytt fungerende styre, ble det ytret 

ønske fra sentralt hold om at vi skulle bidra og om mulig forhindre at laget ble nedlagt. 

Vi bidrog sammen med Haugaland lokallag i 2015, mens vi i 2016 har overlevert dem 

program og svarkort med tilbud om deltakelse på våre arrangement. 

De frasa seg ellers hjelp fra vår side, idet de mente de kunne ordne opp selv. 

Nå i slutten av 2016, hører vi at laget er nedlagt. Paal Borsheim er imidlertid - som 

sentralstyrets kontaktansvarlige her i distriktet - blitt oppfordret til å gjøre et forsøk på å 

etablere et interimstyre for et nytt lokallag på Haugaland. Han fikk også 100 av våre 

programmer for våren, som han ved nyttår sendte til de tidligere medlemmer i LOP 

Haugaland. 

 

 

 

Bladet: Vi i LOP. 

Vi mener bladet vårt; Vi i LOP blant annet skal speile lokallagenes innsats for medlemmene 

sine, og har derfor sendt inn reportasjer fra flere av våre reiser i inn- og utland. 

Flere av våre medlemmer har skrevet slike reportasjer og vedlagt bilder. Vi har fått inn de 

fleste (de det har vært plass til). Vi erfarer at flere lag etter hvert sender inn, og tillater oss å 

tro at de har ”lært” av laget vårt. 

 

 

 

 

 

 



Kontakt med media: 

Vi får fra tid til annen forslag på stoff fra LOP sentralt til å sende til våre aviser, med eller 

uten endringer. 

Vi har gjort dette flere ganger i 2016, og fått inn slike innlegg i både Sandnesposten, 

Jærbladet og også i Stavanger Aftenblad.  

Vi har også hatt en større omtale av LOP og lokallaget vårt, inkludert bilde av styret, i 

”Mortepumpen” – som er Stavangers pensjonistblad, og en helside med programmet vårt. 

Sandnes sitt pensjonistblad; ”Sandnesgauken” har tatt inn programmet vårt i hver utgave 

dette året. 

 

 

Annet: 

Den 23. april sto vi i lokallaget vårt på stand i Langgata i Sandnes. Vi hadde ny ”roll up” med 

LOP og lokallagets navn på, og nye brosjyrer som vi delte ut til både interesserte og andre. Vi 

fikk muligens et par tre nye medlemmer. Men vi fikk vist oss fram – og det er viktig i et 

lengre perspektiv – å gjøre LOP kjent. 

 

 

Økonomi: 

Den økonomiske situasjonen for laget er, etter styrets mening, god. For året 2016 viser 

regnskapet et overskudd på kr 32 919. Resultatet påvirkes av en overføring fra LOP 

Stavanger og innbetaling fra reise- og kulturkomiteen. På den andre siden har vi ikke mottatt 

momsrefusjon. Denne kom i begynnelsen av januar 2017, med kr 15 361. Årsaken til denne 

sene utbetaling fra LOP er problemer med sykdom i sentraladministrasjonen. 

Gjennom flere år har vi gjennomført medlemsmøtene med underskudd. Dette har vært en 

bevisst politikk slik at prisen ikke skulle være så høy at den påvirker antall medlemmer til 

møtene. Prisen påvirkes ikke minst av leie, tilrettelegging og hva vi serverer til bespisning. 

Styret arbeider med kostnadsreduksjon og alternative plasser for medlemsmøtene. For 2017 

er det lagt til en liten økning etter at vi har hatt samme pris over flere år. Fremdeles er det 

ikke full dekning av kostnadene. 

Verving er viktig for vår virksomhet. I 2016 har vi anskaffet en ”Rollup” og plakater, en 

kostnad på kr 8 119, for presentasjon av LOP Sandnes og Jæren. Det er viktig at vi blir sett 

når vi er ute og skal avholde møter, ikke minst når vi står på stand i forskjellige anledninger.  

Våre bankinnskudd pr 31.12.16 er kr 362 462, hvorav kr 351 937 er plassert i innskudd under 

særvilkår, som gir litt bedre renter. Beløpet inneholder kr 40 000 mottatt fra oppgjør med 

LOP Stavanger og forutsettes benyttet ved oppstart av nytt lag i Stavanger. Beløpet blir 

stående i tre år under denne forutsetningen.  



Sluttord: 

Styret for LOP Sandnes og Jæren mener laget fungerer meget godt. Vi har også i år hatt stor 

oppslutning om våre medlemsmøter, reiser, kulturarrangement og kurs, og ser på det som 

en tillitserklæring fra våre medlemmer. 

 

I år har 481 LOP medlemmer deltatt på de 11 turene vi tilbød, mot 308 på fjorårets 8 turer. 

Dette resultatet er vi meget fornøyd med. En av turene – den til Bodensjøen – måtte vi 

dessuten utvide til to turer. Det viser at vi makter å tilby gode og interessante turer i 

konkurranse med mer profesjonelle reisearrangører og andre organisasjoner.  

Vi prøver etter beste evne å tilby trygge, kjekke og interessante turer av både kortere og 

lengre varighet, - og varierte i forhold til lette/tyngre turer hva aktiv gåing angår. Vi opplever 

at deltakerne på våre turer finner stor glede i tilhørigheten, inkluderingen og vissheten om at 

vi alltid holder et seriøst, høyt nivå på turene våre. 

I år deltok 595 medlemmer på de 8 forskjellige kulturtilbudene. Dette tolker vi som at det er 

greit å få ”billetten i posten” – sjøl om det oftest ikke er billigere enn å kjøpe den selv. Vi får 

mange tilbud, men komiteen forsøker etter beste evne å velge ut de tilbud en tror vil passe 

medlemmene best. 

Vi opplever årlig et større frafall på ca 100 medlemmer. Dette gjør at vi fortløpende tenker 

verving av nye medlemmer. Det viser seg å være en ganske tung oppgave! Men i løpet av 

inneværende år har det kommet ”flytende” medlemmer – flere ukentlig – og vi håper det 

beror på at våre medlemmer snakker positivt om laget vårt og anbefaler medlemskap til sine 

kolleger/venner.  Vi håper medlemmene fortsetter med å fortelle om og snakke om sine 

gode/hyggelige opplevelser i LOP, og dermed er med og verver flere av sine 

omgangsvenner/bekjente. 

Høyt medlemstall gir oss en viss tyngde i forhandlinger om for eksempel turer, 

møtearrangement, medlemstilbud, konserter m.v. 

 

Vi har bedt medlemmene om å være aktive og verve nye medlemmer, og vi har informert 

om premiering ved årets slutt. I 2016 vervet 24 medlemmer 117 nye medlemmer. I tillegg 

kom det 17 via LOP sentralt og via nettet. Totalt fikk vi 134 nye medlemmer, mens ca 100 

forsvant fra vår medlemsliste. Ellers har ca 60 personer sagt seg interessert i medlemskap, 

og disse håper vi vil betale kontingenten for 2017. 

 

 Til slutt vil vi takke dere medlemmer for deltakelse, positive tilbakemeldinger og forslag til 

aktiviteter/turer dere har kommet med!      Et aktivt lokallag er ”liv laga”. 

 

Styret for LOP Sandnes og Jæren 


