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LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 
Lokallaget for Sandnes og Jæren  
Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES 

 
 
 

 

  
 
 

Org. nr.: 983986056 

 
 
 

Program for våren 2017. 
 

 
Påmelding til arrangementene våren 2017. 
 
Dersom du ønsker å delta på noen av arrangementene du finner listet opp 
nedenfor, må du fylle ut vedlagte svarkort som er en foreløpig påmelding, 
unntatt reisene. I god tid foran hvert arrangement vil du få tilsendt en 
giroblankett for endelig påmelding og betaling. 
Ved reisene gjelder bindende påmelding. 
  
De som ikke betaler, hører ikke mer fra oss om dette arrangementet. 
 
Kortet er ferdig adressert, men du må selv skrive på navn og/eller 
medlemsnummer. Send kortet så snart som mulig og senest innen 14. januar. 
Husk frimerke! Du kan også sende påmelding via e- post til: 
kare.barheim@lyse.net 
Hører du ikke noe fra oss i god tid før det første arrangementet du har meldt deg 
på, må du være vennlig å ta kontakt med Kåre Bærheim tlf 932 02 846 for å 
sjekke om den foreløpige påmeldingen din har nådd fram. Det hender at noen 
glemmer å skrive navnet sitt på kortet. 
 
Medlemmer som skifter adresse må huske på å melde fra om dette til 
kassereren i LOP Sandnes og Jæren, Magne Helland.  
 
 
Frist for påmelding: 14. januar, 2017. 
 
 
 
Husk at ektefelle, samboer eller en god venn, alltid er velkomne til å delta på 
alle våre arrangement. 

mailto:kare.barheim@lyse.net
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Regler for tilbakebetaling av deltakeravgifter og billetter. 
 
1. Innbetalt beløp for deltagelse i et arrangement som styret har ansvaret for, 

refunderes fullt ut dersom vedkommende varsler om at en ikke kan delta, 
minst 5 dager før datoen for arrangementet,  

2. Billetter som er kjøpt til andre arrangement (konserter, teaterforestillinger, 
revyer, og lignende), refunderes ikke av laget.  Dette står dere fritt til å ta 
opp med selve arrangøren. (Reiser, se siste side.) 

3. Husk reiseforsikring. (Se også om dette på siste side.) 
 
 

 
VIKTIG INFORMASJON. 
 
WWW = world wide web = internett = nettet for oss i vanlig tale 
 
LOP, Landslaget for offentlige pensjonister, sin egen hjemmeside finner du på 
www.lop.no. Samme sted finner du hjemmesiden til LOP Sandnes og Jæren.  
 
Våre turer legges inn på våre nettsider. Her finner du en fullstendig beskrivelse. 
Ved å klikke dere inn på www.lop.no og videre til lokallagene – Rogaland – og 
deretter til vårt lokallag, vil dere finne fullstendig oversikt over turprogrammet 
vårt, samt våre andre arrangement. Denne informasjonen vil bli oppdatert ved 
behov. 
  
Etter hvert vil mer informasjon og vanlig kommunikasjon gå over fra brev til e-
post, noe som også er mye billigere. Vi har hittil ca 350 e-postadresser fra våre 
medlemmer.  
Vi henstiller derfor STERKT til dere som ikke allerede har sendt inn   
e-postadressen å gjøre det nå! Send din e-postadresse (som du bruker!) til Kåre 
Bærheims e-postadresse: kare.barheim@lyse.net. 
Du kan også skrive e-postadressen din på svarkortet. 
 
Vi håper at den informasjonen vi legger ut på internett/nettet vil bidra til at alle 
med internett finner vår organisasjon enda mer interessant.  
 
Våre medlemmer er pensjonister. Vi i LOP Sandnes og Jæren forsøker etter 
beste evne å tilrettelegge for aktiviteter som kan favne de fleste. Vi holder kurs 
som vi ”eldre” kan trenge.  
 
Vi satser på aktuelle foredrag på medlemsmøtene. Vi planlegger og tilrettelegger 
turer som er korte, lange, innenlands eller utenlands, ja også dagsturer, - slik at 

http://www.lop.no/
http://www.lop.no/
mailto:kare.barheim@lyse.net
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en ikke må overnatte borte. Vi håper med disse valgene, å treffe de aller fleste, 
men tar veldig gjerne i mot forslag. 
 
 Økonomi. 
Grunnet store underskudd på medlemsmøtene det siste året, er det nødvendig å 
øke prisen pr. deltaker på møtene. Selv om vi øker prisen til kr 300, vil det ikke 
oppveie den prisøkningen som har vært. Vi vil gå i forhandlinger om pris/ny 
avtale for å se om det er mulig å få ned kostnadene noe. 
 
Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje og 
under førjulsfesten i Klepp rådhus. 

 
 
 
Innkalling til årsmøte. 
 
Styret innkaller herved til årsmøte 
Onsdag 22. februar 2017 kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje 
 
Saksliste til årsmøte 
Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2.  Valg av ordstyrer 
  Valg av referent 
  Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 3.  Årsmelding for 2016 
Sak 4.  Regnskap for 2016 
Sak 5.  Budsjett for 2017 
Sak 6.  Valg til styret etter innstilling fra valgnemnda 
Sak 7.  Innkomne forslag 
Sak 8.  Lokallagskontingenten for påfølgende år. 
   
Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må melde disse til styret før 22. 
januar 2017. Sakene vil deretter bli behandlet av styret, som innstiller med forslag til vedtak. 

 
Alle påmeldte til årsmøtet får årsmeldingen tilsendt. Alle andre får den tilsendt ved 
henvendelse til styreleder. 
Årsmeldingen vil også bli lagt ut på vårt nettsted under: www.lop.no 
 
 

Synnøve Ladstein 
styreleder 

 
 
 

http://www.lop.no/
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A.       Årsmøte 22. februar 2017, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje. 
      Først holdes årsmøte, og deretter medlemsmøte med program og        
      bespisning. 
 

Program: 
a)   Årsmøte 
b)   Smørbrød, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen 
c)   Kåseri og underholdning v/Georg Pollestad:  Munnspillhistorien – ”Fra 

 Tjøtta til Kina” 
d)   Arne Hove har et kort kåseri om Jærens store sønn biskop Peter 

 Hognestad og hans "feide" med Arne Garborg m.m. 
e)   Musikk ved Liv Klepp 

 
 

Pris kr 300 
 
 
 
 

B.       Medlemsmøte 22. mars 2017, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje. 
 
      Program: 

 
a)   NRK – kjendis Oddgeir Bruaset viser bilder og kåserer over 

 temaet ”Der ingen kunne tru at nokon kunne bu” 
b)   Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen 
c)   Underholdning ved ”Gaukegutta” fra Sandnes 
d)   Musikk ved Liv Klepp 

 
 

Pris kr 300 
 

 
 
 

C.       Medlemsmøte 31. mai 2017, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje. 
 
 
               Program: 
   

a)  Forfatter Gunnar Skadberg kåserer om: Kitty    
  Kielland - forfatter og maler. 
b)  Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen 

                 c)  Torgunn Torkelsen underholder med trekkspillmusikk og allsang       
        d)  Musikk ved Liv Klepp 
 
 
     Pris kr 300 
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Kurs og bedriftsbesøk våren 2017 
 
 
D. Bedriftsbesøk hos Sandnes Garn onsdag 26. april 2017,  kl 1100.  
 
Bedriften ligger ved f.v. 505 på Foss-Eikeland mellom Ganddal og Kvernaland. 
Vi arrangerer besøk hos Sandnes Garn om igjen da ikke alle påmeldte sist gang fikk plass. Det 
ble rett og slett fulltegnet. 
 
Sandnes Garn (tidligere Sandnes Ullvarefabrikk) er en av landets ledende garnprodusenter. 
De tar imot oss, og vi får en times orientering om bedriften og omvisning i 
produksjonslokalene. Det blir en enkel servering v/LOP. Det blir også anledning til å kjøpe 
garn, og vi er lovet 25 % rabatt. 
 
Gratis parkering ved fabrikken. 
 
 
Pris kr. 160 pr. pers. 
 
 
 
E.  Kurs i Hjerte- Lungeredning, mandag 20. mars 2017,  kl 1000 – 1230. 
 
Kurset holdes hos Laerdal Medical, Tanke Svilandsgt. 30 i Stavanger. 
Kurslokalet: inngang til Safer fra Seehusens gt.1, og så opp til øverste etg. 
Det er noen få P-plasser utenfor hos Safer. Ellers er det en stor P-plass ved Bjergsted mot 
betaling. 
 
Velkommen til HLR-kurs i regi av Livredderskolen 
De fleste tilfeller av hjertestans skjer hjemme. Da er det viktig at de som er nærmest kan 
gjenkjenne hjertestans, varsle 113 og starte hjertelungeredning (HLR). 
God hjertelungeredning før ambulanse kommer, mer enn dobler sjansen for å overleve. Ved å 
delta på kurs skaper dere trygghet for hverandre. Regelmessig trening gir økt kunnskap, 
ferdighet og mestring i hjertelungeredning. 
 

 
 
 

Kulturprogram for våren 2017 
 

Våre tilbud om forestillinger ligger svært nær hverandre i tid. Det er fordi kulturinstitusjonene 
får stadig kortere avstand mellom endelige avtaler til forestillingene skal være. Det er derfor 
ikke så mye ferdig for vårhalvåret enda. Vi beklager situasjonen, men håper det er noe for en 
hver smak. Vi må legge på kr.20,- i porto. Vi sender to ganger, først giro, så billettene. 
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Nyttårskonserten i Stavanger Konserthus, fredag 6.januar 2017. 143 billetter er sendt 
eller levert ut. Vi ønsker alle dere en fin kveld. 
 
 
F. Stavanger Konserthus, lørdag 11. februar kl.18.00 med Lindesnes      
trekkspillklubb. 
Spilleglede og godt humør, kjente og kjære melodier står på programmet når de 50 musikerne 
fra 25 kommuner på Sørlandet og Rogaland står på scenen. De lover Lindesnes 
trekkspillklubb og Skandinavisk musikktradisjon på sitt beste. 
 
Pris kr 420 
 
 
 
G. Rogaland Teater, fredag 17. februar kl.19.30  ”Mitt liv som Sally”. 
Ingen over, ingen ved siden. I over 50 år har Stavangers folkekjære humordronning utfoldet 
seg på ulike scener i Rogaland. Men det er på Rogaland Teater hun har vist sitt enorme 
register. Sally blir pensjonist i 2017 og avslutter karrieren som hun startet, på hovedscenen på 
Rogaland Teater. 
Forestillingen ”Mitt liv som Sally” er en varm, morsom, modig og rørende historie om 
oppvekst og livet i Stavanger. Hun tar oss med til Solandbakken 54 og til ”bondekoneliv” på 
Amdal. 
 
Pris kr 340 

 

H. Bryne Storstove(kinoen), fredag 3. mars kl.19.00 Nordic Tenors med 
forestillingen ”Con amore”- ”Med kjærlighet”. 

Forestillingen er spekket med musikalske høydepunkter og mye humor. Nordic Tenors 
erklærer sin kjærlighet til de vakre klassiske perlene fra operaens verden. Nordic Tenors 
består av Roald Haarr, Sveinung Hølmebakk og Jan Tore Saltnes. De har med seg sin 
eminente pianist Øystein Lund Olafsen. 
 
Pris 320 

 

I. Sandnes kulturhus, onsdag 8. mars kl.19.30 ”Tønes med band”. 
Tønes heter egentlig Frank Tønnesen, kommer fra Sokndal og er en av landets beste 
låtskrivere. Som tekstforfatter vil flere faktisk påstå at han er i en egen klasse. Han klarer 
bedre enn noen å få hverdagslige situasjoner til å bli morsomme og tankevekkende. Han er 
ikke bare en fantastisk låtskriver, men også en kjempegod musiker og artist. 
 
Pris kr 450 
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Reiseprogram for våren/høsten 2017 
 

 Fullstendig omtale av turene vil ligge inne på nettet. 
 
 Vær OBS på at vi har bindende påmelding til  turene.  

 
 Ved enkelte turer kan det være påkrevet at en er god til 
 beins. 
 
Romatur  9. – 13. mai.  Dette programmet er sendt alle medlemmer via 
posten, fra Norsk Tur.  
 
 
J. Operatur til Oslo i 21. – 24. mars. 
Vi gjentar tur til Oslo med teater og Opera besøk, og reiser med Sør Vest reiser til Oslo, 21. til 
24. mars. 
Vi drar fra Sandnes tirsdag 21.03 og kjører E 39, og videre på E 18 til Oslo. Vi stopper for 
lunsj underveis. 
Onsdag er avsatt til museumsbesøk på Bygdøy. Middag om kvelden før vi går på Oslo Nye       
teater og får med musikalen: ”Cabaret”. Torsdag er til egen disposisjon. Etter middag på 
hotellet skal vi i Operaen og oppleve ballett forestillingen: ”Carmen” av Liam Scarlett. Fredag 
går turen heim, også da med lunsjstopp. 

 
Pris ved 30 betalende kr 6.100 pr. person. (Tillegg enkeltrom kr 720) 
Prisen inkluderer: Buss med sjåfør, bompenger og avgifter, 3 overnattinger På Thon Hotel 
Opera med frokost, 3 middager, Lunsj ut og heimreisedag, inngang på museer på Bygdøy. 
Tillegg: 2 lunsjer – drikke til maten. 
Ballettforestillingen: ”Carmen” ca Kr 600 
Musikalen: ”Cabaret” ca kr 530 

 
  

K.  Midt-England og Stratford upon Avon ”Upstairs & downstairs” 12. - 
16. juni.  

  
Upstairs og downstairs. Historie, tradisjoner, nåtid og fortid. De sentrale delene av England er 
på mange måter som å vandre gjennom en levende historiebok. En utrolig sjarme og 
atmosfære preger Stratford upon Avon, godt forbundet med William Shakespeare. Vi skal 
sammen med vår lokalguide gjøre oss kjent med denne byen og vi besøker selvsagt 
barndomshjemmet til Shakespeare. Vi besøker også barndomshjemmet til Churchill og 
universitetsbyen Oxford, og det idylliske Cotwolds. Vi opplever middager på både puber og 
på den vakre restaurantbåten Countess of Evesham. Vi ligger fast på hotell i Stratford upon 
Avon. Vi skal også kjøre sydover gjennom flott engelsk landskap fram til Stonehenge. Dette 
er et forhistorisk monument i Amesbury. Stonehenge regnes som et av verdens mest kjente 
byggverk. Det er ikke få idylliske steder vi kommer til å besøke på vårt opphold i Syd-
England. Gled dere! 
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Pris pr person ved 30 betalende kr 13.850. (Tillegg enkeltrom kr 2000) 
 
Prisen inkluderer: 
Fly SAS t/r Sola/Heathrow, inkl. flyskatter og avgifter (m/forbehold om endring) 
All busstransport i hht program, 4 overnattinger i doble rom på Alveston Manor, Stratford 
Upon Avon, 4 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager (inkl. drikke til middagene, 2 enheter pr 
måltid) Sightseeinger, utflukter, entreer og omvisninger ifølge program. 
Lokale guider i Stratford Upon Avon og i Oxford. Besøk på Stonehenge inkl. lunsj 
Reiseleder fra Reiseexperten. 
 
 
L. Dagstur m/overnatting Åkrafjorden og Eikemo ”der ingen kunne tru at 

nokon kunne bu” m/Rosendal og Baroniet 19. – 20. juni. 
Vi drar fra Sandnes via Stavanger nordover til Ølen, Etne, Åkrafjorden og Åkrafjordtunet. På 
kaien nedenfor starter båtturen over fjorden og inn til Eikemo, hvor vi blir møtt av bonde og 
guide Geir Arne Eikemo som kjører oss de tre kilometrene opp til Eikemo med sin 
spesialbygde traktortilhenger! Etter besøket her tar båten oss med videre innover til Eljervik 
Gard hvor vi får servert buffetmiddag – ”kortreist mat” og historien om gården. På 
tilbaketuren besøker vi Lundal fabrikker som lager spekemat og tradisjonsmat fra 
Åkrafjorden. 
Etter en spennende dag i Åkrafjorden tar bussen oss med via Odda og fram til Rosendal 
Fjordhotell. Her venter middag og overnatting, og kos og hygge utover kvelden. 
Etter ei god natt og frokost på hotellet besøker vi Baroniet i Rosendal og Rosendal kirke. Det 
blir lunsj i Rosendal Drivhus i Baroniet før avreise hjemover. Vi beregner å ankomme 
Stavanger/Sandnes ca kl 1900. 
Turen går med Finnøybuss/Reiseexperten. 
 
Pris pr person ved minimum 40 personer kr 3.495 (tillegg enkeltrom kr 500) 
Prisen inkluderer: 
Bussturen m/sjåfør, kaffe og wienerbrød underveis, kaffe og kaffemat på Eikemo, 
traktortranspost, omvisning, båtturen, middagsbuffet med dessert/kaffe på Eljervik Gard, 
besøk Lundal fabrikker, 1 natt i dobbeltrom Rosendal Fjordhotell, omvisning/entre Baroniet, 
lunsj, guiding i Rosendal kirke, alle ferger, bom og veiavgifter. 
  
 
 
M. Elvecruise på Rhinen fra Basel til Amsterdam 10. – 17.aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vi flyr fra Stavanger til Zurich om morgenen. Bussen henter oss på flyplassen og kjører oss til 
Basel, ca. 9 mil, hvor vi går ombord i båten. 
 
Dag 2 skal vi besøke Strasbourg, hovedstaden i Alsace og en av de største havnebyene ved 
Rhinen, og kjent for å være hjembyen til Europaparlamentet. Det blir sightseeing både til fots 
og med buss. Etter middag seiler skipet videre til Speyer. Her tar reiseleder oss med på en 
spasertur til Domkirken. Videre går turen til Mannheim, hvorfra det blir felles utflukt til 
Heidelberg. 
 
Dag 4 våkner vi opp i Rüdesheim, hvor det blir tid til en spasertur før avgang. Strekningen 
mellom Rüdesheim og Koblenz går for å være den flotteste delen av Rhindalen. Vi passerer 



9 
 

fine vinmarker, men også den berømte Loreleiklippen. Her i Koblenz ligger skipet over 
natten. 
  
Dag 5 tar skipet en avstikker oppover elven Mosel og Cochem. Det er hyggelig å bare spasere 
rundt i de trange gatene, men de som ønsker det kan melde seg på en utflukt med vinsmaking. 
Dag 6 ankommer vi Køln med den flotte Kølnerdomen etter frokost. Det blir sightseeing i 
gamlebyen med besøk i Domen. Om kvelden blir det ”Capitains Gala Dinner” 
Neste morgen nyter vi noen late timer ombord før vi ankommer Volendam rundt lunsjtid. Det 
blir utflukt til Amsterdam med blant annet en kanaltur. Skipet seiler videre og møter oss i 
Amsterdam. 
 
Dag 8 er det hjemreise og bussen kjører oss til flyplassen. 
 
Pris pr person i dobbel lugar kr 16.850, inkl. flyavgift kr 515, blir totalprisen kr. 17.365. 
 
Prisen inkluderer: fly tur/ retur.  Buss flyplass skip tur/retur.  Havneavgifter. 
7 netter i utvendig dobbel lugar nedre dekk. Full pensjon om bord, drikke til middagene. 
Utflukter som beskrevet. Reiseleder fra Norsk Tur. 
Tillegg: Dbl.lugar mellomdekk kr. 1900, øvre dekk kr 3500.  Begge pr person. 
Drikke til lunsjene. Frivillig utflukt i Cochem dag 5. Tips (anbefalt euro 50 pr stk) 
(Det må påregnes litt spasering – gode sko er viktig.) 
 
 
 
 
N.  Helgelandskysten, Leka, Torghatten, Brønnøysund, Vega, Ylvingen og 
Dønna 14. -  20. aug.  
Vi flyr til Værnes, hvor vi møter bussen som kjører oss til Namsos for overnatting. Neste dag 
tar vi fatt på turen nordover langs Helgelandskysten og fram til Brønnøysund. Nasjonal 
turistvei Helgelandskysten bindes sammen av 6 fergestrekninger og byr på kontrastfylte kjøre- 
opplevelser. I Brønnøysund skal vi bo på Thon Hotell Brønnsund i 5 netter. 
Det blir utflukter med buss hver dag og mange spennende opplevelser. 
 
Pris pr person kr 16.695 ved 30 deltakere. (Tillegg enkeltrom kr 2.500 for 6 netter) 
 
Prisen inkluderer: Fly Stavanger – Trondheim t/r. Alle flyskatter. 
Bussturen med buss fra Finnøy Buss i 7 dager. 
1 natt på Scandic Hotell Namsos og 5 netter på Thon Hotell Brønnøysund. 
Ferger og båttransport, utflukter og 1entre i henhold til program. 
7 frokoster – 5 lunsjer – 7 middager. 
Lokale guider, omvisning og reiseleder fra Reise Experten. 
Tillegg for evt. andre entreer. 
 
 
 
 
I tillegg til dette programmet, planlegges det en dagstur til høsten, samt en 
førjulstur. Dette kommer i neste program. 
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Tilleggsinformasjon til alle medlemmer. 
 
 
 

MEDLEMSTILBUD. 
 

Medlemmer av LOP Sandnes og Jæren får rabatt på varer ved visning av medlemskort 
hos nedenstående firma. Ved større beløp kan bedriften sjekke om medlemskapet er 
aktivt. 
 
Motor Forum AS, Forus og Kvål. (Mitsubishi og Renault) gjelder kjøp av ny bil, uten 
innbyttebil. 
Monter, (bygningsartikler m.m.) OBS! Kundenr. LOP 304900167 
Klingsheim Hagesenter, Tjelta (planter, m.m.) 
Fargerike Bygg-Miljø AS, Kleppe (maling og interiør) 

  D. Nysted AS, Sandnes (maling og interiør) 
Ernst Østvold, Sandnes (møbler og hjemkjøring) 
Sandnes kulturhus, Sandnes (rabatt på enkelte forestillinger) 
Norengros Kjosavik AS: Hillevåg, Forus, Sandnes, Bryne, Egersund, Haugaland Vårt 
kundenr: 302529. 
DNB, bank, eiendom og forsikring. (DNB gir oss i LOP Sandnes og Jæren tilbud om 
hjelp i forhold til flere aktuelle spørsmål for vår aldersgruppe.) 
For spørsmål vedrørende øk. rådgivning, arv og skifte m.m., ta kontakt med Gro-Iren 
Bolstad, tlf 992 96 106, e-post: gro-iren.bolstad@dnb.no 
For spørsmål vedrørende eiendom, kjøp og salg m.m., ta kontakt 
med Lars Sigve Berge, Sandneskontoret, tlf 954 36 966, 
e-post: lars.sigve.berge@dnbeiendom.no eller med 
Eivind Christian Dahl, tlf 41 14 40 40, e-post: eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no 
 
 
 
 
GRASROTMIDLER. 
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk 
Tipping gir 5 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med 
samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), 
kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for. 
 
Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 983 986 056, når 
dere ”tipper”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gro-iren.bolstad@dnb.no
mailto:lars.sigve.berge@dnbeiendom.no
mailto:eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no
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VERVEKAMPANJE 2017. 
 
 
LOP Sandnes og Jæren har i flere år hatt en vervekampanje gående. Vi er fremdeles 
landets største og mest aktive lokallag, og det ønsker vi å være fortsatt! 
 
Dersom du setter pris på det vi tilbyr dere, fortell om oss og laget vårt, og inviter 
med aktuelle nye medlemmer til våre medlemsmøter, og evt. andre aktiviteter – hvor 
det måtte være ledig plass.  

 
Hvorfor ønsker vi flere medlemmer? 
Sosiale samvær og gode opplevelser er viktige for å ha et godt liv, dette blir spesielt 
fremhevet for oss i den eldre delen av livet. 
Dette ser også vi på som svært viktig, og ønsker derfor å gi flest mulig anledning til å 
møtes og delta i våre forskjellige aktiviteter. Vårt rikholdige program gir medlemmene 
hyggelige og gode opplevelser. Drøs og samvær med andre gjør godt, og vi har gode 
møteplasser som passer til dette. 
Skal vi fortsatt kunne gi våre medlemmer de best mulige tilbud må vi være et sterkt 
lag. Et sterkt lag får vi gjennom medlemmer! 

 
 
 

  Vi har for 2017 satt opp vervepremier som følger: 
 

1 medlem 
Alle som verver et medlem eller flere, er med i trekningen av to gavekort a kr 500. 
 

5 medlemmer 
   Alle som verver 5 medlemmer vil få et gavekort på kr 350. 
 

10 medlemmer 
   Alle som verver 10 medlemmer eller flere, vil få et gavekort på kr 1000. 
 
   Vervede medlemmer teller med når kontingent er betalt. 
   Vinnerne de siste to årene hadde begge vervet et medlem. 
   Gavekort utleveres i desember på førjulsfesten, eller sendes hjem til       
   vinnerne. 

  
 

   Bli med og verv nye medlemmer! 
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VIKTIG – MÅ LESES AV ALLE. 
 

  Retningslinjer for deltakere på reiser i regi av LOP. 
 

• Reiseprogrammet sendes ut til medlemmene av LOP i januar og juni.  
• Det er bindende påmelding til alle turer. 
• Ofte kreves det legitimasjon også på innenlandsturer. 
• Deltakerne må ha reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse. Mange har slike 

forsikringer i sine hjemforsikringer. Reiseoperatørene kan tilby slik forsikring, 
men dette faller dyrere og gjelder bare for den enkelte reise. Et godt råd er å sjekke 
premien på forsikring fra flere selskap. 

• Det går fram av orienteringen for den enkelte reise hva deltakerne betaler for. 
• Medlemmene av LOP m/ektefelle/samboer har førsteretten til å delta på en 

planlagt reise. Hvis det er ledige plasser, kan også andre delta.  
• Deltakerne må ha gyldig pass og helsetrygdkort ved reiser til utlandet. 
• Ta med papirkopi av passet, eller fotografer det på mobilen. 
• Sjekk at turoperatøren har skrevet navnet ditt korrekt, likt som i passet. 
• Sjekk også om ditt helsetrygdkort er gyldig, hvis ikke kontakt Helfo servicesenter 

tlf 33 51 22 89 eller e-post: 800helse@helsenorge.no  
• Ved påmelding av mer enn en person, må samtlige navn og adresser oppgis. 
• Vi tar forbehold om variasjon i prisene for utenlandsreiser ved valutaendring. 
 
 

 
Når det gjelder reisene våre som går med fly, ber vi dere være 
oppmerksomme på at ved avbestilling mindre enn 3 måneder før 
avreise må flyreisen betales. Dersom avbestillingen gjelder sykdom 
og lignende kommer avbestillingsforsikringen inn. Derfor er det 
viktig at den er i orden. 
 
 
 
Styremedlemmer: 
Synnøve Ladstein 
Mob. 916 97 145 
Austråttvn. 38, 
4306 Sandnes 
e-post: 
sy-lad@online.no 
 

 
Ranveig Løge  
mob: 922 33375 
Kvernhusbk 4, 4340 Bryne 
e-post: ranveigloge@live.no 

 
Marie Ø. Søndervik 
mob: 971 26 021 
Svartemyrvn.1, 
4309 Sandnes 
e-post: marie.sondervik 
@hotmail.no  

 
Magne Helland  
Tlf: 51 97 99 33 
Skaret Terrasse 5, 
4326 Sandnes 
e-post: magne.helland 
@lyse.net       

Turid Kilhavn 
Mob. 454 72 376 
Barlivn. 14, 
4330 Ålgård 
e-post: turid@kilhavn.no  

Kjell T. Larsen 
Tlf 51 41 01 37 
Furustien 12, 
4040 Randaberg 
e-post: ktlarse@online.no  

 Kåre Bærheim  
mob. 93202846 
Tjeldvn. 26, 4318 Sandnes 
e-post: 
kare.barheim@lyse.net  

 Rønnaug Knudsen 
mob. 970 28 315 
Lensmannskroken 2, 4055 
SOLA 
e-post: 
ronnaug_knudsen@hotmail.co
m 
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