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

Org. nr.: 983986056

Program for våren 2018
Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene.

Innkalling til årsmøte.
Styret innkaller til årsmøte
Onsdag 21. februar 2018 kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje
Saksliste til årsmøtet
Sak 1.
Sak 2.

Sak 3.
Sak 4.
Sak 5.
Sak 6.
Sak 7.
Sak 8.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer
Valg av referenter
Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Årsmelding for 2017
Regnskap for 2017
Budsjett for 2018
Valg til styret etter innstilling fra valgnemnda
Innkomne forslag
Lokallagskontingenten.

Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må
melde disse til styret før 21.januar 2018. Sakene vil deretter bli
behandlet av styret, som innstiller med forslag til vedtak.
Alle påmeldte til årsmøtet får årsmeldingen tilsendt, enten på papir eller
på e-post alt etter avtale.
Alle andre får årsmeldingen tilsendt ved henvendelse til styreleder.
Årsmeldingen vil også bli lagt ut på vårt nettsted under www.lop.no

Synnøve Ladstein
Styreleder
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A.

Årsmøte/medlemsmøte 21. februar 2018, kl 1100 i Frøyland/Orstad
kyrkje.
Først holdes årsmøte, og deretter medlemsmøte med program og bespisning.

Program:
a)
b)
c)
d)

Årsmøte
Smørbrød, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen
Veterinær Åsulv Kvammen forteller og underholder med sang og
musikk
Musikk v/Liv Klepp

Pris kr 300

B.

Medlemsmøte 21. mars 2018, kl 1100 i Frøyland /Orstad kyrkje
Program:
a)
b)
c)
d)

Åpning v/leder
Forfatter Solveig Aareskjold holder foredrag: ”Eksen til tippoldemor.
Skilsmisse og sambuarskap i det gamle bondesamfunnet”
Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen
Underholdning v/Terje Todnem som spiller til allsang og
synger

Pris kr 330

C.

Medlemsmøte 30. mai 2018, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje

Program:
a)
b)
c)
d)

Åpning v/leder
Nyhetssjef i Klassekampen Mimir Kristjanson holder foredrag om:
”Sammen er vi mindre alene”
Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen
Kjell Austvoll og Nils Erik Steinsbø synger og forteller om Evert Taube

Pris kr 330
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Kurs og bedriftsbesøk våren 2018
D.

Bedriftsbesøk hos Rogaland Arboret tirsdag 15. mai 2018 kl. 1100
Arboretet ligger på veien mellom Bråstein og Sviland, adressen er
Espelandveien 240.

I Arboretet finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I
1972 ble Arboretet etablert som stiftelse av Rogaland fylke og kommunene Gjesdal,
Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette skjedde etter et
initiativ fra Bjørn A. Stangebye. Det var en brann i Melshei i 1970 som la 500 dekar
skog i aske som gjorde etableringen av Rogaland Arboret mulig.
Det er et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette er at personalet fôrer fuglene
om vinteren. Ved utgangen av 2007 var det registrert 119 fuglearter.
Vi får en orientering om Arboretet, historie og drift. Det blir en enkel servering v/LOP.
Og vi avslutter med en omvisning. Det blir også anledning til å gå rundt på egen
hånd.
Det er parkering mot avgift i arboretet.
Pris kr 100

Kulturprogram for våren 2018
OBS. Vi sender to ganger, først giro, deretter billettene.

Stavanger konserthus, lørdag 6. januar kl.18.oo med Nyttårskonserten
121 billetter er levert eller sendt ut. Vi ønsker alle dere en trivelig kveld.

E.

Sandnes kulturhus, fredag 2. februar kl.18.00 med den storslåtte
musikalen BILLY ELLIOT
Musikalen handler om 11 år gamle Billy Elliot som vokser opp i et gruvesamfunn i
Nord-England under den store gruvearbeiderstreiken.
Faren og broren jobber i gruvene. Moren er død, og familien bor sammen med
guttenes bestemor.
Musikk av Elton John
Pris kr 420

F.

Bryne storstove(kinoen), torsdag 8. mars kl. 19.00 med forestillingen
«SPURV OG DIVA» med Britt-Synnøve Johansen og Eva Bjerga Haugen.
Forestillingen handler om Edith Piaf med kallenavnet Spurven og den syngende
filmstjernen og divaen Marlene Dietrich.
Piaf kom fra fattige kår i Paris, mens Dietrich kom fra overklassen i Berlin. De var
totalt forskjellige i uttrykk, bakgrunn, stil og liv, men utviklet likevel et nært vennskap
som varte livet ut.
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Vi møter de to artistene i garderoben, på scenen, i tenkte samtaler om- og med
tilbakeblikk på livet de engang levde.
Ved pianoet: Svein Ragnar Myklebust. På kontrabass: Theodor Barsnes Onarheim.
Regi: Espen Hana
Pris kr 325

G.

Sandnes kulturhus, lørdag 28.april kl.18.00 med forestillingen»
Aaslandbros og Dag Sindre Vagle med gjester hyller ROY ORBISON»
Sammen med strykeorkester og korister tar Aaslandbros og Dag Sindre Vagle
utgangspunkt i den legendariske konserten «A Black & White Night» når de hyller
sangeren, artisten og legenden Roy Orbison
Pris kr 305

Reiseprogram for 2018
Fullstendig omtale av turene vil ligge inne på nettet.
Vær OBS på at vi har bindende påmelding til turene, dersom ikke
annet er oppgitt. Ved enkelte turer kan det være påkrevd at en er
god til beins. Vi har lagt inn alle årets turer som er planlagt ferdig, i
tillegg kommer evt. dagsturer og førjulstur.

Tur til Island 25. – 30. mai med Norsk Tur

Vi legger opp til en interessant tur til Island – sagaøya ute i vest. Det blir en reise til
våre norrøne røtter – til vill, vakker og øde natur. Men også til en hypermoderne by –
Reykjavik. Vi skal på flere turer, bl.a. besøke Reykholt hvor Snorre Sturlason bodde.
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En av dagene får vi tur til Vestmannaøyene, og båttur rundt øyene.
Fullstendig program blir lagt ut på våre nettsider www.lop.no. Her vil det også stå
hvordan vi melder oss på, enten ved bruk av nettet, eller ved telefon 38 12 79 01 til
Norsk Tur. Alle som har oppgitt mailadresse får programmet på e-post.
Dere som ikke har e-post, kan få tilsendt programmet i posten, ved henvendelse til
Marie Søndervik tlf 971 26 021.

H.

”Dagstur med overnatting” 7. juni – 8. juni 2018.
Historien om barnevandrerne – vi drar til Vest- og
Aust-Agder, med Sverre Haga.

Avreise fra Stavanger/Sandnes kl 0800/0830 med Sverre Haga. Vi følger E-39
sørover og første stopp blir Lyngdal og Paulsens hotell. Her får vi høre hotellets
historie mens vi har formiddagskaffe. Turen går videre til Vigeland hvor vi møter
Thyra Ågedal. Hun har gått i bresjen for å dokumentere historien om barnevandrerne.
Historien om barnevandrerne får vi gjennom film og utstillinger. Tilslutt får vi servert
barkebrød og vassgraut, det samme barnevandrerne levde av. Vi skal også innom
Barnevandresenteret og se film og utstilling.

Dagens lunsj inntas i Cafe Vandreren – rømmegrøt med spekemat.
Så går turen videre til Revsnes Hotell i Byglandsfjord, hvor vi skal overnatte og ha
middag. Turen heim starter slik Setesdølene reiste i tidligere tider med ”Bjoren” på
Byglandsfjorden. Om bord har vi tidligere NRK reporter Sigmund Skomedal som
guide på den to timer lange turen. I Setesdalen blir det besøk både hos Sølvsmed og
Glassblåser.
I den lille bygda Ose finner vi Ose Turistheim, den er restaurert og tilbakeført til
gammel stil. Her blir det Setesdalsuppe til lunsj.
Hjem kjører vi Brokke/Suleskar og stopper på Sirdal Høyfjellshotell for middag, før vi
fortsetter ned Hunnedalen og hjem til Sandnes/Stavanger.
Turen koster kr. 2850 ved 40 betalende. Tillegg enkeltrom kr. 350
Prisen inkluderer: Turbuss med serviceinnstilt sjåfør. 1 hotellovernatting i dobbeltrom.
1 frokost, 2 lunsjmåltider, 2 kaffemåltider, 2 middager.
Båttur på Byglandsfjorden m/ lokalguide. Inngangspenger / omvisninger som
beskrevet.
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I.

LOFOTEN med RØST 25. juli – 2. august med Sverre
Haga A/S

En vakker og innholdsrik rundtur gjennom deler av vårt eget land. Kystveien nordover
Helgeland. Lofoten med opphold på Røst og tur til Skomvær fyr.
Vi flyr fra Sola til Værnes hvor vi møter Hagabussen som venter på oss. Vi kjører
nordover, turen byr på mange fine opplevelser og severdigheter underveis til
Brønnøysund hvor vi har første overnatting.
Før vi forlater Brønnøysund kjører vi ut til Torghatten. Underveis får vi høre sagnet
om hullet. Videre besøker vi Frovik gamle handelsted hvor vi har lunsj. Vi nærmer
oss Alstadhaug og Petter Dass museet som er Nordlands fylkes tusenårssted.
Dag tre kjører vi fra Sandnessjøen til Saltstraumen. Dette er dagen med mest ferjer,
det er også en del av det å reise i Norge. Vi kjører gjennom Lurøy, og fra
utsiktspunktet ser vi utover til Lovund og øyene i Træna kommune. Stopper også for
å se Svartisen, Norges nest største isbre. I kveld blir det middag og overnatting på
Saltstraumen hotell. Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser med verdens sterkeste
malstrøm utenfor vinduet.
Dag 4 og 5 besøker vi Røst. Røst er et av høydepunktene på turen, overnatting på
Røst Bryggehotell. Etter en god natt blir det utflukt til Skomvær fyr og Leknes. Etter
interessante timer er vi tilbake og får oppleve mer av Røst.
Dag 6 – 7 og 8 oppholder vi oss i Lofoten – Svolvær. Det blir kjørt utflukter alle
dagene .
Dag 9 forlater vi Lofoten og kjører E 10, en attraksjon i seg selv. Fra Bogenes kjører
vi videre på E 6 gjennom Hamsuns rike på Hamarøy, og på Presteid besøker vi
Hamsun- senteret. På Fauske finner vi ennå en av landets skikkelige
Jernbanekafeer, hvor det blir avslutningsmiddag for oss. Siste del av turen går langs
Skjerstadfjorden mot Bodø og flyplassen. Vi flyr heim via Oslo og lander på Sola kl.
22.35
Pris for turen kr. 17.900 pr. person. Tillegg for enkeltrom kr 3000 pr person.
Prisen inkluderer; Reisen i moderne turbuss med sjåfør/guide underveis.
Fly Sola Værnes. Bodø Sola.
8 overnattinger, 8 frokoster, 3 lunsjer og 9 middager
Inngangspenger og guiding som beskrevet.
Fuglesafari ut fra Røst. Lokalguide på Røst og i Lofoten Trollfjord cruise.
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J.

Baltikum fra 17. til 25. august med Reise Experten

Estland, Latvia og Litauen - tre land med hver sin spennende hovedstad, Tallinn,
Riga og Vilnius. Vi flyr fra Sola med SAS KL 0800, via København til Tallinn. Her
venter buss som skal kjøre oss videre under turen.
Det blir guidet tur i Tallinn, begynner på slottshøyden hvor vi får se de mest kjente
bygningene og fortsetter i gamlebyen. Etter Tallinn kjører videre mot Riga . På turen
blir det stopp i Pärnu, esternes badeparadis som ligger ved Rigabukten. Framme i
Riga blir det middag på Hotellet.
Riga er kjent for sine bygninger i jugendstil, over 800 stykker alle fint restaurert. Det
blir sightseeing både med buss og til fots.
Videre mot Vilnius stopper vi på Korshøyden i Siauliai. På en liten høyde står det
tusener av små og store kors laget av alle slag materialer. En meget spesiell historie.
I Vilnius besøker vi byens kjente steder og får høre om byen og landets historie. Det
blir også tur til Kaunas som er landets nest største by og var hovedstad mellom 1922
og 1940. Deretter besøker vi Trakai, en liten by. Her var Litauens viktigste
forsvarsverk.
Pris pr person ved 30 betalende kr. 14.995. Enkeltrom for 8 netter kr 3.995.Prisen inkluderer: SAS fly t/r Stavanger – Tallinn / Vilnius - Stavanger. Alle flyskatter.
Bussturen gjennom Baltikum med sjåfør og lokal buss.
8 hotellovernattinger i 4 stjerners hotell med frokost
3 middager på lokale restauranter. 5 middager på hotellene med drikke. 4 lunsjer.
Utflukter og entreer i henhold til program. Lokale guider og reiseleder fra
Reiseexperten.
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Athen og Paros i slutten av september, med Norsk Tur
Vi reiser på en 7 dagers høsttur til Athen og Paros, på en tid det ikke er så
veldig varmt. Athen er en av verdens mest interessante antikke byer, med en
3000 år lang historie. Det blir sightseeing i byen, og besøk på Akropolis.
Fjerde dagen forlater vi Athen og reiser til øya Paros. Her blir vi kjent med øya,
og har mulighet for utflukter til andre øyer.
For denne turen, gjelder det samme som for Islandsturen. Fullstendig
program blir lagt ut på våre nettsider, www.lop.no. Her vil det også stå
hvordan vi melder oss på, enten ved bruk av nettet, eller ved telefon
38 12 79 01 til Norsk Tur. Alle som har oppgitt mailadresse får programmet på
e-post. Dere som ikke har e-post, får tilsendt programmet i posten.

Sandnes og Jæren sine styremedlemmer og varamedlemmer i 2017.

Styremedlemmer:
Synnøve Ladstein
mob: 916 97 145
Austråttvn. 38,
4306 Sandnes
e-post:sylad@online.no
Turid Kilhavn
mob: 45472 376
Barlivn. 14,
4330 Ålgård
e-post:
turid@kilhavn.no

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

Marie Ø. Søndervik
mob: 97126 021
Svartemyrvn.1,
4309 Sandnes
e-post: marie.sondervik
@hotmail.no

Magne Helland
mob:Tlf: 47510794
Skaret Terrasse 5,
4326 Sandnes
e-post: magne.helland
@lyse.net

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

Martha Jakobsen Ulvund,
mob: 906 56 520
Muninsgt. 2C, 4306
Sandnes
e-post:martha.ulvund
@outlook.com
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