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Program for høsten 2019 

  
(Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje og under førjulsfesten i 

Klepp Rådhus) 
 
 

A.  Medlemsmøte onsdag 25. september 2019, kl. 11.00 i 
Frøyland/Orstad kyrkje 

 
Program 
a) Åpning v/leder 
b) Fanny Duckert, professor emeritus i psykologi og klinisk spesialist, Universitetet i 

Oslo, ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer og erfaring fra tallrike kurs i 
bruk av alkohol, holder foredrag om «Alkohol og det gode eldreliv».  

c) Smørbrød, kaffe/te og noe å bite i til kaffen 
d) Musikk og sang ved Kristian Sandvik. Han spiller også til allsangen. 
 
Pris kr. 300 
 

 

                  
 

 
 

B. Medlemsmøte onsdag 23. oktober, kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 

 
Program 
a) Åpning v/leder 

http://www.lop.no/


b) Ole Fjetland, veterinær, regiondirektør i Sør og Vest i Mattilsynet, som har 
Sandnes som arbeidssted. Region Sør og Vest har om lag 260 medarbeidere og 
dekker fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Ole holder foredrag om «Mattrygghet i en verden i rask endring».  

c) Smørbrød, kaffe, te og kake 
 
 
 

               
 
 

d) Musikkinnslag ved søstrene Synnøve og Kari Grøtteland.  
Søstrene har vokst opp på Grøtteland i bakkene like før Stavtjørn i Bjerkreim. Om 
vinteren ble garden isolert, og de flyttet ned i bygda. Søstrene har spilt og sunget 
både i pop-band, ten-sing, på bedehus og utesteder, og synger med hjertet! 

 
Pris kr. 300 
 

 

C. FØRJULSFEST i Festsalen Klepp Rådhus, 11. desember kl. 18.00. 
 
Program 
a) Åpning v/leder 
b) Arne Neset, cand. philol. fra UiO og lektor i engelsk, har studert amerikansk litteratur 

ved University of Massachusets, vært utviklingsprofessor ved Luther College, og har 
undervist i amerikansk litteratur og kultur ved UiS. Han har vært president i American 
Studies Association of Norway og medredaktør i American Studies in Scandinavia. 
Tittel på foredraget: «Hvor går USA?» 

c) Smørbrød, kaffe, te og kake.  
 
 

                       



d) Audun Skanke og Mari Hauge, låtskrivere og artister med base i Sandnes, spiller 
melodiøs visepop med tekster på dialekt, akkompagnert av gitarer og tangenter. 
Skanke/Hauge leverer solid visepop, byr på seg selv og skaper konsertopplevelser med 
varme og humor. Duoen har etablert seg i musikkmiljøet (Egersund Visefestival, NRK 
Rogalands 84/85-serie), og er spilt på riksradio. Det første albumet, Fjellstøtt, fikk 
strålende kritikker høsten 2018. 
 
Pris kr. 350  

 
Kurs og bedriftsbesøk høsten 2019 

 

D. To kurs i bruk av smarttelefon 

Med smarttelefon kan man gjøre utrolig mye. Mange har anskaffet seg en, men 
benytter mulighetene i liten grad, og kvier seg for å prøve noe nytt. Noen har ikke turt 
å kjøpe en, bruksmulighetene virker kanskje altfor overveldende. Derfor, meld deg på 
disse kursa, og ta med smarttelefonen din, så får du hjelp til å komme i gang!  

 
Kurs I: Onsdag 16. oktober kl. 1100.  
Bli kjent med smarttelefonen din – den kan mer enn å ringe og sende meldinger. 
Stikkord for innholdet i kurset er:  

SIM kort og koder 
Knapper og funksjoner 
Innstillinger 
Mobildata  
Roaming   
Wifi  
GPS 
Søke på Internett  

 
Kurs II: Onsdag 6. november kl. 1100.  
Bli selvhjulpen med smarttelefonen din – det er enklere enn du tror. Stikkord:  

Kamera 
Apper  
Betale regninger  
E-post  
Sosiale medier  

 
Kursa vil bli holdt på Fredheimsloftet på Klepp, møterommet i 2. etg. Maks antall 
deltakere er 25, men blir det stor pågang, håper vi å kunne gjenta kurset. Pause med 
kaffe og noe attåt.  
 
Pris kr. 60,- pr. kurs 

 
 

E.  Bedriftsbesøk 1. oktober 2019 til Øglænd System AS på Øksnevad  
 

Øglænd System AS er den eneste gjenlevende Øglændbedriften her i distriktet. Alle 
de andre er forsvunnet, oppkjøpt, nedlagt, osv. Bedriften ble grunnlagt i 1977. Den 



startet med universelle opphengssystem, kabelbruer, ol. Nå er de på det internasjonale 
markedet, har produksjonslokaler i Norge, Malaysia og Kina, og en fabrikk under 
oppførelse i Russland. Bedriften har kunder innen olje og gass, infrastruktur, 
skipsbygging, vindenergi, vannbehandling, fiskeoppdrett mm.   

 
Besøket hos Øglænd System AS starter kl. 1600. Vi får først en orientering om 
virksomheten fra oppstarten i 1977 og fram til i dag. Mye spennende har skjedd. Vi får 
en omvisning i bedriften, og det blir pause med kaffe/te og noe å bite i. Lengden på 
besøket blir ca. 2 timer. Det er godt med P-plasser for besøkende. 
 
Pris kr. 75,- (inkl. kaffe/te og noe attåt) 

 
 

Kulturprogram høsten 2019 

F. Sandnes kulturhus - søndag 29. sept. kl.16.00. «Spelemann på taket»  
 

Handlingen finner sted i en livskraftig, jødisk kultur i en russisk landsby like før 1905- 
revolusjonen. Melkemannen Tevje og kona Golde har fem egenrådige døtre å ta seg 
av. Håpet er at de skal bli godt og riktig gift etter jødisk tradisjon. En gripende historie 
med fokus på tradisjon og brytningstid. Det sies at historien også blir et innspill i 
dagens politiske debatt. Et 20-talls fantastiske skuespillere og solister, Sandnes 
Operakor og Sandnes Symfoniorkester, sørger for en fantastisk opplevelse. 
 NB! Velkommen også kl.15.00 til FØRPRAT i foajeen før forestillingen med 
Fartein Valen-Senstad. Han er professor i kristendomskunnskap og underviser bl.a. i 
jødedommen. I anledning forestillingen forteller han hvordan livet, påkledningen og 
ritualene var på den tiden.  
 
Pris kr. 400,- 
 

  

 G. Sandnes kulturhus - søndag 20.okt. kl.19.00. «Seven drunken Nights», 
historien om The Dubliners.  

 
En feiring av irsk musikk! Etter utsolgt turne i Storbritannia, show i Londons West End 

og 48 show i Nederland, kommer 
forestillingen til Norge. Dette to timers 
showet gjenskaper musikken og 
historien til Irlands favorittsønner The 
Dubliners. Showet forteller om en 
karriere som strekker seg over 50 år. 
Seven Drunken Nights består av Ged 
Graham, Danny Muldoon, Billy Barton, 
Paddy Ryan, Connor Elliott og Max 
Grey.  

 
Pris kr. 330,- 
 



 

  H.  Stavanger konserthus (Zetliz) – lørdag 30. nov. kl.20.00. «Vamp- 
konsert». 
 
Gjennom 26 år har Vamp høstet mye heder og ære. Bandet har bl.a. mottatt 5 
spellemannspriser og Prøysenprisen. Som været på Vestlandet er de fulle av 
kontraster, fra det voldsomme og dramatiske til det lune og inderlige. 
 
Pris kr.495,- 

  

I. Storstova Bryne fredag 21.des. kl 19.00. Magnus og tenorane: «Så ha ei 
god Jul då» 

  
Mange LOP-medlemmer har bedt oss ta med denne hjemmekoselige konserten med 
Brynegutten Magnus Staveland også i år. Foruten to tenorvenner har han med seg 
sin soprankone Eva Lunde. Storstova skriv: «Til saman blir dette ei variert 
sjangermessig ferd gjennom klassisk musikk, jazz, viser og evergreens, alt pakka inn 
i lett og humørfylt glanspapir som garantert vil gje deg den rette julestemninga» 

   
Pris: kr. 300,-   

  

J. Stavanger konserthus-Nyttårskonsert med Stavanger Symfoniorkester,  
onsdag 8. januar 2020.  

 
Billettene er i parkett. Forestillingen legges ikke ut før 1.okt. Klokkeslett og pris vil 
fremkomme på giroen vi sender til de som melder sin interesse. 

 
 
 

Reiseprogram høsten 2019 
 

(Fullstendig omtale av turene vil legges inn på nettet http://www.LOP.no. Vær OBS på at vi 
har bindende påmelding til turene, dersom ikke annet er oppgitt.) 
 

Elvecruise på Rhone, «Fra vinmarkene i Bourgogne til vakre Provence», Syd Frankrike, 

Norsk Tur, 3.  -  9. september 2019. Det vises til kunngjøring i vårprogrammet. 
 
 

K. Dagstur til Espevær 13. august 2019  
 

Har du hørt om Espevær? Vært der? Nå har du/dere muligheten til å bli med på en 
flott dagstur til øya vest for Bømlo i Hordaland fylke, ytterst på vestlandskysten. Det 
blir bl.a. besøk i Hummerparken, Gamle Posten, tur med kabelfergen til Badehuset og 
mye mer. Garantert en meget flott, spennende tur. 
 
 
 

http://www.lop.no/


Avreise fra Sandnes kl. 
07.45 med Finnøy Buss 
for transport nordover, 
med god guide og mye å 
oppleve på turen. Retur til 
Stavanger kl. 18.30-19.00 
med videre transport 
sørover.  
 
Ved tilstrekkelig 
påmelding vil bussen 
starte sør på Jæren, etter 
behov.  
 

 
Pris kr 1 295 pr person (Inkluderer buss, guide, alle besøk, ferge, kaffe/wienerbrød 
på veien opp, middag med dessert og kaffe i Gamleposten og kaffe/kaffemat på 
returen).  
Påmelding til ReiseExperten v/Heidi, tlf. 52808780 eller M 911 53 267, eller e-mail 
reise@reiseexpert.no (Reiseliv Rogaland Sør, konto 3335 31 25449), innen 1. juli 
2019.   
  

 
 

L. Julemarked i Bremen, 01.12.  -  06.12.19 
 
Tyskland er mester i fargerike og smakfulle julemarkeder, og Hansastadt Bremen er   
et av landets flotteste. Over 170 rikt dekorerte salgsboder blir satt opp rundt det vakre 
rådhuset, omgitt av historiske bygninger.  Hotell Swissotel hvor vi skal bo, ligger i 
gangavstand til markedet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kjører med Hagabuss kl. 17.30 fra avtalt sted til Risavika hvor vi seiler med Fjord 
Line kl. 20.00. Doble, innvendige lugarer, også på returen. På nedturen gjøres stopp 
for handle- og spisepause ved grensehandelssenteret. Så to innholdsrike dager med 

mailto:reise@reiseexpert.no


middelaldersk julestemning, håndverkere i arbeid, luften fylt av de beste juledufter. 
Feststemning på promenaden langs Weser.  
 
På hjemreisen gjør vi stopp i Flensburg på Citti Grossmarket. Etter turen gjennom 
Danmark går vi om bord i Fjord Line igjen, og samles i Buffet Restaurant for en 
rikholdig julebuffet. Ankomst Risavika neste dag kl. 06.30. 
  
Pris: Kr 6595  
(inkluderer buss, Fjord Line tur/retur i innvendig dobbellugar, 3 hotellovernattinger i dbl 
rom, 4 frokoster, 3 middager på hotellet, 1 buffet retur).  
 
Påmelding til Sverre Haga A/S tlf. 516 89 555 eller M 416 24 000, eller e-mail  
magnus@hagabuss.no  innen 1. november 2019. 

 
 
 

” Pasjonsspillet i Oberammergau” i 2020 
 

Det arrangeres tur til dette spillet i august 2020. Endelig turopplegg vil bli presentert i 
vårprogrammet. Spillet tiltrekker seg mange hundre tusen besøkende fra hele verden 
når det settes opp hvert 10. År. I 2020 settes spillet opp for 42. gang!  
 
I 1633 herjet det en pest i området. Innbyggerne i den lille byen Oberammergau bad 
til Gud og lovet at om ingen flere døde av sykdommen i byen deres, skulle de hvert 
10. år fremføre et pasjonsspill som skildret Jesu lidelse. Innbyggerne blei bønnhørt. I 
1634 holdt de derfor løftet sitt og framførte sitt første spill. I over 380 år, nesten uten 
avbrudd, har de framført spillet hvert 10. år. Når det nå vises for 42. gang, blir det sett 
på som det viktigste spillet i verden, og den lille landsbyen i Bayern forventer over 
500.000 besøkende. Forestillingen varer i ca. 8 t. med innlagt middagspause midt i 
spillet på ca. 3 t. Det vil i løpet av turen bli rik anledning til å oppleve mange andre 
severdigheter i både Tyskland og Østerrike. 

 
 
 
Styret i LOP Rogaland Sør, 2019. 
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Kjære medlemmer! 

 
Første medlemsmøte etter sommerferien er onsdag 25. september. I etterkant av møtet blir 
det ekstraordinært årsmøte, da et styremedlem har trukket seg av familiære grunner, og 
oppgavene krever at vi er fulltallige. Nytt medlem blir foreslått av valgkomiteen, og info 
sendes ut til alle innen 25.august. Det blir 3 medlemsmøter inkludert førjulsfesten, to kurs, ett 
bedriftsbesøk, to turtilbud og fem kulturtilbud.  
 
Kryss av på svarkortet hvis du er interessert, eller det er sannsynlig at du/dere vil delta, altså 
en foreløpig påmelding. Husk å skrive navn og/eller medlemsnummer på svarkortet, og 
husk frimerke. Eller: Send utfylt svarkort via e-post til kare.barheim@lyse.net – innen 1. juli 
2019 (gratis!). I god tid før hvert arrangement vil du få tilsendt en giroblankett, eller en melding 
på e-post, for endelig påmelding og betaling. Når det gjelder turene er endelig påmelding til 
reiseoperatørene, se teksten i programmet.  
 
Kjenner du noen offentlige pensjonister, eller noen som snart blir pensjonister, som kan være 
medlemmer hos oss? Den dagen du blir pensjonist er det viktig at du blir ivaretatt mhp 
spørsmål om pensjon, arv, booppgjør, testamente, forsikringer mm. LOP er partipolitisk og 
livssyns nøytralt, og er den eneste pensjonistorganisasjonen som spesifikt arbeider for 
offentlige pensjonister sine interesser. Forbundet sentralt deltar i drøftinger med regjering 
og storting om trygdeoppgjør og statsbudsjett. Jo flere medlemmer vi har, desto sterkere 
står vi i drøftinger og forhandlinger. Se også  www.lop.no , lokallaget Rogaland Sør.  

  
Med hilsen  
LOP Rogaland Sør,  
v/Martha Jakobsen Ulvund (leder) 
 

 
Martha J. Ulvund-leder 
M 906 56 520 
Muninsgate 2C,4306 Sandnes 
martha.ulvund@outlook.com  

Bjørg Brekke Sørskog-nestleder/ref. 
M 906 69 184 
Skulevegen 17, 4352 Kleppe 
bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no  

Gunnstein Emmerhoff-reiser 
M 993 25 967 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
gunnstein.emmerhoff@lyse.net  

Terje Jacobsen-styremedlem 
M 900 73 965 
Teineveien 7, 4310 Hommersåk 
terjac53@gail.com 

Liv Marie A Ravndal-program 
M 481 31 496 
Gåshaugen 6,4319 Sandnes 
liv.ravndal@lyse.net 

Kjell Terje Larsen-reiser/kultur 
M 514 10 137, Furustien 12, 4072 
Randaberg 
ktlarse@online.no  

Kåre Bærheim-kurs/bedrift/verve 
M 932 02 84 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes 
kare.barheim@lyse.net 

Ranveig Løge-kultur,,kurs/bedrift  
M 922 33 375 
Kvernhusbk 4, 4340 Bryne 
ranveigloge@live.no  
 

Roald Håland-vara-program  
M 994 58 161 Jernalderveien 
51A, 4041 Hafrsfjord 
roald.haland@gmail.com  

Magne Helland-vara-økonomi/verve  
M 475 10 794 
Skaret Terrasse 5, 4326 Sandnes 
magne.helland@lyse.net        

Leon Reve-vara-kurs/bedrift 
M 970 10 356 
Utsiktsvegen 4, 4352 Kleppe 
leon.reve@kleppnett.no   

Rannveig Bærheim-LOP Oslo  
M 481 46 737- verve 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes. 
Ranveig.berheim@lyse.net  
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