
 LANDSFORBUNDET  FOR  OFFENTLIGE  PENSJONISTER 

Lokallaget for Rogaland Sør   

Åsveien 11,         4328  SANDNES  

  Org.nr.: 983 986 056 

 

LOP Rogaland Sør har vel 700 medlemmer fra 18 kommuner i Sør-Rogaland, inkludert 
Sandnes og Stavanger, og er landets største lokallag. Gjennom dugnadsarbeid bidrar vi til 
livskvalitet med inspirerende medlemsmøter (inkludert et godt måltid), bedriftsbesøk, kurs, 
konserter og reiser. LOP er partipolitisk- og livssyns-uavhengig, og deltar i drøftingsmøtene 
med regjering og storting om trygdeoppgjør/statsbudsjetter.  
 
PROGRAM FOR SEPTEMBER til DESEMBER 2020 
Koronapandemien har ført til svære endringer av samfunnslivet. Alle er affisert, og alle må 
bidra til at viruset ikke sprer seg i befolkningen. Vi tilhører sårbarhetsgruppen «eldre over 65 
år og personer med annen sykdom», og får koronainfeksjonen mest alvorlig. Det er viktig at 
vi alle støtter opp om myndighetenes råd for å hindre smittespredning, og at vi følger 
reglene for sammenkomster. LOP Rogaland Sør har fra 11. mars 2020 fulgt opp alle 
myndighetenes anbefalinger, og de fleste av lokallagets arrangementer denne våren og 
forsommeren har blitt avlyst eller utsatt.  
 
Det gjaldt medlemsmøtet 11. mars med Øivind Bratberg og tema: «Koss har det gått med di - 
Boris og di?», med musikk ved Johs Ringås, og møtet 6. mai med Gunnar Roalkvam og 
«Arbeiderkulturen i Rogaland», musikk ved Svein Tang Wa. LOP-RS har som mål å arrangere 
disse møtene neste år (2021). 
 
Programmet for høsten 2020 er klart. Vi håper det lar seg gjennomføre.  Ved 
innleveringsfristen for Mortepumpen nr. 2 (29. april), innebærer myndighetenes råd vedr. 
møter fremdeles «maks 5 personer samlet, avstand 2 meter». Vi tar derfor alle forbehold 
når det gjeldet gjennomføringen. Vi arbeider med forskjellige måter å klare å gjennomføre 
programmet på. Uansett vil vi jobbe ufortrødent videre med planlegging og oppfølging, og 
har mål om å sende ut det fullstendige høstprogrammet til medlemmene i starten på juni.  
 

MEDLEMSMØTE onsd. 30. sept. kl. 11.00 i  Frøyland /Orstad kyrkje.  
 
Førsteamanuensis Eva Jakobsson, historiker fra 
UiS, har interessert seg for kvinneliv og 
feminisme. Hun kommer til oss med tema 
«Prestedatteren og prevensjonen. Hvorfor 
Elise Ottesen Jensen fra Sandnes ble 
prevensjonens profet».   
 
Musikk og allsang ved Ingebrigt Bjelland.   
 
 

MEDLEMSMØTE onsd. 21. okt. kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje.  
 
Tidligere statsråd og fylkesmann i Rogaland, vår alles kjente og 
kjære Magnhild Meltveit Kleppa, kommer med tema: «Skjemt og 
alvor fra et politisk liv».  
 
Kulturinnslag ved Nattrutens venner shantykor.  



  

FØRJULSFEST / MEDLEMSMØTE i Festsalen, Klepp Rådhus, onsd. 9. 
des. kl. 18.00.  

 

Tidligere prest, fotograf Inge Bruland, med tema «I fotsporene til 
SIGURD JORSALFAR». På en oppfordring fra paven dro Sigurd Jorsalfar 
i 1108 med 60 vikingskip og 10 000 menn på en reise til Det Hellige 
Land, og kom hjem 3 år senere med bare ett eneste skip. Inge Bruland 
har brukt til sammen 3 år av sitt 
liv på å reise i hans fotspor og 

forteller og viser de beste av de 30 000 bildene som 
han tok underveis.  
 
Kulturinnslag ved mannskoret Frimenn. 
 

REISEPROGRAM     
På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gi konkrete turtilbud for høsten.  
Reisekomiteen  vil komme tilbake til eventuelle turer når situasjonen er avklart, og 
medlemmene vil få tilsendt orienteringsskriv senere.   
KURS & BEDRIFTSBESØK   
Kurs i «Enklere stell av hagen» den 25. mars ble avlyst, det ble også bedriftsbesøket til Høg-
Jæren Vindpark 28. april. Planen for høsten er foreløpig å sette opp disse to tilbudene på 
nytt. 
KULTURPROGRAMMET er ikke ferdig grunnet situasjonen og usikre forhold i kulturhusene. 

 
FRAMTIDA 
Situasjonen er krevende. Ingen vet 
når forholdene normaliseres. Men 
LOP RS vil bidra til stabilitet og 
trygghet, og være klar så snart det er 
trygt å treffes igjen. Vi vil informere 
om situasjonen og programmet  
videre på www.LOP.no og i infoark. 
 

BLI MEDLEM! Enkeltmedl. kr. 350,- pr pers/år (kr. 230 til LOP sentralt, kr. 120 til LOP RS). Rabatt for 
par. For medlemskap kontakt: Jytte Birch Emmerhoff M 997 14 119, jytte@lyse.net. Fullt program 
sendes ut med slipp for forhåndspåmelding i begynnelsen av juni 2020. Se www.lop.no  

 
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  

Jytte Birch Emmerhoff -kasserer 
M 997 14 119 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
jytte@lyse.net 

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

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

Kåre Bærheim-kurs/bedrift/verv 
M 932 02 846 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes 
kare.barheim@lyse.net 

Reidun Bøe Høiland -progr/kurs 
M 952 08 737 
Huldrevegen 9, 4365 Nærbø 

reidun.boe.hoiland@lyse.net 

Torbjørg Brakestad-kultur 
M 922 31 117 
Sølvspennetunet 56, Stavanger 
torbjorg.brakestad@lyse.net 

Kjell Arvid Berland–reiser/økonomi 
M 952 61 895 
Barliveen 10, 4331 Ålgård 
kjell.arvid.berland@lyse.net 

Clara Vølstad Ellingsen-kultur 
M 911 03 152 
Gmle Austvollv.5 4312 Sandnes 

clara.v.ellingsen@gmail.com 

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