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LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 
Lokallaget Rogaland Sør  

Åsveien 11,  
4328 SANDNES 

 
 
 

 

  
 

Org. nr.: 983986056 

 
 

Program for høsten 2020 

 
(Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje) 

  
Koronapandemien har ført til svære endringer av samfunnslivet. Vi tilhører 
risikogruppen «eldre over 65 år og personer med annen sykdom», og får 
koronainfeksjonen mest alvorlig. Det er viktig at vi støtter opp om myndighetenes råd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for å hindre smittespredning, og at vi følger reglene for sammenkomster. LOP 
Rogaland Sør har fra mars 2020 fulgt opp alle myndighetenes anbefalinger, og de 
fleste av lokallagets arrangementer denne våren og forsommeren har derfor blitt 
avlyst eller utsatt.  

 
Medlemsmøtene våren 2020 med Øivind Bratberg («Koss har det gått med di - Boris 
og di?») og Gunnar Roalkvam («Arbeiderkulturen i Rogaland»), og musikk med Johs 
Ringås og Svein Tang Wa måtte gå ut, men vi håper å komme tilbake til dem senere 
en gang.  
 
Vi har forhåpninger om at høstprogrammet 2020 kan la seg gjennomføre:  

 
Dette høstprogrammet går i trykken sist i mai 2020, og i skrivende stund innebærer 
myndighetenes råd for offentlige møter med ansvarlig arrangør (LOP) «maks 50 
personer samlet, avstand minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme 
husstand». Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer, 
avhengig av smittesituasjonen.  
 
Styret i LOP har god dialog med ansvarshavende i Frøyland/Orstad kyrkje, og 
arbeider med alternative måter å klare å gjennomføre møtene på (antall, fysisk 
tilrettelegging, avstander, individuell porsjons-matservering mm). 
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Ingebrigt Bjelland 

 
Medlemsmøter 

 
 
A. MEDLEMSMØTE onsdag 30. september kl. 11.00 i  Frøyland/Orstad kyrkje  
 
Program 
 
a)  Åpning ved leder 
b)  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». 

c)  Et godt måltid, inkludert kaffe, te, og «någe te» 
d)  Musikk og allsang ved Ingebrigt Bjelland 
 
 
Pris kr. 300 
 

   
 

 
 
 
 
B. MEDLEMSMØTE onsdag 21. oktober kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje.  
 
Program 
 
a) Åpning v/ leder 
b) Tidligere statsråd og fylkesmann i Rogaland, vår alles kjære Magnhild 

Meltveit Kleppa, kommer til oss med tema: «Skjemt og alvor fra et politisk 
liv»  

c) Et godt måltid, inkludert kaffe, te, og «någe te» 
d) Kulturinnslag ved Nattrutens venner shantykor 

 
 

Elise Ottesen Jensen Eva Jakobsson 
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C. FØRJULSFEST / MEDLEMSMØTE i Festsalen, Klepp Rådhus, onsdag 9. 

desember kl. 18.00 
 
Program 
 
a) Åpning ved leder 
b) Tidligere prest, fotograf Inge Bruland, tar for seg 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.                                              

 
 

 
 
 

Magnhild Meltveit Kleppa MS Sandnes - nattruten 
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Kulturinnslag ved mannskoret Frimenn. 
 

 

     
 

Kurs og bedriftsbesøk høsten 2020 
 
D. Kurs i Enklere stell av hagen, tirsdag 22. september 2020 kl. 1100 – ca. 
13.00, Fredheimsloftet på Klepp, møterommet i 3. etg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er samme kurs som vi måtte avlyse våren 2020 på grunn av koronapandemien. 
Vi prøver igjen, og håper at kurset kan gjennomføres når vi tar hensyn til gjeldende 
smittevernregler (i skrivende stund - de som føler seg bare litt syke/uvel møter ikke 
opp, minimum 1 m avstand, god håndvask!) 
 
I LOP er vi pensjonister og altså i den øvre aldersgruppen. Selv om lysten til å ha en 
fin hage er der, så er liksom hagestellet blitt en vanskelig sak. Det vi gjør i hagen, må 
ikke røyne for mye på rygg og knær. Og det må ikke ta for lang tid, utholdenheten er 
heller ikke som den engang var. 
 
Vi har fått lederen for Sandnes Gand Hagelag til å kurse oss i enklere stell av 
hagen. Noe kan forenkles eller endres, og hjelpemidler kan tas i bruk. Det er ikke 
alltid så mye som trenger å forandres. Kanskje bare de tyngste tingene, de som 
gjerne tar lengst tid. For noen kan et alternativ være verandakasser o.l. på terrassen. 
 
Maks antall deltakere er 30. Det blir pause med kaffe og noe attåt. 
 
Pris kr. 60,- 
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Kulturprogram høsten 2020 
(OBS! Vi sender ut to ganger, først innbetalingsgiro, deretter billettene) 

 
 

E. Sandnes KinoKino (gamle kinoen, nedenfor sykehuset), lørdag 14. november 

kl. 19.30. «FINT FRANSK ORKESTER» 

 

Dette er det nærmeste en kommer 

Montmartre i Paris uten å forlate 

Norge. Med stil, eleganse, humor og 

virtuositet inviterer stavangergruppa 

FINT FRANSK ORKESTER oss inn i 

den franske chanson-tradisjonen med 

originale låter og fargerike karakterer.  

 

«Det franskeste, og noe av det fineste 

jeg har hørt på veldig, veldig lenge» 

(Leif Tore Lindø, Aftenbladet)   

 

 

Pris kr. 320 
 

F. Stavanger konserthus (Zetlitz) torsdag 17. desember kl. 18.00: Moscow 

Art Ballet Theater «NØTTEKNEKKEREN». Musikk: Peter Tsjajkovskij. 

Koreografi: Marius Petipa. 

 

Juleeventyret om vesle Clara, 

den snille nøtteknekkerdukken 

og den onde musekongen, er 

en av verdens mest kjente 

balletter.  

Moscow Art Ballet Theater er 

et balletteater som turnerer 

både i Russland og Europa, 

med klassisk ballett på 

repertoaret. Danserne er 

utdannet ved   Moscow State 

Academy of Choreography og Vaganova Ballet Academy i St. Petersburg. 

Sitert fra programmet: Den magiske forestillingen forbindes ofte med jul og 

vinterhøytiden. Den er ikke kun en ballett, men også et juleeventyr mange holder 

kjært. Det opprinnelige eventyret ble skrevet av den tyske forfatteren E.T.A. Hoffman 

i 1816. Nesten 50 år senere, skrev den franske forfatteren Alexandre Dumas en ny 



6 

 

versjon av Hoffmans eventyr. Denne ble i 1892 gjort til en ballett med Peter 

Tsjajkovskijs vakre, fengende musikk og koreografi av Marius Petipa. Forestillingen 

blir årlig oppført på teater- og operascener over hele verden. Nå kommer den endelig 

til Stavanger konserthus! Varighet: 1 time og 50 minutter, inkludert pause. 

Vi har reservert «de beste setene» (rad 10, 11, 12). LOP får ikke rabatt her.   

Pris kr. 735 

 

Reisetilbud høsten 2020 

  
Slik tida er nå, er det svært vanskelig å planlegge turer. Reiseoperatørene vil avvente 
situasjonen og forholde seg til hva myndighetene bestemmer framover. 
 
I vårprogrammet ble turene til Sorrento (april), Bjerkreim/Ørsdalen (mai) og 
Pasjonsspillet i Oberammergau (august) avlyst. Turene til Austevoll, Lysøen og Os 
(juni), samt Komlejazz på Røvær (august) er i skrivende stund usikre. Og ingen kan 
med sikkerhet si hvordan det blir med turen til Kiev/elvecruise til Svartehavet 
(september). Alle turene i vårprogrammet har svært gode påmeldinger. Derfor vil vi 
forsøke å gjenta de turene som er, evt. blir avlyste. 
 

 
Foto: https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/ryfylke/ 

 
Videre har vi planer om en to-dagers tur til Ryfylke i oktober i samarbeid med Sverre 
Haga A/S. Og i samarbeid med Norsk Tur kan det bli en førjulstur til Kristiansand. 
Men reiseoperatørene er i skrivende stund tilbakeholdne med planlegging. De er 
også opptatt av trygghet for den enkelte og vil være sikre på at planer kan 
gjennomføres. 
 
For våren 2021 har reisekomiteen undersøkt mulighetene for tur til Normandie og til 
Irland. Dette nevner vi for å understreke at vi arbeider med godt mot og har tro på at 
det ordner seg til slutt. Og når normale tider er tilbake, vil reisekomiteen straks sende 
ut tilbud om nye turer. 
 
Så - GOD TUR - straks mulighetene byr seg! 
 

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/ryfylke/
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Angående koronautbruddet og avbestillinger skriver Forbrukerrådet bl.a. følgende: 
 
«En midlertidig forskrift forlenger pakkereisearrangørenes frist for å betale tilbake ved 
avbestillinger og avlysninger fra 14 dager til 3 måneder. Den nye fristen gjelder alle 
pakkereiser i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Forlengelsen gjelder også allerede 
forfalte krav, selv om den opprinnelige 14-dagersfristen har utløpt» 
 
Dette betyr at vi kan måtte vente opptil 3 måneder før innbetalte penger refunderes. 
Og det er all grunn til å tro at denne forskriften vil bli forlenget i tid. Du kan lese mer 
om dette og andre aktuelle bestemmelser på: www.forbrukerradet.no/rad-i-
forbindelse-med-koronautbruddet/ 
 
(Fyldig omtale av turene legges etter hvert inn på http://www.LOP.no Bindende 
påmelding dersom ikke annet er oppgitt). 
 

 
 

 

LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 

Lokallaget Rogaland Sør  

Åsveien 11, 
4328 SANDNES 

 

 

                                  Org. nr.: 983986056 

 

 
Kjære medlemmer! 

 
LOP er en partipolitisk- og livssyns-uavhengig interesseorganisasjon for pensjonister 
som har arbeidet i offentlig sektor. LOP sentralt deltar i drøftingsmøter med regjering 
og storting om trygdeoppgjør og statsbudsjetter. LOP Rogaland Sør har vel 700 
medlemmer fra 18 kommuner, og er landets største lokallag. Som medlem bidrar du 
til at vi blir sterke.  
 
De siste årene har underregulering av pensjonene på 0,75 %, sammen med ugunstig 
skatteutvikling, lavere relativ økning av minstefradraget og høyere trygdeavgift, ført til 
negativ utvikling for pensjonistene. LOP arbeider for lik lønnsutvikling for yrkesaktive 
og pensjonister, og lik grunnpensjon for gifte og enslige. LOP er eneste 
pensjonistorganisasjon som gir personlig hjelp i saker der man ofte bruker advokat, 
for eksempel når det gjelder pensjon, arv, booppgjør, testamente m.m.  
 
Lokallagene i LOP, som Rogaland Sør, arbeider for å forbedre livskvaliteten 
gjennom fellesskap og sosiale og kulturelle opplevelser. Vi prioriterer inspirerende 
medlemsmøter, bedriftsbesøk, kurs, konserter og reiser. 
 
Vårt første medlemsmøte er onsdag 30. sept. i Frøyland/Orstad kyrkje, og utover 
høsten/vinteren blir det to medlemsmøter til med foredrag/kulturinnslag, ett kurs, og 
to tilbud fra kulturgruppa. Noter hvem som tilhører en husstand, og kan sitte tett. Er 
du interessert i noe av dette, returner da utfylt vedlagt svarkort. Før på antall 
personer for hvert arrangement. Husk dette er bare en foreløpig påmelding, som vil 
gi oss et hint om sannsynlig antall deltakere.  

http://www.forbrukerradet.no/rad-i-forbindelse-med-koronautbruddet/
http://www.forbrukerradet.no/rad-i-forbindelse-med-koronautbruddet/
http://www.lop.no/
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Husk å skrive på navn, og sett på frimerke! Eller (gratis) - send utfylt svarkort via 
e-post til kare.barheim@lyse.net  – innen mandag 24. august 2020! Senere får du, i 
god tid før hvert arrangement, tilsendt en melding på e-post, eller en giroblankett, for 
endelig påmelding og betaling. Gå gjerne inn på www.lop.no lokallaget Rogaland 
Sør, for mer info. Har du ikke vist forhåndsinteresse, vil du ikke få påminning 
senere om de enkelte arrangement.  
 
Merk at det er egen påmelding med egne frister på alle turer. Se i programmet 
foran. 
 
BLI MEDLEM! Enkeltmedlem kr. 350,- pr pers/år (kr. 230,- til LOP sentralt, kr. 120.- til 
LOP Rogaland Sør). Rabatt for par.  
 
For medlemskap kontakt: Jytte Birch Emmerhoff M 997 14 119, jytte@lyse.net  Se 
gjerne  www.lop.no eller stikk innom Facebooksida LOP Sandnes og 
Jæren/Stavanger. 
 

 

Hilsen styret i LOP Rogaland Sør (bildet er av styret 2019) 
 
 

 
  
  

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

Bjørg Brekke Sørskog-nestleder/ref. 
Kultur 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-kurs/bedrift 
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 

 

(Alle brukte bilder er enten mottatt fra foredragsholderne, kilde vist, eller er egne (LOP og MJU) 
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