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LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 
Lokallaget Rogaland Sør  

Åsveien 11,  
4328 SANDNES 

 
 
 

 

  
 

Org. nr.: 983986056 

 
 

Program for våren 2020 
(Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje) 

 
       

Innkalling til årsmøte 
 

Styret innkaller til årsmøte 

Onsdag 12. februar 2020 kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 
 
Saksliste til årsmøtet 
 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2  Valg av ordstyrer 

   Valg av referenter 
   Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 3  Årsmelding for 2019 
Sak 4  Regnskap for 2019 
Sak 5  Budsjett for 2020 
Sak 6  Valg til styret etter innstilling fra valgnemnda 
Sak 7  Innkomne forslag 
Sak 8 Lokallagskontingenten 

 
 
Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må melde disse til styret før 15. 
januar 2019. Sakene vil deretter bli behandlet av styret, som innstiller med forslag til vedtak. 
 
Alle påmeldte til årsmøtet får årsmeldingen tilsendt, på papir eller 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  
 
 
 
 

Martha Jakobsen Ulvund 
Styreleder 

 

 
 

http://www.lop.no/
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A. Årsmøte / medlemsmøte onsdag 12. februar 2020, kl. 11.00 i Frøyland / 
Orstad kyrkje 

 
 Program 

a) Årsmøte 
b) Foredrag med foredragsholder(e) fra LOP sentralt. Daglig leder Wenche Sandlie 

og/eller leder av pensjonsutvalget Hans Erik Pettersen med tema «Pengene 
våre» (LOP og seniorpolitikk. Pensjon, underregulering, framtidsutsikter, 
påvirkning). 
 

       
          

            c)  Smørbrød, kaffe/te og kringle til kaffen 
 d) Musikk ved Calle og Polle. Karl Fjogstad (Calle), trubadur, pensjonert lærer og 

rektor i Klepp musikkskole og Åna fengsel! Dirigent, komponist og arrangør for kor og 
ensembler. Har laget musikk til tekster av Torvald Tu, Theodor Dahl, Åse-Marie 
Nesse m.fl. Georg Pollestad, mekaniker, oppfinner og NM-mester i speedway – 
langbane! Har konstruert og produserer verdens beste munnspill (Polle) (brukes av 
m.a. Sigmund Groven, Tommy Reilly).  
Calle & Polle: «Blanda drops. Viser frå vår personlege skattkiste til tekstar av 
lokale diktarar m.fl. Kan hende litt skandinavisk gjendikting».           

Pris kr 300 
 

 

B. Medlemsmøte onsdag 11. mars 2020, kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 
 
 Program 

a) Åpning v/leder 
b) Førstelektor i statsvitenskap ved UiO, Øivind Bratberg, doktorgrad i britisk 

partipolitikk (2011), kjent spaltist/kommentator om britisk politikk i NRK, TV2, 
Morgenbladet, Klassekampen. Forfatter av boka «Skyggebilder av Storbritannia» 

(2013), og «Britiske statsministre 1900-2015» sammen 
med Hans Olav Lahlum. Studentparlamentets pris som 
«årets underviser ved UiO i 2013», og en av ti 
«fantastiske formidlere» i Morgenbladet, 2016! Tema: 
«Koss har det gått med di - Boris og di?». 
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c) Smørbrød, kaffe/te og et stykke kringle til kaffen. 
d) Musikk ved Johs Ringås, musiker og visesanger fra Stavanger, med «Viser av 

presten på Lye, Jens Zetlitz, og gode Stavangerviser».  
 Pris kr 300 
 

 

C. Medlemsmøte onsdag 6. mai 2020, kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 
 

 Program 
a) Åpning v/leder 
b) Gunnar Roalkvam, historiker og forfatter fra Stavanger, har gitt ut flere diktsamlinger 

og skrevet sanger, skuespill og fagbøker med emner innen historie og 
samfunnskunnskap. Tema: «Hva var typisk for arbeiderkulturen i Rogaland?».                        

c) Smørbrød, kaffe/te og kaffemat. 
d) Musikk ved Svein Tang Wa, Stavanger-trubadur og bildekunstner, har gitt ut flere 

plater, holdt mange konserter og hatt stor suksess med sine bildeutstillinger de siste 
årene.  

 

 
 
  Pris kr 300 
 
 

 
 

Kurs og bedriftsbesøk våren 2020 
 

D. Kurs: «Enklere stell av hagen», onsdag 25. mars 2020 kl. 11.00 – 
ca. 13.00.  

I LOP er vi pensjonister og 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. 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 arbeid kan forenkles eller endres, og hjelpemidler kan tas i bruk. 
Det er ikke alltid så mye vi trenger å forandre, kanskje bare de tyngste 
tingene, og de som tar lengst tid. For noen kan verandakasser o.l. på 
terrassen være et alternativ. Kurset vil bli holdt på Fredheimsloftet på Klepp, 
møterommet, 3. etg. Maks antall 30 personer. Pause med kaffe/noe attåt. 

    Pris kr. 60 
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E. Bedriftsbesøk 28. april 2020 til Høg-Jæren Vindpark, Varhaug. 
Høg-Jæren Vindpark er den første storskala vindparken i Sør-Norge. 

Den ble åpnet i 2011 og drives av Jæren Energi AS. Vindparken består av 32 
vindmøller, hver på 2,3 MW, som dekker strømforbruket til 13000 
husholdninger. Vi samles i Vindparkens bygning, og får orientering om Jæren 
Energi AS, om vindmøllene, bygging, konsesjoner og levert energimengde, 
dvs. alt det bedriften ønsker at vi bør vite om Vindparken og den grønne 
strømproduksjonen deres. Etterpå besøker vi ei vindmølle. Det er bare 400 m 
å gå. De som har problemer med å gå kan få kjøre til vindmølla. Maks antall 
deltakere er 25. Besøket varer ca. 1,5 timer, og avsluttes ved vindmølla. Så 
kjører vi til Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter like i nærheten. Der har 
vi bestilt middag til alle deltakerne. 

Pris kr. 270 (inkl. middag, dessert og kaffe) 
 

 

Kulturprogram våren 2020 
(OBS. Vi sender ut to ganger, først innbetalingsgiro, deretter billettene) 

 

F. Stavanger konserthus onsdag 8. jan kl. 19.30. Nyttårskonserten 
med Stavanger symfoniorkester. Billettene er levert/sendt ut. Ha en fin kveld! 
 

G. Stavanger konserthus (Zetlitz) lørdag 21. mars kl. 20.00 «This was 
my life» - A tribute to Kim Larsen & Gasolin. 

Det norske bandet «This was my life» har i løpet av kort tid bygget seg 
opp et godt rykte, og med danske Claus Pedersen som vokalist er språk og 
dialekt også virkelig på plass. I akustisk setting leverer de det beste av hits 
som for eks. «Papirsklip», «Midt i natten», «This is my life» og «Hva gør vi nu, 
lille du?» (1 t. 30 min).  

     Pris kr. 420  

                  

H. Sandnes KinoKino (gamle kinoen, nedenfor sykehuset), torsdag 2. april 
kl.19.30. Britt-Synnøve & Hverdagsfolka «Allting har Si Ti». 

   Ordene «Det er de ordinære dagene som er våre glansdager» er fra 
Per Fuggeli, og de danner utgangspunktet for konserten. Dette er en varm, 
ettertenksom og humoristisk konsert om de små og store tingene i et helt 
vanlig liv. Det er i hverdagene vi må trives og finne mening. Tekst og musikk 
befinner seg i visejazz-landskapet og er av Elin Nygård.  

     Pris kr. 340 
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Reisetilbud våren 2020 
(Fyldig omtale av turene legges etter hvert inn på http://www.LOP.no. Bindende 
påmelding dersom ikke annet er oppgitt).  

 

I. Sorrento-halvøya - et italiensk paradis!  7 dager med Norsk Tur, 
18.-24. april. 
Que bello! sier italienerne når de kommer på feriebesøk og skuer ut over 
Sorrentobukta. Det samme kan vi si når vi tar turen til Italia og halvøya langt 

syd, som siden romertiden har 
vært elsket for sitt klima, sin 
gode vin, oliven og sitrusfrukter. 
Vår base på den sagnomsuste 
Amalfikysten er Sorrento, og vi 
skal bruke dagene til små og 
store opplevelser og bli fascinert 
av kjente steder som Positano, 

Amalfi, Capri og Pompei. Sorrentohalvøya er unik; frodig landskap, 
stupbratte klipper og fascinerende landsbyer.  

  
Pris kr 15 500,- pr. person 6 netter i dbl-
rom på Hotell Conca Park. 
Enkeltromstillegg: kr 2900,-. Fly fra Sola 
med SAS: Sola–Gardermoen   09.00-09.50, 
Gardermoen–Roma 12.10-15.20, Roma-
København 14.30-17.05, København-Sola 
20.55-22.05. Påmelding til 
www.norsktur.no/lop-rogaland-syd  eller tlf. 
38120320. Påmeldingsfrist 15. januar.  

 
  
 

J. Til lands og til vanns i Bjerkreim! Dagstur, torsdag 28. mai 2020. 
Turoperatør LOP/Gunnstein Emmerhoff/Frafjord Bilrute.  

Vi køyrer til Odlandsstø og går om bord i M/K Ørsdølen for å ta turen til 
Ørsdalen. Passerer ei rekke interessante stader, og skipperen vil på ein 
kåserande måte fortelje derfrå. Kort stopp i Lauperak og Dyrskog. Kaffe og 
heimebakst om bord. Bussen hentar oss på Vassbø og køyrer Ørsdalen til 
endes. Vidare til Stavtjørn der vi set oss til bords og får middag og dessert. Og 
kanskje kaffen kan nytast på tunet på Grøtteland? I alle fall kjem Synnøve og 
syng og fortel for oss. 

Under køyreturen blir det fortalt frå livet i 
bygdene me passerer, ikkje minst av 
kulturhistorisk verdi. Me kjører gjennom bygder 
som sikkert fleire ikkje har sett før. Det blir ingen 
vanskelege spaserturar.  

 
Reiserute: Stavanger/bussterminal kl. 08.00, 
Sandnes/Bystasjon 08.25,   Høylandskirken 
08.30, Ålgård /Magneten 08.45. Retur same 

stoppestader, i Stavanger ca. 17.00 

http://www.lop.no/
http://www.norsktur.no/lop-rogaland-syd
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    Pris kr. 1 295, alt inkludert. Påmelding skjer ved å betale kr. 1.295 pr. pers. til 
konto 3335 31 25449.  Hugs å føre på namn! Påmeldingsfrist 17. april. 
 

K. Austevoll, Lysøen og Os. To dagers tur, 23. - 24. juni. Turoperatør 
ReiseExperten/Finnøy Buss. 

Todagers-turene med en overnatting blir bare mer og mer spennende - 
og så på St. Hans! Denne gang har vi funnet en tur vi tror vil interessere 

mange. Fra Sandvikvåg 
på Stord tar vi ferge til 
Husavika på Austevoll, 
kjører til Bekkjarvik og 
sjekker inn på 
gjestgiveriet. Besøk i 
Bekkjarvik 
Naturpark/Rosepark.  
Austevoll består av 667 
småkuperte øyer og 
holmer. Vi kjører langs 
Lagunen med sin vakre 

kystnatur, og kanskje vi får se villsauen, en sauerase som har levd på 
norskekysten i mer enn tusen år.  

Dag to går turen fra Austevoll via - Lysøen – Os. Underveis opplever vi 
Museet Lysøen, som består bl.a. av fiolinisten Ole Bulls villa, bygget i årene 
1872-73, og unik i norsk byggehistorie. Lunsj i Os sentrum. Det venter oss nå 
en ferjetur fra Halhjem til Sandvikvåg og middag på Fitjar Fjordhotell. Veien 
hjemover er over Stord og vi beregner å være i Stavanger ca. kl. 20.00 med 
videre transport sørover. 

     Pris kr.3.895 per person. Påmelding tlf. 52808780/ M 91153267, eller E-post til 
reise@reiseexpert.no . Påmeldingsfrist 15. mai. 

 

L. Komlejazz på Røvær. Dagstur, torsdag 6. august. Turoperatør: 
ReiseExperten/ Finnøy Buss. 

Røvær er en liten øy vest for Haugesund, midt ute i havgapet. Med sine 
110 innbyggere og en bil, er dette et samfunn de fleste av oss ikke opplever 
daglig. 

Vi inviterer på en 
spennende dagstur!  
Etter ankomst får vi 
servert komlemiddag på 
Røvær Kulturhotell. 

 I bedehuskapellet blir 
det jazzkonsert inspirert 
av gospel musikk fra 
New Orleans. Så er det 
mulig å ta en tur i den 
dramatiske naturen som 
spiller hovedrollen på 
Røvær. Tilbake i 

Haugesund tilbringer vi noen timer i sentrum på Sildajazz-festivalen. 
    Pris kr 1 295 pr. person. (inkl. buss, ferger, konsert, middag, kaffe underveis, MS 

mailto:reise@reiseexpert.no
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Fjordøy t/r). Vi reiser fra Klepp rådhus kl. 07.30, Sandnes Bystasjon 07.45, 
Lura 08.00 og Stavanger Byterminal 08.15. Tilbake ca. 19.30 - 20.00. 
Påmelding til ReiseExperten tlf. 52808780 eller e-post til reise@reiseexpert.no 
Påmeldingsfrist 3. juli. 
 

M. Pasjonsspillet i OBERAMMERGAU & Salzburger Land, 2.  -  7. 
aug. Reiseoperatør ReiseExperten/Finnøy Buss 

Den historiske bakgrunnen for Pasjonsspillet er omtalt i 
høstprogrammet. Spillet framføres på dag 3 - mektig og uforglemmelig! Etter 
flyturen til Munchen er det buss til sentrum hvor vi sjekker inn på Azimot Hotel 
Munich East. Sightseeing i byen, besøk i Garmisch-Partenkirchen, Ørneredet 
(Kelhsteinhaus) og båttur på Kønigsee. Utflukt til Salzburg, Mozarts fødeby. Vi 
besøker områder hvor Sound of Music ble innspilt, og Gamlebyen, som er på 
UNESCOs verdenskulturarvliste. Siste dagen besøker vi Chiemsee. Det er 
noen billetter igjen, og vi inviterer derfor en gang til.  

    Pris Kr.17.995. Reise: Stvgr-Oslo: 10.15–11.05. Oslo-Munchen:11.35–1350. 
Retur: Munchen–Oslo 19.35-21.45. Oslo–Stvgr.22.45-23.35. Påmelding til 
reise@reiseexpert.no  eller tlf. 52808780. Påmeldingsfrist 1. febr. 2020. 
 

N. Kiev. Elvecruise til Svartehavet og Donaudeltaet. Ti dagers 
Cruise fra Kiev til Odessa 1.  -  10. september, med Norsk tur. 
 

En svært populær reise! 
Vi har fått tak i 40 
billetter! Bli med til nye 
regioner som byr på 
opplevelser og inntrykk 
du sent vil glemme! Før 
båtreisen - omvisning i 
Kiev med utrolige 
severdigheter. På 
cruiseskipet blir vi tatt 
med til imponerende byer 
og landskap (NB! ikke 
heis på båten!).   

  
Fra Kiev, nedover Ukrainas største elv Dnepr, et 
elveløp med store variasjoner, og til Svartehavet, 
med Odessa og Donau-deltaet som 
høydepunkter.  
Underholdning ombord 
og mange muligheter for 
å kjøpe utflukter. Studer 
programmet nøye 
(legges ut på 
www.LOP.no ). Rundtur i 
Odessa og tid på 
egenhånd. 

 
Pris kr.17.500.  Tillegg for oppgradering av lugar. 

mailto:reise@reiseexpert.no
mailto:reise@reiseexpert.no
http://www.lop.no/
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Reisetider: Stvgr–Riga 08.50-11.45, Riga-Kiev: 12.50-14.35. Retur: Odessa-
Warszawa: 14.45-15.35, Warszawa-Oslo:16.50-18.55, Oslo–Stvgr: 20.45-
21.35. Påmelding til Norsk Tur, tlf. 38 12 03 20. www.norsktur.no/lop-rogaland-
syd . Påmeldingsfrist 31. januar! 

 
 

   
 
 

 

LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 
Lokallaget Rogaland Sør  

Åsveien 11, 
4328 SANDNES 

 

 

                                  Org. nr.: 983986056 

 

Kjære medlemmer! 
 

Vårt første medlemsmøte er onsd. 12. febr. i Frøyland/Orstad kyrkje, og utover våren 
blir det to medlemsmøter til med foredrag/kulturinnslag, ett kurs, ett bedriftsbesøk, og 
to tilbud fra kulturgruppa. Er du interessert i noe av dette, returner da utfylt vedlagt 
svarkort. Før på antall personer for hvert arrangement. Dette er bare en foreløpig 
påmelding, som vil gi oss et hint om sannsynlig antall deltakere. Husk å skrive på 
navn, og sett på frimerke! Eller (gratis) - send utfylt svarkort via e-post til 
kare.barheim@lyse.net  – innen fredag 10. januar 2020! Senere får du, i god tid før 
hvert arrangement, tilsendt en giroblankett, eller en melding på e-post, 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. 
 
Kjenner du noen som kan tenke seg å være medlemmer hos oss? LOP er 
partipolitisk og livssyns nøytralt, og arbeider spesifikt for offentlige pensjonister. Jo 
flere medlemmer vi har, desto sterkere står vi i drøftinger og forhandlinger!  

 

Hilsen styret i LOP Rogaland Sør, 2019 

  
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 
M 514 10 137, Furustien 12, 4072 
Randaberg 
ktlarse@online.no  

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

Ranveig Løge, kultur  
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 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes. 
Ranveig.berheim@lyse.net  

 

http://www.norsktur.no/lop-rogaland-syd
http://www.norsktur.no/lop-rogaland-syd
mailto:kare.barheim@lyse.net
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