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Korona-pandemien stopper årets julelunsj 

Landet er inne i sin andre smittetopp siden Norge stengte ned 12 mars 2020. 

Myndighetene har sterkt anbefalt å unngå treffpunkter som ikke er strengt nødvendig.  

Generelt har pensjonistforeninger derfor stoppet all fysisk møteaktivitet på denne siden av nyttår. 

 

Styret har derfor i tråd med ovennevnte besluttet å avlyse årets julelunsj. Det beklager vi, men ber om 

forståelse for avgjørelsen. 

 

Våren 2021 

Styret har planlagt for gjenåpning i 2021 som normalt – men må ta forbehold mht smittesituasjonen og 

eventuelle endringer. 

 

Temaene vil etter planen være; 

13.01. Tor-Even Heltorp – foredrag om eldreråd (ensomhet hos eldre) 
10.02. Ragnvald Jevne – foredrag om DNT (Den norske turistforening) 
10.03. Ivar Ringen – foredrag om Gropmarka (Haldis tar kontakt) 
14.04. Jørund Hassel – foredrag om pensjoner 
12.05. Fremtidsfullmakter – ikke avklart foredragsholder 
09.06. Kommuneøkonomi og konsekvenser ved Rolf Rønning 
 
Styret vil avvente planlegging av turer våren 2021. Smitterisikoen vurderes fortløpende. Styret vil ta opp 

igjen turene så snart situasjonen tillater det. 

 

I disse koronatider er det viktig at vi tar godt vare på hverandre. Det er mange som ensomme, noen er 

engstelige og mange savner venner og aktiviteter. Styret oppfordrer derfor til at vi tar en telefon, sender 

en melding eller hilsen til hverandre. Det er den lille kontakten som betyr en forskjell, og viser at vi bryr 

oss om hverandre. 

   

Det er viktig at foreningen får nye medlemmer. Kjenner du noen fra offentlig sektor som er potensielt 

medlem, setter vi stor pris på om du forespør dem om de vil bli medlem av foreningen, 

Uføretrygdede som er over 62 år kan også bli medlemmer i foreningen vår.  

Jo flere vi er, jo sterkere en gjennomslagskraften ved trygdeoppgjør, offentlige høringer, i politiske saker 

lokalt og sentralt, og i arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn. 

 

Styret vektlegger kontakt og informasjonen med medlemmene. Det er viktig at medlemmene oppdaterer 

styret med epostadresse og telefonnummer. Kontaktperson er Per A. Blix, p-ablix@online.no, tlf. nr. 

959 81 663. De som ikke har e-post, eller kan nås på mobiltelefon (SMS), vil fortsatt få tilsendt brev i 

posten.  

 

Følg foreningen på internett om du har nettilgang. Adressen er 

http://lop.no/lokallag/innlandet/lillehammer. Hovedsiden til LOP er http://lop.no.   
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Styret minner om Grasrotandelen. Lokallagets org. nr. er; 994 644 238. (5 %). Innkomne beløp vil bli 

anvendt til i medlemmenes interesse, blant annet til subsidiering av julelunsjen, gratis bevertning på 

møtene, og subsidiering av turer.  

 

Selv om møteaktiviteten har vært begrenset i det siste, så håper vi på fortsatt støtte i foreningens arbeid 

med å sørge for at eldre har en røst i samfunnsdebatten, mot eldreråd i kommunen og fylket, og i arbeidet 

med styrke eldre sine rettigheter. Din støtte betyr noe for både deg og andre. 

 

Vi håper at våre medlemmer finner mange interessante temaer i vinter/vårprogrammet.  

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år! 

  

  

Vennlig hilsen fra styret i LOP Lillehammer og omland  

 


