Landslaget for offentlige pensjonister
avdeling Lillehammer og omland

SOMMERBREVET 2016
Sommerbrevet fra LOP i Lillehammer er på to sider: En med bl.a. høstens program fra
styret og en fra turkomiteen om høstturen.
Lillehammer har en stor LOP-avdeling. Det er viktig at vi stadig driver rekrutteringsarbeid for
å få flere med. Derfor har vi lagt ved en brosjyre som vi ber at dere bruker. Interesserte kan bruke
denne til å melde seg inn i LOP. Snakk med folk som er offentlige pensjonister, og spør om de er
med. Kjenner du noen som nylig er blitt pensjonister som har jobbet i stat, fylkeskommune,
kommune, forsvaret mv, så hør med dem om de vil bli med i en hyggelig forening! Vi håper og tror
at vår aktivitet lokalt er positiv både for våre nåværende og fremtidige medlemmer.
Høstprogrammet er foreløpig satt opp slik:
7.9.
Ruth Elisabeth Engøy Solberg: Hjemmeboende med demens.
5.10. Randi N Mølmen: Helse og omsorgstjenester for framtida.
2.11. Arvid Møller: Mennesker jeg har møtt.
14.12. Julebord på Lillehammer hotel. Per har bestilt. Torild Ofstad styreleder i LOP sentralt
kommer og holder foredrag.
Alle møtene er på Kirkesenteret, Langesgate 1 på Skoletorget, den første onsdagen i måneden. Vi
starter kl 12. Fra klokken 1115 serveres gratis kaffe/te og litt å bite i.
Unntaket er Julelunsjen den 14.12. som også i år vil finne sted på Lillehammer hotel.
Høstturen går i år til Skogbruksmuseet og Glomdalsmuseet med hjemreise over
Venabygdsfjellet med middag på Spidsbergseter. Nærmere beskrivelse av turen og hvordan
dere melder dere på, finner dere på det vedlagte arket.
Noen viktige opplysninger:
 For dere som har adgang til Internett, har foreningen egen hjemmeside " Landslaget for
offentlige pensjonister" www.lop.no. Her finner dere både det som skjer sentralt og i
lokalavdelingene. Her er bl.a. vårt program og andre nyttige opplysninger
 Dere som har e-postadresse og ikke allerede mottar informasjon på e-post; si fra til Anne
Karin Lunke anneklun@bbnett.no at dere har. På denne måten kan vi spare porto og arbeid
og dere får mer informasjon om klubben. De som ikke har internett, skal selvsagt fortsatt få
brev.
 For dere som spiller Lotto, tipper mv. husk Grasrotandelen til LOP, Landslaget for offentlige
pensjonister avdeling Lillehammer og omegn.
 Vi vil gjerne ha forslag til programposter eller underholdning fra dere medlemmer. Ofte er
det slik at lokale personer mange av oss kjenner lite til, er de som slår best an.
Alphonse Karr har sagt;
«Noen mennesker ergrer seg over at rosene har torner. Jeg for min del er mer tilbøyelig til å glede
meg over at tornene har roser … »
Vi ønsker alle medlemmer en fin sommer og vel møtt til en spennende og hyggelig høst!
Lillehammer i juni 2016
Styret i LOP

Landslaget for offentlige pensjonister
avdeling Lillehammer og omland

HØSTTUR 2016
Kjære turdeltagere!
Noe mere utfyllende om hva vi regner med å få se og høre om på
Skogmuseet og Tatermuseet.
Vi får lokalguiding begge steder, og guidingen tar ca 40 min på hver museum.
Skogmuseet er en vandring som viser oss utmarksnæringen jakt, fangst,
fiske, skog, skogbruk og skogsindustri.
 i første etasje er vist museets nye utstilling «Tid for Skog»
 ved hjelp av gjenstander, bilder, lys, lyd og scenografi beskrives
historien om den norske skog
 i jegerens rike presenteres de enkelte dyrearter og jakten på dem
 akvariet fra fjell til fjære er det eneste i Norge med hovedvekten på
ferskvannsfiske
Glomdalsmuseet – Latjo Drom (tatermuseet)
Museet formidler det flerkulturelle
 gjennom flere år har museet formidlet nasjonale minoriteter som
skogfinner og sørsamer
 utstillingen som har blitt laget i samarbeid med romanifolket/tatrene
selv, håper museet vil skape økt forståelse og kunnskap om denne
minoriteten
 utstillingen dreier seg i hovedsak om romanifolket/taternes kultur og
historie
På andre siden av arket finner dere en oversikt over turen og hvordan dere
melder dere på.
Vi håper så mange som mulig finner disse museumsbesøkene interessante
og likeså resten av turen.
God sommer hilsen fra turkomiteen,
Elisabeth og Else

