
  
  

  Landsforbundet for offentlige pensjonister  

  

     avdeling Lillehammer og omland   
  

SOMMERBREVET 2020  
  

Også Lillehammer LOP-avdeling måtte skru ned medlemsaktiviteten i våres som følge av covid-
19-pandemien. Styret har fulgt rådene fra kommunelegen og statlige myndigheter hva angår 
møteaktivitet og smittevern for våre aldersgrupper, noe vi vil fortsette med som ansvarlig 
organisasjon.  

 
Styret har fortsatt arbeidet med å være pådrivere for pensjonisters krav i forhold til trygdeoppgjør, 
offentlige høringer, samarbeid med eldreråd, og saker fra LOP sentralt mv.  
For å stå sterkere når vi fremmer våre krav, er det viktig med rekrutteringsarbeid. Så kjenner du 
noen som nylig er blitt pensjonister i offentlige etater (stat, fylkeskommune, kommuner) så er det 
flott om dere inviterer dem til vår forening!  Vi håper og tror at vår lokale aktivitet fremstår som 
hyggelig, interessant og positiv for både nåværende og fremtidige medlemmer.  

    
Høstprogrammet er foreløpig satt opp slik:  

  
Høstens møter planlegges slik; 
09.09 - Rigmor Myhren om «Akvarell-utstilling». 
14.10 - Ivar Olstad om statuer i Lillehammer. 
11.11 - Ragnvald Jevne kommer og snakker om DNT (Den norske turistforening) 
09.12 - Julebord på Scandic Lillehammer Hotell med underholdning   

   
Alle møtene foregår på Kirkesenteret, Langesgate 1 på Skoletorget, den andre onsdagen i 
måneden. Vi starter kl 12. Fra klokken 11.15 serveres gratis kaffe/te og litt å bite i.  

Det årlige julebordet legges til Scandic Lillehammer Hotell.  
 
Så lenge reiserestriksjoner gjelder som følge av pandemien, og dermed økte kostnader ved leie av 
flere busser, er det ikke tatt noen avgjørelse om den årlige bussturen. Besøk på Løiten brenneri/ 
Atlungstad, eventuelt tur til Oscarsborg festning ved Drøbak kan være alternativer om 
pandemiutviklingen endres. 
  
Noen viktige opplysninger:  

• «Landsforbundet for offentlige pensjonister" har hjemmeside på www.lop.no.  Her finner 
dere vårt program og andre nyttige opplysninger, og hva LOP jobber med sentralt   

• Vi ønsker å nå flest mulig på e-post. Gi beskjed til Per Arne Blix, p-ablix@online.no, om 
din epostadresse om det ikke allerede er gjort. Det sparer oss for portoutgifter. Brev sendes 
de som ikke kan nås på epostadresse. I tillegg gis det meldinger på SMS. 

• For dere som spiller Lotto, tipper mv. husk Grasrotandelen til LOP, Landsforbundet for 
offentlige pensjonister avdeling Lillehammer og omegn.  

• Forslag til programposter, underholdning eller aktuelle så mottas slike med stor takk!  

  
Vi ønsker alle medlemmer en fin sommer og vel møtt til en spennende og hyggelig høst!  
   
 
Lillehammer i juni 2020   

Styret i LOP          

  

http://www.lop.no/
http://www.lop.no/

