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SAK 5 

ÅRSMELDING 2019 
Glåmdal lokallag av LOP har som målsetting å gi medlemmene informasjon og kunnskap som 
bidrar til at alle får et god og verdig pensjonisttilværelse.  Dette skjer gjennom 
medlemsmøter med temaer som er relevante for vår aldersgruppe. Videre arrangeres turer 
som gir oss kulturell inspirasjon. 
 

Styret 
Styret har i 2019 bestått av: 
Leder:    Anna Stearn 
Nestleder:   Guro Tukun 
Kasserer:   Åshild Strønen Pedersen 
Sekretær:   Liv Østbøll 
Varamedlemmer:  Liv Grambo 
    Bitten Sandberg 

Medlemstall 
Vi hadde pr. 31.desember 84 medlemmer – en reduksjon på 7 medlemmer fra 1.januar.  I 
løpet av året fikk vi 14 utmeldinger som for det meste skyldes høy alder og sykdom, mens  
7 nye har kommet til.  All honnør til dere som har lagt inn et godt ord om foreningen vår til 
venner og bekjente. 
 

Økonomi 
Medlemskontingenten for 2019 var kr 400,-, hvorav 230,- gikk til LOP sentralt. Styret 
fremmer forslag om samme kontingent for 2020. (Jfr sak 10)  
Pengegaven på 10 000 kroner gikk i 2019 til Glåmdal Krisesenter IKS.  
Økonomien må sies å være stabil, noe som fremgår av årsregnskapet for 2019. Vårt mål er å 
drive en pensjonistforening med sosiale aktiviteter i henhold til vår visjon, uten å sitte igjen 
med stor fortjeneste. 
 

Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 6 styremøter og 4 medlemsmøter. 
 
Vårens første medlemsmøte ble avholdt 12. mars med 36 frammøtte. Dagens tema var 
«Hjernetrim». Quizen med 40 spørsmål testet medlemmenes kunnskaper på de fleste 
områder. Artig og lærerikt, men litt vanskelig, var tilbakemeldingene vi fikk. 
 
9. april møtte 30 medlemmer for å høre Rigmor Noer lese fra sin bok om «Mor Bæreia». 
Astrid Brinck - vestkantpiken, Grinifangen og krigsinvalidenes mor. En fantastisk kvinne, som  
fikk tildelt Kongens Fortjenstmedalje og slått til Ridder av St.Olav for sitt arbeide.  
Rigmor Noer fremstilte stoffet med stor entusiasme; noe som falt i god jord hos tilhørerne. 



24. september var dagens tema «Et demensvennlig samfunn».  35 medlemmer møtte for å 
høre kommunens demenskoordinatorer gi oss fakta om demens. Et skremmende, men dog 
så viktig og aktuelt emne. Høyst sannsynlig vil vi alle bli berørt en gang – enten i nærmeste 
familie, blant venner eller andre vi har et nært forhold til. 
 
10. desember møtte 32 medlemmer til julemøte. Her ble det servert grøt med mandel, 
lussekatter og julequiz. Høydepunktet var da 10 barn fra Langeland barnehage toget inn i 
rommet utkledd som Lucia med terner, stjerne- og nissegutter mens de sang Santa Lucia av 
full hals. Etterpå fikk vi fremført flere av våre kjæreste julesanger. 
Det ble en stemningsfull stund, og mange av tilhørerne tørket en tåre underveis. Dette bør 
bli en årlig tradisjon. 
 
UTFLUKTER 
 
6. juni dro 40 medlemmer «ut i det blå». Etter en reisequiz fant deltakerne ganske snart ut 
hva som var reisemålet:  Lillehammer med besøk på Bjerkebæk og Maihaugen. I Sigrid 
Undsets hjem fikk vi orientering om hennes liv og diktning etterfulgt av en rundtur i 
eiendommens vakre naturhage.  
På Maihaugen besøkte vi eneboliger fra ulike ti-år på 1900-tallet. Mest spennende ble 
omvisningen i Dronning Sonjas barndomshjem, som ble flyttet til Maihaugen i 2016. Turen 
hjem gikk via Domkirkeodden hvor vi fikk servert middag. 
 
6. oktober var det tid for høstens teatertur. Denne gangen til Folketeatret og musikalen         
«Sound of music». Imponerende sangprestasjoner og en flott dreiescene som utnyttes til 
fulle, gjorde dette til en mektig og magisk opplevelse for våre 35 medlemmer. Som vanlig 
avsluttet vi med middag på Olavsgaard. 
 
24. november ønsket vi 36 medlemmer velkommen til Bøndernes hus på Brandval. Her fikk 
vi servert en storslagen julebuffe etterfulgt av juleshowet «Med nissestreker og kjepper i 
jula».  En mettende og lattervekkende avslutning på et aktivt LOP-år. 
 
 
Kongsvinger, 18. februar 2020 
 
 
 
Anna stearn (leder)     Guro Tukun (nestleder) 
    

 
Åshild Strønen Pedersen (kasserer)   Liv Østbøll (sekretær) 


