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Landslaget for offentlige pensjonister 

 

avdeling Lillehammer og omegn lokallag  

 

Novemberbrev 2015 

  

 «Å tenke på fremtiden vil si å tjene dagen i dag». Max Tau. 

 «Godt gjort er bedre enn godt sagt». Benjamin Franklin. 

 

Kjære medlem i LOP! 

Det er hyggelig at vi har hatt en stabil og interessert gruppe som har deltatt på møtene på 

Kirkesenteret i høst. Vi fortsetter med gratis kaffe/te og rundstykker på hvert møte fra klokken 1115. Dette 

gir mulighet for en hyggelig prat før foredraget begynner klokken 1200. Vi ønsker gjerne at flere får glede 

av dette tilbudet. 

Fortsatt vil det å skaffe nye medlemmer vær en hovedoppgave for oss. Her er vi avhengige av alle: 

Til sammen kjenner vi mange som har arbeidet i det offentlige. Spør dem om de vil være med! Jo, flere vi 

er, desto sterkere står vi, både sentralt og lokalt. Husk at uføretrygdede som er over 62 år, kan bli 

medlemmer. Vi legger ved brosjyren som dere kan bruke til å verve nye medlemmer. 

Styret i Lillehammer og omegn har tatt initiativ til et nærmere samarbeid med våre lokallag på 

Gjøvik og Nord-Gudbrandsdal. Gjøvik har allerede foreslått at vi avtaler et felles styremøte over nyttår.  

Mange av dere er frivillige i ulike sammenhenger. Nå viser forskning at i de landene der det er 

utstrakt grad av frivillig innsats, er både individene og folket lykkeligere enn de landene der det er lite av 

slik innsats.  Det viser seg også at å være engasjert i frivillig innsats særlig er viktig for oss eldre, det gjør 

oss rett og slett lykkeligere og friskere! Altså: Enda en grunn til å være med på det du kan! Det gjør godt 

for både deg og meg! Her kan du lese mer: http://forskning.no/aldring/2014/09/frivillig-arbeid-kan-gi-

helseboost . 

Kontakten med og informasjonen til våre 318 medlemmer er viktig. Portoen dyr og det tar tid å 

legge flere ark i mange konvolutter. Vi vil derfor be alle som får dette brevet i posten, og har e-postadresse 

som de bruker regelmessig, om å sende den til vår kasserer, Anne Karin Lunke: anneklun@bbnett.no. Noe 

av informasjonen vil vi fortsatt sende som brev til alle, mens noe blir sendt som epost. De som ikke har e-

post, vil selvsagt fortsatt få brev. Brevet og annen informasjon finnes på vår hjemmeside: 

http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer. 

Vi vil ellers minne om Grasrotandelen. Lokallagets nr. er 994 644 238. (5 %). 

”Ei krone her, og ei krone der!”. Alle monner drar! Det overskuddet vi får, bruker vi til medlemmenes 

beste, blant annet til subsidiering av julebordet, turene og gratis servering på møtene våre. 

Turkomiteen hadde i år lagt opp en glimrende tur til Færøyane. Det var en opplevelse å komme til 

våre forfedres gamle tomter og oppleve naturen og kulturen der. Dere leste sikkert reportasjen fra turen i 

medlemsbladet for «Vi i LOP». 

Høstturen gikk i år til Valdres. Det nydeligste sommervær, interessante stopper på Bjørgo, 

Fagernes og Hindseter og utsøkt bevertning gjorde turen til en minnerik opplevelse. Stor takk til 

turkomiteen! 

Sommerturen i 2016 vil gå til Nordvestlandet. Vi gleder oss! Påmelding og betingelser se nederst 

på neste side. Nærmere informasjon om turen, se vedlegg. 

Julemøtet onsdag den 9. desember blir i år på Radisson Blu Lillehammer Hotel(turisthotellet). 

Programmet er følgende: 

 

Kl 1200: «Hva gjør vi med bestemors gamle ting» ved Hans-Jørgen Wallin Weihe 

Kl 1300: Julelunsj – buffet – kaffe 

 

Innbydelsen gjelder medlemmer med ektefelle/følge. Prisen blir kr 295,- pr. person. Betales ved inngangen.  

Det blir satt opp drosje fra skysstasjonen og opp til hotellet for de som har behov for det. Gi beskjed ved 

påmeldingen om du trenger skyss. Påmeldingen må skje innen tirsdag 1. desember til en av disse to: 
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Anne Karin Lunke      90 196 798  anneklun@bbnett.no 

Arne Norborg  90 518 069 anorborg@start.no 

 

 

Programmet for våren 2016 er – med forbehold om endringer: 

 6.1.  «Den nye flyktningsituasjonen – en utfordring for oss alle.»  Lene Sæterlid leder i 

 flyktningetjenester i Lillehammer Kommune 

 10.2.  «En sommerreise til Frankrike». Arne K Bråten. I tillegg er det Årsmøte. 

 2.3.  «Nytt om Maihaugen». Jostein Skurdal 

 6.4.  «Hvordan konflikter oppstår – og hva kan gjøres?» Joakim Hammerlin. 

 4.5.  «Eldre i trafikken» Foredragsholder kommer vi tilbake til. 

 1.6.  «Mitt liv som kunstner» Johan Mæhlum 

 

Vi ønsker alle en fin førjulstid! Vel kommen til julemøtet den 9. desember og til nye møter våren 2016! 

 

Styret 

 

 

 

 

Påmelding til LOP-tur til Nordvestlandet 31.5. – 4.6. 2016: 
(Se nærmere beskrivelse i vedlegget.) 
 

Marit Innset, mobil nr. 977 74 789, fast nr. 61 25 56 89 

 

eller 

 

Kirsti Johnson, mobil nr. 936 13 314, fast nr. 61 25 63 59 

 

Frist: 1. mars 2016. Førstemann til mølla! 

 

Betaling: Krav kommer til den enkelte direkte fra Peer Gynt Reiser. 
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