
 

 

  Landsforbundet for offentlige pensjonister 

 

    avdeling Lillehammer og omland  
 

SOMMERBREVET 2018 
 

 Lillehammer har en stor LOP-avdeling. Det er viktig at vi stadig driver rekrutteringsarbeid for 
å få flere 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: 
 
12.09.  Bjørn Hjelmseth: E6 forbi Lillehammer. Hva nå?   
10.10 . Inge Eidsvåg: Om Hans Børli’s liv og diktning.                                                             
14.11. Rolf Megrund: Om gruvedriften i Espedalen og om Vis-Knut. 
12.12. Julebord på Scandic Lillehammer Hotell. LOP’s daglige leder, Karin Woldseth, kommer på 

besøk.   
  

Alle møtene er på Kirkesenteret, Langesgate 1 på Skoletorget, den andre onsdagen i måneden. Vi 
starter kl 12. Fra klokken 1115 serveres gratis kaffe/te og litt å bite i. Unntaket er vårt julebord, som 
i år også blir på Scandic  Lillehammer Hotell. 
 
Høstturen i år går til Oslo. Dette blir en to-dagers tur med overnatting i Oslo den 21. – 
22.september.  Invitasjon ligger vedlagt. OBS! Påmeldingsfristen er 15. august 2018. 
 
 
 
Noen viktige opplysninger: 

 For dere som har adgang til Internett, har foreningen egen hjemmeside " Landsforbundet  
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, Landsforbundet 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.  

 
Vi ønsker alle medlemmer en fin sommer og vel møtt til en spennende og hyggelig høst! 
 
 
 
Lillehammer i juni 2018 
 
Styret i LOP  
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