
 Landslaget for offentlige pensjonister  

 

    avdeling Lillehammer og omland  
 

SOMMERBREVET 2015 

 
 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: 
 

2.9. Ungdoms-OL. Hva betyr det for Lillehammer? 
7.10. Magnhild Bruheim: Jan Magnus Bruheim – liv og diktning.  
4.11. Geir Kristoffersen: Ambulansen, ditt nye nærsykehus!?  
9.12. Julelunsj. Her vil Hans-Jørgen Wallin Weihe kåsere om: Hva skal vi gjøre med 

bestemors gamle ting?  
  

Høstturen blir 8. september og går til Valdres. Se den andre siden av arket. 

 
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 9.12. Tid og sted kunngjøres senere. 
 
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  

 For dere som har e-postadresse og ikke mottar informasjon på e-post, kan dere si fra til 
Anne Karin Lunke anneklun@bbnett.no at dere har. På denne måten kan vi spare porto og 
arbeid. De som ikke har internett, skal selvsagt fortsatt få brev. 

 For dere som spiller Lotto, tipper mv. husk Grasrotandelen. 

 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.  

  
Marie von Ebner-Eschenbach har sagt: 
 
«Du holder deg ung så lenge du lærer, legger deg til nye vaner og ikke ergrer deg over å bli 
motsagt» 

 
Vi ønsker alle medlemmer en fin sommer og vel møtt til en spennende og hyggelig høst! 
 
Lillehammer i juni 2015 
 
Styret i LOP  
 

    
 
  
 
     

http://www.lop.no/
mailto:anneklun@bbnett.no


 

FAGRE VALDRES 

 

 

HØSTTUR LOP TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2015 

 
Vi starter med egen buss fra skysstasjonen kl. 08:00. Vår reiseleder for dagen vil være valdrisen og 

tidligere lektor Jørgen Bjørgo. Vi tar en liten kaffestopp på hans gård Bjørgo før vi kjører gjennom 

Aurdal og Leira til Fagernes. Der blir det omvisning på Valdres folkemuseum  

(www.valdresmusea.no/vfm.asp?nid=463=1) for å oppleve valdreskunst og kultur. Det blir lunsj på 

Munkekroen, som ligger i museet og er en svært populær kafe drevet av et dansk ektepar. 

  

Etter lunsj setter vi kursen for Beitostølen, der det blir omvisning på Beitostølen helsesportsenter 

(www.bhss.no/) inklusive det vakre kapellet. Det skjer mye spennende på dette helsesenteret. 

 

Så busser vi over vakre Valdresflya i høstfarger. Vi passerer Maurvangen og Bessheim og kjører 

Sjodalen ned til Hindsæter hotell (www.hindseter.no) for middag. Hotellet ligger ved 

inngangsporten til Jotunheimen. Der får vi en spennende to-retters meny laget av lokale råvarer - og 

kaffe.  Dersom vi er heldige med været, blir det kanskje en liten spasertur.   
 

Siste etappe blir biltur nedover Heidal og hjem. Vi ankommer Lillehammer ca. kl. 2100. 

 

Prisen for alt dette blir kr. 800. 

 

Påmelding innen 1. august 2015 til: 

Marit Innset, mobiltlf. 977 74 789, fasttlf. 61 25 56 89. 

Ida Boldermo, mobiltlf. 454 30 406, fasttlf. 61 25 19 95. 

 

NB: Betaling ved påmelding til kontonr. 2095.51.30724 LOP turkonto v/Kirsti Johnson.  

 

VELKOMMEN PÅ TUR! 

 
Hilsen turkomiteen, Ida Boldermo, Marit Innset og Kirsti Johnson.  

 

http://www.valdresmusea.no/vfm.asp?nid=463=1
http://www.bhss.no/
http://www.hindseter.no/

