
 LANDSFORBUNDET  FOR  OFFENTLIGE  PENSJONISTER 

Lokallaget Rogaland Sør   

Åsveien 11,  4328  SANDNES  

  Org.nr.: 983 986 056 

 

GOD PÅSKE 
med informasjon til medlemmene i LOP Rogaland Sør. 

 
Gode medlemmer! 
Det blir en uvanlig påske i år! Og det er en nesten surrealistisk tid. Covid-19 har ført til 
inngripende effekt i vår måte å leve på. Vi som er medlemmer i LOP, og lokallaget Rogaland 
Sør, tilhører så godt som alle «Sårbarhetsgruppen eldre over 65 år, og personer med andre 
sykdommer». Hvis vi blir syke kan sykdommen forløpe mer alvorlig enn hos yngre. Det er 
ingen grunn til å dramatisere dette, men for å hindre at vi blir syke selv, eller smitter andre, er 
det viktig at vi følger alle råd og påbud som kommer fra Myndighetene.  
 
Samtidig er det viktig å leve, prøve å kose seg alene eller sammen med de en bor sammen 
med, ta en liten tur i friskluft hvis mulig, glede seg over livet, spise og drikke godt, lese gode 
bøker, nyte musikk på radio eller TV - og beholde humøret! Hvis vi kjenner til ensomme eldre 
er det både mulig å ta en telefon, eller bidra med sosial kontakt på nettet (e-post, Facebook 

mm).  
 
Fra og med 9. mars 2020 har vi i LOP RS etter 
hvert avlyst alle sammenkomster og møter, i tråd 
med anbefalingene fra Myndighetene. 
Medlemsmøtet med Roalkvam/Tang Wa 6. mai er 
også nå avlyst. Det samme gjelder kurs, turer og 
kulturarrangementer i vår. Penger som er betalt inn 
til arrangementer vil tilbakebetales når det er 
praktisk mulig.  
 
Styret vil ha møter på telefon og elektronisk, og vil 

ufortrødent fortsette planlegging og oppfølginger. Vi har mål om å sende ut høstprogrammet i 
begynnelsen av juni, og håper at vi kan gjennomføre dette fra september/oktober. Men vi er 
nødt til å holde alle muligheter åpne. Det er krevende. I denne stund er det usikkert om LOP-
Landsmøtet 4.- 5. juni kan holdes, mest sannsynlig blir det flyttet til senere. 

Ingen vet når situasjonen normaliseres, men vi vil gjerne bidra til stabilitet og trygghet 
for alle medlemmene, og være der så snart det er mulig å treffes igjen. Vi kommer til å 
informere om programmet vårt videre. Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis dere har 
spørsmål (se nedenfor). Vi ønsker dere alle en riktig GOD PÅSKE! Ta vare på dere selv, 

hold dere friske, så snakkes vi etter hvert         
 
03.04.2020, for styret 
Martha J. Ulvund, leder 
 

Martha J. Ulvund-leder 
M 906 56 520 
Muninsgate 2C,4306 Sandnes 
martha.ulvund@outlook.com  

Bjørg Brekke Sørskog-nestleder/ref. 
M 906 69 184 
Skulevegen 17, 4352 Kleppe 
bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no  

Gunnstein Emmerhoff-reiser 
M 993 25 967 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
gunnstein.emmerhoff@lyse.net  

Jytte Birch Emmerhoff -kasserer 
M 997 14 119 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
jytte@lyse.net 

Liv Marie A Ravndal-program 
M 481 31 496 
Gåshaugen 6,4319 Sandnes 
liv.ravndal@lyse.net 

Kjell Terje Larsen-reiser/økonomi 
M 514 10 137, Furustien 12, 4072 
Randaberg 
ktlarse@online.no  

Kåre Bærheim-kurs/bedrift/verv 
M 932 02 846 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes 
kare.barheim@lyse.net 

Reidun Bøe Høiland -progr/kurs 
M 952 08 737 
Huldrevegen 9, 4365 Nærbø 

reidun.boe.hoiland@lyse.net 

Torbjørg Brakestad-kultur 
M 922 31 117 
Sølvspennetunet 56, Stavanger 
torbjorg.brakestad@lyse.net 

Kjell Arvid Berland–reiser/økonomi 
M 952 61 895 
Barliveen 10, 4331 Ålgård 
kjell.arvid.berland@lyse.net 

Clara Vølstad Ellingsen-kultur 
M 911 03 152 
Gmle Austvollv.5 4312 Sandnes 

clara.v.ellingsen@gmail.com 

Rannveig Bærheim-LOP Oslo  
M 481 46 737 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes. 
rannveig.berheim@lyse.net 
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