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Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne valgkomite. 

Året 2021 har i likhet med 2020 vært unntaksår, hvor Corona har bestemt det meste. Vi har 
dessverre måttet avlyse noen arrangementer i 2021. Årsmøtet ble prolongert. Regnskap og 
årsmelding ble underskrevet av hele styret, 

LOP Bærum lokallag har hatt 10 styremøter og behandlet 86 små og store saker. 

26. mai hadde vi høsttur til Roseslottet. Roseslottet forteller historien om okkupasjonsårene 
og om grunnverdiene demokrati, humanisme og rettsstat, som ble satt ut av spill i denne 
perioden. Historiene som ble hentet frem, er både kjente og glemte og inkluderer 
krigsfangenes lidelser, hverdagslivet, motstands-kampene i hele landet og krigsseilernes 
skjebne. Stor plass hadde selvfølgelig også forfølgelsen av de norske jødene og 
antisemittisme både før og under andre verdenskrig fått.  

Installasjonen består av over 100 malerier laget av den kjente kunstneren Vebjørn Sand samt 
skulpturer av Vebjørn og Eimund Sand.  

Etter besøket på Roseslottet spaserte noen ned til Frognerseteren Restaurant hvor man for 
egen regning fikk kjøpe noe å spise og drikke.  

25. august startet vi opp nokså optimistisk. På vårt første medlemsmøte redegjorde leder i 
LOP Rannveig Bærheim digitalt fra Stavanger. Hun holdt et glimrende foredrag om 
situasjonen og hvilke saker LOP arbeider med. 

Vi var i tillegg så heldig å få musikalsk innslag ved Olav Fylling. 

29.september hadde vi åpent møte med professor emeritus og LOP medlem John Kjekshus, 
som holdt foredrag om Bærum sykehus i våre hjerter.  Kjekshus er et samfunnsengasjert 
menneske som bl.a. har vært leder av Venner av Bærum sykehus sine venner, og har god 
rede på hvordan vårt sykehus skal og bør utvikle seg til å bli.  

LOP Bærum lokallag sendte uttalelse til Bærum kommune om parkering ved Bærum sykehus.  

 

            Medlem i LOP Bærum lokallag, John Kjekshus 

 



 

1. november holdt gastrokirurg Kristin Ragnhild Kjellevold et spennende foredrag om 
Gastrokirurgi og de muligheter denne gir i fremtiden. 

24 november hadde vi besøk av Bærum bibliotek som presenterte 

                                         Årets nye Bøker. 

 

     

Et hyggelig møte med fine presentasjoner av 9 bøker, som for eksempel Min skyld: En 
historie om frigjøring/Abid Raja og Togeventyret v/Bjørn Stærk. 

 

I tillegg til bibliotekets orientering fikk vi også et innblikk i Klimarealistenes arbeid ved Arild 
Eugen Johansen, som også presenterte Vårt alltid skiftende klima av Eva Marie Brekkestø. 

      Arild Eugen Johansen 

 



Vår planlagte juletur til Hennie Onstad Kunstsenter måtte dessverre utsettes grunnet 
pandemien. Flere medlemmer hadde gledet seg til turen.  

Av saker LOP Bærum lokallag har hatt til behandling og sendt uttalelser om kan nevnes: 

• Eldre og digitalisering. LOP Bærum lokallag sendte uttalelse om spesielt den eldre 
delen av befolkningen. Uttalelsen ble sendt til Stortinget, Bærum kommune og 
Budstikka. Budstikka omtalte saken, og Stortingets arbeids og sosialkomite svarte 
hvor de inviterte oss om ønskelig til å ta kontakt med enkeltrepresentanter.  
Bærum kommunes eldreråd har fattet følgende vedtak: 
Den digitale hverdagen er vanskelig å mestre for en del eldre. Kommunen ønsker 
blant annet å innføre den digitale avlastningskalender. Dette kan være en utfordring 
for mange eldre og deres pårørende, samt at kontakt med kommunen stort sett er 
digital. Rådet anbefaler at det etableres lavterskeltilbud som kan gi hjelp/veiledning 
til de som har behov for det. For eksempel på bibliotekene og frivillighetssentralene 
bør samarbeidet organiseres og gjennomføres for å oppnå best mulig resultat. 
 

• LOP Bærum har gått inn i samarbeid om en trim/gå -gruppe på Rykkinn seniorsenter, 
med Brita Lund som leder. 
 

• Vi deltok på et orienteringsmøte på Frivillighetssentralen og opprettelse av 
Folkeakademiet på Rykkinn. 
 

• Vi har gått til innkjøp av vervemateriell, T-skjorter, luer og ryggsekker med LOP logo 
på. I tillegg lager vi en reklamebrosjyre om oss i LOP Bærum lokallag. 
 

   Karl Eilert Sundt-Ohlsen. 
 
Ønsker du å kjøpe lue, skjorte, så kontakt oss, Bærum lokallag. 

 

• LOP Bærum lokallag har diskutert og sendt uttalelser til Bærum kommune om: 
• LOP Bærum går inn for at det opprettes et kommunalt eldreombud. 
• LOP Bærum går inn for gratis tannhelsetjeneste til eldre over 70 år. 



• LOP Bærum vil understreke at mange hjemmeboende bør få hjelp når de trenger det, 
for eks.  hjelp til tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. 

• LOP Bærum vil peke på at mange eldre er svært oppegående og bruker både naturen 
og nærområdene mye, det er derfor viktig at det på samlingssteder som plasser, 
parker og strender er treningsapparater og benker som er tilrettelagt slik at eldre kan 
benytte de. 

• LOP Bærum mener vi må engasjere de friske eldre til å delta i samfunnsoppgaver slik 
at vi sammen kan løse oppgavene til glede for alle eldre. 

 Økonomisk oversikt har vært fremlagt på alle møtene. På grunn av situasjonen har det ikke 
vært store bevegelser i inn- og utbetalingene, men det må innrømmes at økonomien vår er 
ikke særlig god. Lokallagets kontingent er på kr. 100,-. 

 

Vi er med i ordningen som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7% av 
spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. 

Vår oppfordring er: Gi din grasrotandel til LOP Bærum. Oppgi vårt organisasjonsnummer 
som er: 91 69 95 474. Det minnes om grasrotandelen. Husk gjerne på lokallaget når du spiller 
Lotto, tipping e.l. Det koster ikke deg noe, men gir kjærkomne kroner til LOP Bærum lokallag. 

Utbetaling av grasrotmidler skjer tre ganger per år: 1.januar, 1.mai og 1. september 

Gjennom Grasrotandelen fordeler Norsk Tippings kunder store beløp til lokale klubber og 
foreninger. Kundene bestemmer selv hvilket lag eller for ening som skal få et beløp 
tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen og på Oddsen, Multix og Bingo 14% av spilleinnsats. 

 

Har du fått epostadresse, ber styret om å få den. Mange penger spares når all informasjon 
kan sendes elektronisk. 

 

I tillegg har vi arbeidet med: 

• Vedtektsendring: Foreningens navn må endres til Landsforbundet for offentlige 
pensjonister Bærum lokallag 

• Sentral innkreving av kontingent fra lokallagene. Lik kontingent i hele landet jfr. 
andre organisasjoner og foreninger.  

• Lønnet permisjon til pårørende personer med sterkt behov for hjelp, som eks må 
slutte i jobb / få endret sine jobbmuligheter for å bistå syke og hjelpetrengende 
pårørende. 

• Kutt i stillinger i domstolene. Det medfører frykt for at en nedbemanning med 210 
ansatte kan gå ut over rettssikkerheten, liv og helse. 

• Utgifter til nødvendig tannbehandling for eldre bør inngå i frikortordningen. 
 



• LOP bør innføre medlemskort til sine medlemmer. Slik andre organisasjoner og 
forbund har.  

• Vern av eldre. 
 

     Bilde fra et medlemsmøte. 

 

Medlemstallet har stort sett holdt seg stabilt rundt 80 medlemmer. Noen er ny-innmeldte 
og noen har gått ut. Vi trenger å gjøre en stor innsats for å verve nye medlemmer, for 
eksempel kommuneansatte som går over til pensjonist tilværelsen. Her må vi bli bedre. 
Mange kjenner ikke til hva Landsforbundet for offentlige pensjonister står for, og de kjenner 
heller ikke til at vi har lokallag her i Bærum. Stå på, gjør vårt lokallag og Landsforbund kjent, 
snakk med folk som har vært ansatt i stat, kommune og fylke og verv nye medlemmer! 

Ta vare på hverandre! Spre glede! 

Eldre er en stor ressurs, og det er viktig at både unge og eldre bidrar til å gjøre hverdagen   
lettere og lysere for alle! 

                        

 

 Bli medlem i LOP Bærum lokallag!       

 

Ragna Berget Jørgensen(s)                    Liv Sundt -Ohlsen(s)                    Karl Eilert Sundt-Ohlsen(s) 

Wenche Skard8s)x                      Helge Bostad                            Marit Kalland 
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