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ÅRSMELDING FOR 2022 
 
 
 
Styret i LOP Molde og omegn har i 2022 bestått av følgende personer: 
 

• Leder:   Bitten Linge  På valg i 2023 
• Nestleder:   Ragnhild M Bugge Ikke på valg i 2023 
• Sekretær:  Liv Marie Opstad Ikke på valg i 2023 
• Kasserer:  Birgit B. Hoel  På valg i 2023 
• Styremedlem:  Dagny Waagbø På valg i 2023 

 
• Varamedlemmer: Kjell Bugge, Kari Nerland og Åse Sjåstad – Alle på valg Ii 2023 
• Revisorer:  Gerd Wold Goddard og Ingerid Gjørtz – På valg i 2023 
• Valgkomite:  Steinar Hansen og Unni Holmeset – På valg i 2023 
 
To av varamedlemmene har stort sett deltatt på alle styremøtene. Kjell Bugge er også 
styremedlem i LOP sentralt, samt medlem i Molde Eldreråd. Han deltok også på 
Fylkeseldrekonferansen i Kristiansund 24.-25. august.  
 
Både Bitten Linge og Kjell Bugge har vært aktive i lokalavisa RB ved å skape 
oppmerksomhet rundt eldres situasjon i Molde kommune. Det samme har ett av våre 
medlemmer, Håvard Heggdal, som er tidligere geriatrisk overlege.  

 
 
Antall medlemmer i LOP Molde pr. 31.12.22: 116 medlemmer, derav 13 utmeldte og 6 nye  
i 2022. 
 
 
Møter og turer i 2022 
Det er avholdt 8 styremøter, 7 medlemsmøter, 1 kinobesøk og 1 tur i 2022. 
 
 
Styremøter 

• 20. januar - 10. februar - 7. april - 28. april - 18. august - 15. september –  
20. oktober - 24. november. 

 
Alle styremøtene har vært på Romsdalsmuseet/Krona torsdager kl. 13.00 -15.00 foruten 1 
møte hjemme hos sekretæren.  
 
 
 



 2 

Medlemsmøter 2022: 
 

• 3. mars: Årsmøte m/valg + Tema: «Sterk og stødig - Molde kommunes trimprogram 
for eldre» v/Ottar Befring, tidl. fylkesmann i M&R 

• 31. mars: Tema: «Eldrerådets fokusområder» v/Bente Lund Jacobsen, Eldreombud, 
Ålesund. Til dette møtet inviterte vi også medlemmene fra LOP Kristiansund. 

• 19. mai: Tema: «Alle fugler små vi er» - Lysbildekåseri v/Guttorm Eldøen, overlege på 
Molde sykehus 

• 25. august. Tema: «Fogderifylket Møre og Romsdal» v/Mads Langnes, 
førstekonservator NMF og forskningsansvarlig ved Romsdalsmuseet. 

• 29. september. Tema: «Modum Bad – Kilde til fornyet liv for slitne sinn og trette 
sjeler» v/Bjørn Rasmussen, tidl. prest/sjelesørger v/Modum Bad. 

• 27. oktober. Tema: «Statsforvalteren – hva gjør hun?» v/Else May Norderhus, 
statsforvalter i M&R. 

• 1. desember: Julesamling på Gildehallen m/Gossa-Per sin julemat, allsang og kåseri 
av skuespiller Vivi Sunde. 

 
De fleste møtene har vært på Romsdalsmuseet/Krona torsdager fra kl. 13.00 til ca. 15.00 
med unntak av august- og desembermøtet, som har vært på Gildehallen m/matservering.  
 
Frammøte har stort sett ligget på mellom 20 og 30 medlemmer. Ingen påmelding til møtene 
på Krona, men håndsopprekning for de som vil ha kaffe/te og påsmurte snitter. Ellers kan 
folk kjøpe seg det de selv vil ha i kafèen. På både turer og julemøter, kan medlemmene ta 
med seg gjester. 
 
På medlemsmøtene våre har vi hatt loddsalg på en flaske vin eller blomstergavekort. 
 
Turer 

• 2. juni: Sommertur til marmorgruvene på Nås, Eide. «Bergtatte opplevelser» med 
båttur på vannet inne i fjellet, saxofonmusikk av Pål Austnes og etterpåfølgende 
kjøttsuppe inne i den andre marmorgruva. Ca 40 deltakere, inkl. gjester. 

 
Kinobesøk 

• I samarbeid med Foreningen Norden ble LOP-medlemmer invitert på kino torsdag  
24. februar for å se filmen om Dronning Margrete og Kalmarunionen. Bitten Linge 
hadde en innledning til filmen. 

 
Datakurs 

• Gratis datakurs av elever v/Romsdal vgs for LOP-medlemmer våren 2022.  
16 deltakere meldte seg på, og 13 fullførte de 4 kursdagene à 4 timer.  
LOP sin kontaktperson til dette kurset var Gerd Wold Goddard. 

 
 
Molde, 19.01.22 
 
Styret i LOP Molde v/Liv Marie Opstad, sekretær  
 


