LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER
Lokallaget Sandnes og Jæren
Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES

Org. nr.: 983986056

Program for høsten 2018
Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje
og under førjulsfesten i Klepp rådhus
A. Medlemsmøte onsdag 19. september, kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje
Program
a)
b)

c)
d)

d)

Åpning v/leder
Lars Helle, journalist og sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, med
erfaring fra bl.a. ulike lederfunksjoner i Dagbladet, vil holde foredrag om
«Ansvarlige redaktører eller frie nettroll?». Om framtidens
mediebilde; papiravis, nettavis, sosiale medier, redaktørstyrte eller ei?
Varmrett, kaffe/te og noe å bite i til kaffen
Ole dele olawole, som bor på Hommersåk, tar oss med til eksotiske
trommerytmer fra Nigeria og Afrika. Hva signaliserer de afrikanske
trommene? Ole kommer med sine konga og djembe trommer
Allsang

Pris kr 330
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B. Medlemsmøte onsdag 24. oktober, kl 11.00 i Frøyland /Orstad kyrkje
Program
a)
b)

c)
d)

e)

Åpning v/leder
Ingeborg Eliassen, journalist og forfatter, tidligere journalist i
Stavanger Aftenblad, nå en av ni journalister i det europeiske
journalistnettverket Investigate Europe, og nettopp hjemflyttet fra Berlin,
skal snakke om «Folk i nød – hva gjør det store Europa i møte med
folkevandringen?»
Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen
Jørgen Sagevik er musikkutdannet på trekkspill, og er også «ein
klyppar» på munnspill. Han startet Sagevik musikk, og har drevet
undervisning på flere instrument der. Kanskje har han både trekkspill og
munnspill med seg? Tema er iallfall «Musikk og lyrikk»
Allsang

Pris kr 330

C. FØRJULSFEST i Festsalen Klepp Rådhus, onsdag 5. desember kl. 18.00
Program:
a)
b)

c)
d)

Åpning v/leder
Audgunn Oltedal, førstelektor ved OsloMet, mediaforsker, journalist,
og kjent fra mange år i NRK Dagsrevyen, holder foredrag om:
«Kvinneliv i tradisjon og oppbrot». Om oldemor, kvinnekampen i
1970-åra, kulturendringar gjennom endra roller, pappapermisjon. Kva
inneber slike endringar for kultur og tradisjonar? Kva når andre kulturar
kjem inn i familien?
Smørbrød, kaffe, te og kake
Trio Triola synger og spiller for oss: «Tre hasselnøtter til askepott».
Trio Triola setter den rette førjulsstemning med kjente og ukjente
julesanger og melodier fra filmmusikken og operetteverden. Trioen
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e)

består av Astrid Kallenbach (sopran), Milan Rabrenovic (piano) og Una
Maja Vagner (fiolin). Siden 2005 har trioen hatt opptredener i Norge og
Tyskland med sin operettekafe.
Astrid og Bjørn Sunde synger og spiller.

Pris kr 350

Kurs og bedriftsbesøk høsten 2018
D. Kurs i Stell av føttene, onsdag 17. oktober 2018 kl. 1100 på
Fredheimsloftet, Klepp, møterommet i 2. etg.
Vi har fått en fotterapeut til å snakke om hvordan vi kan «Ta vare på
føttene».
Stikkord er:
* Fotterapiyrket
* Fotens oppbygning
* Sjukdommer som kan påvirke foten
* Sko
* Feilstillinger
* Hud og negler
* Egen pleie. Råd og veiledning
Maks antall deltakere er 40, men skulle det bli stor pågang, håper vi å
kunne gjenta kurset. Det blir pause med kaffe og noe attåt.
Pris kr 60

E. Bedriftsbesøk 26. september 2018 til Risa AS på Heskestad
Risa er en av landets største anleggsentreprenører. De driver med
utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeid for bolig og
næring, samt drift og vedlikehold av veier. Vi skal besøke Risa sitt
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Opplæringssenter på Heskestad. Bjørn Risa har en gard der i
naturskjønne omgivelser, Eikeland Gard, der bedriften driver opplæring
av sine ansatte.
Det er ca. en times kjøring fra Sandnes til Heskestad. Derfor har vi valgt
å sette opp busstransport med påstigning på Ruten, Sandnes, og
Figgjohallen på Figgjo. Bussavgang fra Ruten 09.45 og fra Figgjohallen
10.00.
På Heskestad får vi først en orientering om bedriften. Så blir det pause
med kaffe/te og to halve rundstykker. Og deretter en omvisning
innendørs og utendørs. (OBS - det blir 200-300 meter å gå på grusvei)
Maks antall deltakere er 45, og besøket på Opplæringssenteret er fra kl.
11.00 til ca. 13.00
Pris kr. 180,- inkl. buss

Kulturprogram høsten 2018
(OBS. Vi sender to ganger, først giro, deretter billettene)
F. Storstova Bryne(kinoen) - lørdag 22.sept kl.18.00.
Jæren Gospelkor og bandet ÅLLVELTES inviterer til en unik konsert med
innslag av gospel, rock og blues.
Rundt 80 kor- og bandmedlemmer presenterer et vidt spekter av låter
fra de ulike sjangrene. En sjelden blanding av stilarter som vi lover vil gi
en underholdende kveld!
ÅLLVELTES er et ni manns band fra Bryne med tre blåsere, som har
spilt sammen siden 1995. Bandet spiller heftig mix av Rythm & Blues,
Boogie, Soul og Rock.
Jæren Gospelkor består av ca. 70 medlemmer, alder 18-60 år.
Etablert i 2010 på Nærbø.
Pris kr. 265
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G. Stavanger konserthus (Zetliz), lørdag 27.okt kl.20.00
«Kollaps i kulissene» med bl.a. Helge Gimle og Hege Schøyen.
Hva skjer når et over-entusiastisk amatørteater skal sette opp sin første
forestilling, et mysterium i ekte Agathe Christie-stil? Mer enn noen kan
fatte! Forestillingen er en norsk versjon av publikumsfavoritten i London.
Stykket er oversatt av Knut Nærum.
Pris kr. 525
H. Sandnes kulturhus, søndag 25. november kl.18.00
Riksteateret presenterer: «JACOBSEN VÆRSÅGOD!»
Anne Marit Jacobsen, kjent for de fleste, er tilbake på humorscenen.
70 år og overmoden ønsker Jacobsen afasien velkommen og har ingen
planer om å ta det rolig. Dette er en morsom, musikalsk og aldri så lite
absurd forestilling! Unge mennesker fyller henne med musikk. Og, som
hun sier, det kan komme mye fin sang ut av sprukne stemmebånd! Vi
får innblikk i den kaosskuffen som er hennes karriere, og får møte noen
av rollene hun fikk og de hun aldri fikk. Jacobsen fabulerer rundt livet,
døden og hvorfor i all verden hun har spilt så mye fugl. Spilletid 75 min.
(ingen pause)
Pris kr.325
I. Storstova Bryne (kinoen) fredag 21. des. kl.19.00
Magnus og Tenorane: «Så ha ei god Jul då»
For Bryne-gutten Magnus Staveland er det blitt ein tradisjon å laga
heimekoseleg førjulskonsert i Storstova med sine vener fra Tenorane,
Steffen Horn, og med sopran Eva Lunde. Kva hadde Jula vore utan
songane som høyrer til?
I spennet mellom «Så går vi rundt om en enebærbusk» og Bach’s
»Juleoratorium» vibrerer julefortellingane seg inn i ryggrada, aller
sterkast når musikken blir framført av pasjonerte kunstnarar med evne
til å sette strengar i bevegelse i mottagelege sinn. Til saman blir dette ei
variert sjangermessig ferd gjennom klassisk musikk, jazz, viser og
evergreens. Alt pakka inn i lett og humørfylt glanspapir, som garantert
vil gje deg den rette julestemninga.
Pris kr.300
J. Stavanger konserthus-Nyttårskonserten fredag 18.jan 2019
Nyttårskonserten blir med Schønbrunn slotsfilharmonikerne fra Wien.
Pris og klokkeslett vil framkomme på giroen vi sender til de som melder
sin interesse
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Reiseprogram for høsten 2018
Fullstendig omtale av turene vil etter hvert legges inn på nettet.
http://www.LOP.no Vær OBS på at vi har bindende påmelding til turene,
dersom ikke annet er oppgitt. Ved enkelte turer kan det være påkrevd at en er
god til beins. Vi har lagt inn de to nye turene som er planlagt høsten 2018. For
2019 ser vi på Georgia og Gotland som aktuelle turmål.
K. STAVANGER – sett med Engwalls øyne, onsdag 12. september 2018
Oljebyen, som er preget av Nordsjø-virksomheten, men som også har
en rik lokalhistorie fra før «oljå». Sammen med Engwall Pahr-Iversen,
stemmen fra NRK lokalen, ser vi oss rundt i byen – få kjenner byen
bedre. Han vil guide oss gjennom ”sild og seil ”, ” hermetikk-takk”,
”Lende´n”, Storm – Monsen og flere ukjente historier i byen sin.
Vi kjører fra Kleppekrossen kl. 8.10, Bystasjonen Sandnes kl. 8.30, og
Byterminalen Stavanger kl.9.00.
I Hillevåg gir Engwall oss et glimt fra glade guttedager. Til
formiddagskaffen får vi Hillevågsskjeva, dandert med Maskinhusets
historie. Vi kjører Østre bydel – Pedersgadå over i bedehusstrøket med
Bergelandsgata som hovedarena. Det blir tur over bybrua og så langt
utover som vi kommer. Tilbake på Hundvåg blir det middag på
Skjærgårdshuset. Fra Østre bydel forflytter vi oss til vestre del og byens
landemerke Vålandstårnet, med sin historie.
Fra tidligere landlige høyder setter vi fokus på det byen er tuftet på,
hermetikk-historien. Før vi med bussen beveger oss mot sentrum får vi
servert dagens ettermiddagskaffe, med brisling til, selvfølgelig. Siste del
av turen går langs Strandkaien, Skagenkaien og Fiskepiren. Vi regner
med å være tilbake til utgangspunktene ca. kl. 17.00 - 17.30
Pris kr. 795
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L.

Årets juletur blir til Edinburgh 25 -28 nov.
Vi flyr Stavanger – Amsterdam – Edinburgh. Det er frammøte på Sola
kl. 08.00, avreise kl. 09.50, og ankomst kl. 12.50 lokal tid. Transport til
sentrum og hotellet Jury´s Inn, som ligger i gamlebyen.
Mandag blir det en liten by-sightseeing til fots med lokal guide. Ellers er
dagene til egen disposisjon. Svært få hovedsteder ligger så vakkert til
omgitt av tre høydedrag. Edinburgh er en åpen og livlig by med mange
severdigheter – kronglete smug, elegante avenyer og et eget pubstrøk.
Dagene brukes også på Julemarkedet i sentrum. Onsdag er det tid for
hjemtur. Avreise fra hotellet er kl. 14.30 og ankomst Sola kl. 22.40.
Prisen inkluderer fly t/r, transport flyplass hotell t/r, flyskatter pr.
01.04.2018, 3 netter i dobbeltrom, 3 frokoster, 2 middager, 1 skotsk
aften med middag, by-sightseeing med lokalguide og reiseleder fra
ReiseExperten.
Pris pr person i dobbeltrom (ved 40 deltagere) kr. 7395
(Tillegg kr 1.600 for enkeltrom i 3 netter).

Sandnes og Jæren sine styremedlemmer og varamedlemmer i 2018.
Martha J. Ulvund, leder
M 906 56 520
Muninsgate 2C,
4306 Sandnes
martha.ulvund@outlook.com

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

Marie Ø. Søndervik, reisekom.
M 971 26 021
Svartemyrvn.1,
4309 Sandnes
marie.sondervik@hotmail.no

Magne Helland kasserer,
verve, reise. M 475 10 794
Skaret Terrasse 5,
4326 Sandnes
magne.helland@lyse.net

Turid Kilhavn, sekretær
M 454 72 376
Barlivn. 14, 4330 Ålgård
turid@kilhavn.no

Kjell Terje Larsen, kultur
M 514 10 137, Furustien 12,
4040 Randaberg
ktlarse@online.no

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

Ranveig Løge, kulturleder
M 922 33 375
Kvernhusbk 4, 4340 Bryne
ranveigloge@live.no

Roald Håland, vara, program
leder M 994 58 161
Jernalderveien 51A, 4041
Hafrsfjord
roald.haland@gmail.com

Laila Sandvik, vara, verve, reise
M 466 78 151
Jupiterveien 12,
4021 Stavanger
laila.sandvik@me.com

Leon Reve, vara, kurs/bedrift
M 970 10 356
Utsiktsvegen 4,
4352 Kleppe
leon.reve@kleppnett.no

Rannveig Bærheim, ass.
medl, nestleder LOP-sentralt
M 481 46 737
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes.
kare.barheim@lyse.net
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LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER
Lokallaget Sandnes og Jæren
Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES

Org. nr.: 983986056

Sandnes 28. mai 2018

Kjære medlemmer!
Du holder nå i programmet for høsten 2018!
Vi starter altså med vårt første medlemsmøte etter sommerferien onsdag 19.
september, kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje. Utover høsten blir det til sammen 3
medlemsmøter med spennende foredrag og kulturinnslag, inkludert førjulsfesten i
Klepp rådhus. Det blir ett kurs, og ett bedriftsbesøk, fem fine engasjerende tilbud
fra kulturgruppa, og to nye turer, - til Stavanger og Edinburgh!
Kryss av på svarkortet hvis du er interessert, eller det er sannsynlig at du/dere vil
delta, altså en foreløpig påmelding. Husk å skrive navn og/eller medlemsnummer
på svarkortet, og husk frimerke. Eller send utfylt svarkort via e-post til
kare.barheim@lyse.net – innen 22. juni 2018 (gratis!).
Så vil du i god tid før hvert arrangement få tilsendt en giroblankett, eller en melding
på e-post, for endelig påmelding og betaling.
Gå gjerne inn på www.lop.no for mer info.
Tenk også på om du kjenner noen offentlige pensjonister, eller noen som snart blir
pensjonister, som kan være medlemmer hos oss. Den dagen du blir pensjonist er
det viktig at du blir ivaretatt med hensyn til spørsmål om pensjon, arv, booppgjør,
testamente, forsikringer mm. LOP er partipolitisk og livssynsmessig nøytralt, og er
den eneste pensjonistorganisasjonen som spesifikt arbeider for offentlige
pensjonister sine interesser.
Forbundet sentralt deltar i drøftingsmøtene med regjering og storting om
trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. LOP organiserer alle, uansett yrke eller
stilling – «høy og lav» - og ivaretar dine interesser.

Jo flere medlemmer vi har, desto sterkere står vi i drøftinger og
forhandlinger.
Med hilsen
For LOP Sandnes og Jæren
Martha Jakobsen Ulvund
(leder)
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