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LOP er en partipolitisk- og livssyns-uavhengig interesseorganisasjon for pensjonister som 
har arbeidet i offentlig sektor. LOP sentralt deltar i drøftingsmøter med regjering/storting om 
trygdeoppgjør og statsbudsjetter. LOP Rogaland Sør har vel 700 medlemmer fra 18 
kommuner, og er landets største lokallag. Lokallagene arbeider for å forbedre livskvaliteten 
gjennom fellesskap, sosiale/kulturelle opplevelser, inspirerende medlemsmøter, 
bedriftsbesøk, kurs, konserter og reiser. 
 
 
Koronapandemien er ikke slutt. Dette medfører usikkerhet når det gjelder vårprogrammet 
2021. Vi følger nøye myndighetenes råd for å hindre smittespredning. Med ekstra innsats 
klarte vi å arrangere tre trygge medlemsmøter høsten 2020. Vi har derfor forhåpninger om at 
medlemsmøtene våren 2021 kan gjennomføres. Laget har godt samarbeid med 
Frøyland/Orstad kyrkje om godkjente møteopplegg. God parkering. Storstova på Bryne 
er også et godt alternativ ved de strengeste smittetiltakene og uten matservering.   
 
 
Derfor - viss de strengeste  koronatiltakene opprettholdes, kan møtelokalet og for 
eksempel matservering måtte endres. Beskjed vil da bli gitt i god tid på forhånd.  
 
 

Program for våren 2021 
(Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje) 

 
       

Innkalling til årsmøte 
 

Styret innkaller til årsmøte 
Onsdag 10. februar 2021 i Frøyland/Orstad kyrkje, etter medlemsmøtet som begynner 

kl. 11.00. 
 
Saksliste til årsmøtet 
 
Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2  Valg av ordstyrer 
  Valg av referenter 
  Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 3  Årsmelding for 2020 
Sak 4  Regnskap for 2020 
Sak 5  Budsjett for 2021 
Sak 6  Valg til styret etter innstilling fra valgnemnda 
Sak 7  Innkomne forslag 
Sak 8  Lokallagskontingenten 
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Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må melde disse til styret før 
15. januar 2021. Sakene vil deretter bli behandlet av styret, som innstiller med forslag til 
vedtak. 
 
Alle påmeldte til årsmøtet får årsmeldingen tilsendt, på papir eller e-post. Alle andre får 
årsmeldingen tilsendt ved henvendelse til styreleder. Årsmeldingen vil også bli lagt ut på vårt 
nettsted under www.lop.no  
 

 
 

 
 
 
 

A. MEDLEMSMØTE (med årsmøte) onsdag 10. februar kl. 11.00 i  
Frøyland/Orstad kyrkje 

 
 

Kommuneoverlege / smittevernoverlege Hans Petter Torvik, 
Sandnes, holder foredrag med tema «Er covid19 farlig – og  
er  vaksinene  trygge?».  
 
Torvik har vært sentral i smittevernarbeidet i regionen. Hva er 
spesielt med Covid19?  
Er koronaviruset farligere enn forskjellige influensavirus?  
Hvordan er situasjonen per februar 2021 når det gjelder 
vaksinering i regionen, Norge og andre land?  
 
Kulturelt innslag ved Svein Arne Frøyland.  
      
 

        (Bilde: Aftenbladet) 
 
God mat, inkludert kaffe/te og «någe attåt» (viss mulig). 
 
Pris kr. 300 (kan bli redusert)  
 
 

 

 
 

Martha Jakobsen Ulvund 
Styreleder 

 

 
 

http://www.lop.no/
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B. MEDLEMSMØTE onsdag 10. mars kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 

 
 

Dette møtet måtte avlyses våren 2020, 
men kommer nå.  

 
Førstelektor i statsvitenskap ved UiO, 
Øivind Bratberg, med doktorgrad i 
britisk partipolitikk (2011), kommentator i 
NRK, TV2, Morgenbladet, og 
Klassekampen kommer til oss og holder 
foredrag med tema:  
 

«Koss har det gått med di - Boris og di?».  
 
Musikk ved Johs Ringås, musiker og visesanger: «Viser av kallskapellanen på Lye, Jens 
Zetlitz, og Stavangerviser». 
 
God mat, med kaffe, te, og «någe attåt». Pris kr. 300 (kan bli redusert) 
  
 
 

C. MEDLEMSMØTE onsdag 5. mai  kl. 11.00 i Frøyland/Orstad kyrkje 
 

 
 
Dette møtet måtte også 
avlyses våren 2020, men 
vi har vært så heldige å 
få begge karene igjen i 
mai 2021.  
 
Gunnar Roalkvam, 
historiker og forfatter:  
 
«Hva var typisk for arbeiderkulturen i Rogaland?».   

 
Musikk ved Svein Tang Wa, trubadur og  bildekunstner.  
 
God mat, med kaffe, te, og «någe attåt». Pris kr. 300 (kan bli redusert) 
 
 

Reisetilbud våren 2021 
 
Reisetilbudet i 2020 endte opp i nesten ingenting. Alle turene - unntagen Austevoll, Lysøen 
og Os - måtte avlyses pga. «koronaen» (bilder under). Dette er ting vi ikke rår med. Men 
påmeldingene til turene i 2020 var svært gode, til dels fulltegna. Det forteller oss at å dra på 
tur sammen er en viktig sosial møtearena for medlemmene våre. Så vi satser videre straks 
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anledningene byr seg.  For tida planlegger reiseselskapene lite eller ingenting. Så vi 
planlegger ikke for reiser som sannsynligvis blir avlyste.  
 
Straks reglement og retningslinjer fra myndighetene tillater det, vil vi starte med konkret 
planlegging. I førstninga blir det snakk om 1-2-dagerstur lokalt. Så får vi utvide tilbudet 
ettersom det ligger til rette for det. Vi/reiseoperatør sender da trolig ut invitasjon med kort 
påmeldingsfrist (bindende.) Her vil vi orientere nærmere om turen/-ene.  
 
 

Fra Lysøen, til 
venstre, og to av 
våre medlemmer i 
ivrig drøs i 
Austevoll!  
 
Fra LOP-turen 23. – 
24. juni 2020. 
 
 
 

 
 
Fyldig omtale av turene legges også inn på http://www.LOP.no Vi vil særlig prøve å tilby 
populære/avlyste turer på ny. Og så håper vi etter hvert å komme inn i normal gjenge med 
presentasjon av reisene våre i programmet - og ønske om GOD TUR! 
 
 

 
D. Kurs- og bedriftsbesøk våren 2021 

 

D. Kurs i Bolig for eldre, onsdag 14. april 2021 kl. 1100 på Fredheimsloftet 
på Klepp, møterommet 3. etg  

 
Til våren håper vi at koronapandemien er under såpass kontroll, og at vi kan starte opp igjen 
med noen aktiviteter. Det er mulig vi fremdeles må ta hensyn til smittevernregler. Men det vil 
tiden vise. 
 
Mange av oss eldre ønsker å bo så lenge som mulig i boligen vår, som vi er vant med, og 
som ligger i et strøk der vi kjenner naboer og omgivelser. Men så er det jo slik at vi blir eldre 
ettersom tida går. Og det er ikke sikkert at boligen er så god for eldre folk. Men hva kan vi 
gjøre for å få den mer eldrevennlig? 
 
Vi har fått en arkitekt fra firmaet Holon Arkitektur AS i Sandnes/Stavanger til å kurse oss i 
tilrettelegging av boliger for eldre. Det enkle svaret er nok å flytte til en bolig/leilighet som er 
spesielt beregnet for eldre. Men hva kan vi gjøre med den boligen vi har, slik at den blir mest 
mulig tilpasset et godt liv for oss ettersom vi blir eldre. Det er to stikkord som vil være sentrale 
her. Det er layout og sikkerhet. Eller vi kan også si: Tilgjengelighetskrav i arkitekturen, 
universell utforming, smarte grep for å skape fleksible og tilpasningsvennlige boliger. 
Dessuten er det viktig med bokvalitet og hvordan omgivelsene våre påvirker oss. 

http://www.lop.no/
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Kurset holdes på Fredheimsloftet, i møterommet 3. etg., onsdag 14. april kl. 1100 - ca.  12.30. 
 
Maks antall deltakere er avhengig av hvilke smittevernregler som gjelder. Hvis det blir god 
oppslutning eller strenge regler, kan vi forsøke å få avholdt kurset to ganger. Hvis mulig blir 
det pause med kaffe og noe attåt. 
 
Pris kr. 100 pr. person.  
 
 
 

 

Kulturprogram våren 2021 
 

E. Stavanger konserthus Zetlitz, fredag 30. april kl. 20.00: «This was My 
Life – a Tribute to Kim Larsen & Gasolin.” 

 
Publikum tas med på en musikalsk reise i Kim Larsens liv, der vi bl.a. får høre de beste hits  
fra hans lange karriere: «Papirsklip», «Midt om natten», «This is my life», «Hva gør vi nu,  
lille du?». Blant andre er Kim Larsens faste gitarist gjennom 23 år, Karsten Skovgaard, med 
i bandet. (1 time og 30 min.) Ingen pause.  
 
Pris: kr. 430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
F. Rogaland teater, torsdag 06.05. kl. 19.30. «Våken drøm – Vamp i 
teateret» 
 
Vamp har levert i tre tiår. Nå inntar de teaterscenen. Forestillingen har 23 tablåer og like 
mange sanger.  Det er en fantasi om virkelige og viktige ting i Vamps univers. Tekstene til 
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Kolbein Falkeid, Ingvar Hovland og enda flere, knyttes til historiske figurer og hendelser. Vi 
har sikkert hørt sangene før, men aldri sett dem slik.  
 
Men vi kan lure: Hvilken Vamp-sang vil Stalin synge? Forestillingen er populær. Vi reserverte 
billetter i november 2020 og fikk da bare tilsagn på billetter på balkong. 
   
Pris: kr. 355 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 
Lokallaget Rogaland Sør  

Åsveien 11, 
4328 SANDNES 

 

 

                                  Org. nr.: 983986056 

 

Kjære medlemmer! 
 

Vårt første medlemsmøte (med årsmøte) er onsd. 10. febr. i Frøyland/Orstad kyrkje (eller 
Storstova, Bryne), og utover våren blir det to medlemsmøter til med foredrag/kulturinnslag. 
Vi kan som sagt måtte bytte møtelokale – i tilfelle vil det bli gitt beskjed til alle. Situasjonen er 
også usikker for kurs, bedriftsbesøk, og kulturtilbud.  
 
Men, er du interessert i å delta på noen av de tre medlemsmøtene (A,B,C), kurs (D), 
kulturtilbud (E,F), returner da utfylt vedlagt svarkort. Før på antall personer for hvert 
arrangement. Angi husstander (som har samme bostedsadresse). Dette er bare en foreløpig 
påmelding, som vil gi oss en pekepinn om sannsynlig antall deltakere - samtidig som du 
sikrer deg tilsendt informasjon ved endring av arrangementene. Frist senest mandag 18. 
januar 2021. 
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Husk å skrive på navn, og sett på frimerke! Eller (gratis) - send utfylt svarkort via e-post til 
kare.barheim@lyse.net  – altså senest mandag 18. januar 2021! Senere får du, i god tid før 
hvert arrangement, tilsendt en giroblankett, eller en melding på e-post, for endelig påmelding 
og betaling.  
 
Gå gjerne inn på www.lop.no lokallaget Rogaland Sør, for mer info. Har du ikke vist 
forhåndsinteresse, vil du vanligvis ikke få påminning senere om de enkelte 
arrangement.  
 
Kjenner du noen som kan tenke seg å være medlemmer hos oss? LOP er partipolitisk og 
livssyns nøytralt, og arbeider spesifikt for offentlige pensjonister. Jo flere medlemmer vi har, 
desto sterkere står vi i drøftinger og forhandlinger!  
 

Hilsen styret i LOP Rogaland Sør, 2020 

 
(Bilder fra møtet 21.10.20 med Magnhild Meltveit Kleppa, 122 deltagere, korona-avstand. Foto mju) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:kare.barheim@lyse.net
http://www.lop.no/
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Nattrutens venner Shantykor, her med Magne Helland som solist! 

 
Bli medlem!  
For medlemskap kontakt: Jytte Birch Emmerhoff M 997 14 119, jytte@lyse.net. Se www.lop.no 

 
 
 

 

NOTATER 

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

Bjørg Brekke Sørskog-nest/ref/kultur 
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—kurs/bedrift 
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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