LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER
Lokallaget for Rogaland Sør
Åsveien 11
4328 SANDNES
Org.nr.:

983 986 056

Program for høsten 2022
Vi håper du finner noe som er interessant for deg!
Inviter gjerne med en venn, bekjent, tidligere kollega eller nabo som kan
tenkes å bli medlem hos oss, til våre arrangementer.
Husk bare å føre vedkommende opp på forhåndspåmeldingen!.

LOPs hovedoppgave sentralt er å sikre offentlig ansattes pensjonsrettigheter.
Med vårt medlemskap gir vi organisasjonen tyngde, og dermed mulighet til
gjennomslag i sentrale drøftinger, herunder trygdeoppgjørene.
Lokallaget støtter forbundets sentrale arbeid,
og tilbyr et fellesskap der vi samles og deler opplevelser.

MEDLEMSMØTER
A

Medlemsmøte onsdag 21. sept. kl. 11.00.
Fredheim Arena, Sandnes
• Etter innspill fra medlemmer, prøver vi
nå et nytt lokale, og flytter septembermøtet til Fredheim Arena.
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Emma Manin,
forfatter, pensjonert sykepleier og medlem
av styret i LOP, tar oss med inn i forfatterens
verden med foredraget «Bak boka».
Hun har hittil utgitt to historiske romaner:
«Barnet i veven» og «Mysteriet i veven».
Plantefarging og billedvev er bakgrunn for et
av bøkenes sentrale motiver. Emma Manin
har derfor også med en liten
billedvevutstilling.

Emma Manin

Kulturelt innslag av elever ved Vågen videregående skole.
Minglepause med kaffe/te og «noge attåt».

B

Medlemsmøte onsdag 19. okt. kl 11.00.
Frøyland og Orstad kyrkje, underetasjen.
De siste årene har vi bokstavelig talt følt en
pandemi på kroppen!
Seniorrådgiver, lege og spesialist i allmenn- og
samfunnsmedisin, Hans Petter Torvik, har
bred kunnskap om, og erfaring med,
pandemier.
Han kommer til oss med foredraget
«Covid 19 og andre pandemier».
Kulturelt innslag ved harpist Elzbieta
Dabrowska. Hun samarbeider blant annet
med symfoniorkestrene i Sandnes og Jæren,
spiller i Duo Terquoise og underviser i Klepp
kulturskole.
Smørbrød, kaffe/te og en liten søtsmak.

C

Pris kr 300,-

Elzbieta Dabrowska

Pris kr 300,-

Førjulsfest/medl.møte onsdag 30. nov kl. 18.00
Festsalen i Klepp rådhus.
Selv om førjulsfesten måtte avlyses to år på rad, stiller Tom Hetland og
mannskoret Frimenn velvillig opp for oss igjen!
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Kommentator og tidligere sjefsredaktør i
Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, tar oss
med på
«Ei vandring inn i pensjonistlivet Ferdaminne frå ein tur frå Sirdal til
Galdhøpiggen sommaren 2016.»
Tom Hetland

Musikalsk innslag ved mannskoret FRIMENN, ledet av Terje Vold

Smørbrød, kaffe/te og fløtekake.

Pris kr. 350.

KURS OG BEDRIFTSBESØK
D

Bedriftsbesøk
onsdag 28. sept. kl. 11.00
Høg-Jæren Vindpark, Varhaug.
Lunsj på Holmavatn.
86 medlemmer meldte seg på dette
bedriftsbesøket i april i år. Vi fikk bare
plass til 44, og setter derfor samme
besøk opp i høst.
Høg-Jæren Vindpark er den første storskala vindparken i Norge. Den består
av 32 vindmøller, hver på 2,3 MW. Vindmøllene her dekker strømforbruket
til 1400 husholdninger.
Vi samles i Vindparkens bygning der vi får en orientering. Deretter besøker
vi en vindmølle. Det er 400 m å gå til mølla, men de som trenger det, kan
kjøre. Besøket varer maks 1,5 timer.
Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter ligger i nærheten. Der har vi bestilt
lunsj til alle deltakerne.
Pris kr. 270,- (inkl. lunsj)
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E

Kurs: Fremtidsfullmakt
onsdag 9. november kl 11.00.
Fredheimsloftet 3. etg, Fredheimsvegen
4, Kleppe.
En fremtidsfullmakt er et dokument som
forteller hva du ønsker skal skje med deg
og din økonomi hvis du får endret hverdag
etter ulykke eller sykdom.
Uten fremtidsfullmakt vil Statsforvalteren oppnevne en verge for deg. Det
vil oftest være en nærstående person, men kan også være en helt fremmed.
Uansett har en oppnevnt verge sterke begrensninger i hva han/hun kan
gjøre, f.eks. når det er snakk om ting som handler om økonomi. Ved å skrive
fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine
interesser, og hva du ønsker vedkommende skal/ikke skal gjøre. Eivind
Kalvatn fra Statsforvalteren vil i dette kurset orientere om
• Valg av fullmektig(er)
• Ektefeller som gjensidige fullmektiger
• Viktige punkter å ta med i fullmakten

•

Formelle sider ved oppsett av fullmakt
Maks antall deltakere er 45, men ved stor oppslutning forsøker vi å finne et
større lokale.
Hvis mulig blir det pause med kaffe/te og litt attåt.
Pris: kr. 80,Vi minner om at du som medlem av LOP får gratis, konfidensiell bistand i
saker som berører fremtidsfullmakt, testamenter, arv, skifte og booppgjør.
For informasjon: Se «Vi i LOP» eller kontakt en i lokallagsstyret.

REISETILBUD
F

Denne Irandsturen ble også annonsert i vårprogrammet.
Du som allerede har meldt deg på, trenger ikke melde ny interesse. Vi
setter den likevel opp igjen her, da vi har noen få ledige passer:
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IRLAND, 17. – 22. august 2022
6 dager med Norsk Tur.
Bli med på en spennende reise til Irland. Vi bor tre
netter på øyas frodige vestkyst, i byen Limerick, og
tre netter på østkysten, i landets livlige hovedstad
Dublin. Vi får oppleve varierte landskap,
stupbratte klipper, byer og slott i noen av de mest
fascinerende områdene av denne frodige øya.
Dag 1: Avreise Sola 08.20 med SAS. Ank. Dublin 11.40.
(Flybytte Oslo). Buss videre til Limerick.
Dag 2: Moherklippene og Burren
Dag 3: Fritid i Limerick og Afternoon Tea på slott. (Ekstra utflukt)
Dag 4: Underveis til Dublin
Dag 5: Dublin og Riverdance-aften.
Dag 6: Hjemreise fra Dublin 12.40.Ank. Sola 18.05. (Via København)
Pris kr 16 990,- som inkluderer 6 overnattinger i dobbeltrom, 6 frokoster,
3 lunsjer, 3 middager, 1 middelalderbankett med irsk musikk, riverdance,
mat og drikke.
Tillegg: Enkeltrom kr 3 700,-. Afternoon Tea Dromoland Castle kr 790,-.
• Alle bør være fullvaksinert og må medbringe koronasertifikat. Norsk
Tur forholder seg til enhver tid gjeldende regelverk/anbefalinger, og
informasjon blir oppdatert når det nærmer seg avreisedag.
Bestilling: https://norsktur.no/reiser/irland-lop/ eller kontakt
Norsk Tur AS. Telefon 38 12 03 20 eller e-post reise@norsktur.no

G

Dagstur:
Bjerkreim og Ørsdalen, til lands og vanns, 8. september
Vi køyrer til Ørsdalen, og vitjar
undervegs Grøttteland der vi får
kaffi og noko å bite i. Gardskona
Synnnøve kjem og fortel og syng
for oss. Deretter køyrer vi
Ørsdalen til endes. På Vassbø går
vi om bord i M/K Ørsdalen og tek
turen til Odlandsstø. Skipperen vil
kåsere om stadane vi passerer.
Foto: Jytte Birch Emmerhoff
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Det vert eit kort stopp i Dyrskog. I Lauperak blir det servert middag, dessert
og kaffi. Turen går gjennom bygder som kanskje ingen av oss har sett før.
Under køyreturen blir det fortalt frå livet i bygdene me passerer. Mykje av
dette har kulturhistorisk verdi.
Det vert ingen vanskelege spaserturar.
Reiserute: Stavanger/Bussterminal kl. 08.00, Sandnes/Bystasjon 08.25,
Ålgård/Magneten 08.45. Retur via same stoppestader. I Stavanger ca. 17.00.
Turoperatør LOP RS v/Gunnstein Emmerhoff/Frafjord Bilrute.
Pris kr. 1.295, alt inkludert.
• Påmelding skjer ved å betale kr 1.295,- til konto. 3335 31 25449.

•
H

Hugs å skrive namn og kvar du vil stige på bussen!

Italia:
Roma og Sorrentohalvøya,
5. – 12.okt.
Roma er virkelig den evige stad.
Byen flommer over av historie og
fantastiske palasser, fontener og
fasader. Stikkord er kunst,
arkeologi, arkitektur.
En vakker og spennende by!
Que bello! Sier italienerne når de kommer på feriebesøk og ser utover
Sorrentobukten.Det samme kan vi si når vi tar turen til Sorrentohalvøya
som siden romertiden har vært høyt elsket for klima, god vin, oliven og
sitrusfrukter. Vår base på Amalfikysten er Sorrento, der vi skal bruke dagene
til små og store opplevelser.
Dag 1: Avreise Sola 06.20. Ank. Roma 11.50. (Flybytte i Amsterdam)
Dag 2: Sightseeing i Roma og kjøretur til Sorrentohalvøya
Dag 3: Sorrento by
Dag 4: Amalfi-kysten
Dag 5: Pompeii, (frivillig utflukt)
Dag 6: Gårdsbesøk med pastakurs
Dag 7: Capri (frivillig utflukt)
Dag 8: Avreise Roma 17.25. Ank. Sola 22.25. (Flybytte i Amsterdam).
Pris: Kr 17 990 inkluderer fly Stavanger–Roma med SAS, 7 overnattinger i
dobbeltrom, 7 frokoster, 3 lunsjer, 6 middager, utflukter, (unntatt Capri og
Pompeii), tips, reiseleder fra Norsk Tur.
Tillegg: Enkeltrom: kr 4800,-, Capri: kr 600,-, Pompeii: kr 600,-.
Alle bør være fullvaksinert og må medbringe koronasertifikat. Norsk Tur
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forholder seg til enhver tid gjeldende regelverk/anbefalinger, og
informasjon blir oppdatert når det nærmer seg avreisedag.
Bestilling: https://norsktur.no/reiser/sorrento-lop/ eller kontakt
Norsk Tur AS: Telefon 38 12 03 20 eller e-post reise@norsktur.no.

KULTURTILBUD
Ved Rogaland Teater får vi honnørpris. Billetter kan kjøpes i teaterets skranke
eller på teaterets nettside: Rogaland teater program Husk å krysse av rubrikken
for honnør.
Ved Sandnes Kulturhus, får vi LOP-rabatt. Husk å si at du er medlem av LOP
dersom du kjøper billett i skranken. Billetter til Sandnes Konserthus på nettet,
ligger under https://www.sandnes-kulturhus.no/program. Finn bildet av
arrangementet, og trykk på BILLETTER. Les anvisningene nøye og fyll ut det som
kreves. Når du kommer til Rabattkode, skriver du LOP og trykker Aktiver.

I

Teater: Henrik Ibsen:
GJENGANGERE
Rogaland Teater torsdag 8. sept. kl.
20.00.
I høst kan vi oppleve klassisk og tidløst
drama fra en av litteraturhistoriens
største forfattere: Henrik Ibsen.
I Gjengangere tar Ibsen et oppgjør med
et hyklerisk samfunn, og fokuserer på kvinners rett til å bestemme over eget
liv. Stykket ble skrevet i 1881. Dessverre er det fremdeles aktuelt!
Regien er ved Hanne Tømta. Marianne Holter og Anders Dale har
hovedrollene.
Honnørpris: Kr. 305. (Ordinær pris: Kr. 430.)
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J

Konsert: A Tribute to Sir Elton John
Sandnes kulturhus, torsd. 15.sept. kl
19.30
Jimmy Love og bandet Yellow Brick
Road presenterer Elton Johns største
hits. Med fargerike kostymer og flotte
pianosoloer tar de oss med på en reise
gjennom Elton Johns liv og karriere.
Medlemspris kr 580.
(Ikke medl. kr 630)
Ved bestilling: Oppgi passord: LOP

K

Konsert: “The Sound of Cash”
med Arly Karlsen og Band Boom Chicka
Boom.
Sandnes kulturhus, lørdag 15.okt. kl.
19.30.
I hovedsak gjenhør med Johnny Cash
sine tidligste hits, samt noen av Arly
Carlsens selvkomponerte låter i samme sjanger. Publikum vil få innblikk i
hvordan og hvorfor rockabillymusikken oppsto, og historier fra møter og
opptredener Arly Karlsen hadde med Johnny Cash sine søsken og en av hans
medmusikanter.
Medlemspris kr 325. (Ikke medl. kr 415) Ved bestilling oppgi passord: LOP

L

Teater: Kunsten å rane en bank
Rogaland Teater, torsd. 8. des. kl. 20.00.
«The Comedy about a Bank Robbery» gjorde suksess
i West End, London. Nå kommer forestillingen til oss!
Skaperene bak stykket, Jonathan Sayer, Henry Lewis
og Henry Shields, arbeider ut fra et prinsipp om å gi
publikum «tons of fun», og gjør det helst helt politisk
ukorrekt.
Honnørpris: kr. 305. (Odinær pris kr. 430.)

Hilsen styret i LOP Rogaland Sør
Kontaktinfo lokallagsleder:
Tlf. 906 69 184. E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no
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