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Program for våren 2023 
 

LOP Rogaland Sør er et stort og vitalt lokallag. 
Det betyr at vi med tyngde kan støtte LOPs viktige arbeid sentralt, og det 

trengs!  
Pensjonen til alle oss offentlig ansatte har vært, og er fortsatt under press.   

LOP er den eneste organisasjonen som har opprettholdelse av 
tjenestepensjonen som sin hovedsak. 

Sterke lokallag gir LOP tyngde i drøftinger med regjering og Storting. 
Derfor er du som medlem viktig for LOP, og la det være sagt:  

Vi ønsker oss flere medlemmer!  
 

 
Styret i LOP RS august 2022. Foto Per Egeland 

 
Vårhalvåret 2023 inviterer LOP Rogaland Sør til 

• 3 medlemsmøter, det ene med innlagt årsmøtedel 

• 1 kurs  

• 1 bedriftsbesøk 

• 2 reiser 

• Tilbud om rabatterte billetter i Storstova, Bryne og Sandnes kulturhus. 
(Se orientering s. 8 i programmet.) 

Vi håper mange av dere finner noe av interesse i  dette programmet. 
Samtidig minner vi om at styret setter stor pris på innspill,  tips og ideer til 

fremtidige program. 
 
Følgende er vedlagt denne utsendelsen: 

• skjema for påmelding  

• viktig info for 2023  

• Skriv om kontingentinnbetaling  med kontonummer   
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 

Onsdag 15. februar 2023 i underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje,  
etter medlemsmøtet som begynner kl. 11.00  

 
Sakliste til årsmøtet 
 
Sak 1  Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 2  Valg av ordstyrer 
  Valg av referenter 
  Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 3  Årsmelding for 2022 
Sak 4  Regnskap for 2022 
Sak 5  Budsjett for 2023 
Sak 6 a Valg etter innstilling fra valgnemnda:  Styre og revisor 
Sak 6 b Valg etter innstilling fra styret:  Valgnemnd. 
Sak 7  Innkomne forslag  
  

 

Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må melde disse 
til styret før 20. januar 2023. 

 Sakene vil bli behandlet av styret som innstiller med forslag til vedtak. 
 

Alle påmeldte til årsmøtet får årsmøtedokument tilsendt på e-post eller papir. 
Andre medlemmer vil få dokumentene tilsendt etter henvendelse til 

lokallagsleder.  
Årsmøtedokumentene legges også ut på vår hjemmeside: 

https://lop.no/lokallag/rogaland/ 
 
 

For styret i LOP Rogaland Sør 

 

Bjørg Brekke Sørskog 
Lokallagsleder 

 
E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no   Tlf. 906 69 184 

 
 
 
 
 
 

https://lop.no/lokallag/rogaland/
mailto:bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no
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A MEDLEMSMØTE MED ÅRSMØTE 

Onsdag 15. februar kl 11.00 
Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje. Orstadbakken 33, Klepp st. 
 

• Samfunnsberedskap er nå et aktuelt tema.  
«Samspillet mellom frivillig og offentlig beredskap» er tittelen på 
tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann Tora Aasland 
sitt foredrag, der hun tar utgangspunkt i doktoravhandlingen hun 
nylig fullførte ved UiS.  

• Kulturelt innslag ved Torleif Hodne: «Lått og løye på jærsk». 

• Matøkt med smørbrød, kaffe/te og «någe attåt». 
Pris kr. 300,-.  

 

 

Tora Aasland 
Foto: Privat 

 
 
 

Torleif 
Hodne 

Foto:  
Åge 

Bjørnevik, 
Jærbladet 

 
   

B MEDLEMSMØTE 
Onsdag 22. mars kl. 11.00 
Fredheim Arena, Årsvollveien 21, Sandnes 
 

• Ernst Baasland er dr. theol, professor emeritus, og var biskop i 
Stavanger bispedømme. I tillegg har han lang erfaring fra 
internasjonalt arbeid. Han har gitt sitt foredrag tittelen «Norge er 
større enn du tror».   

• Kulturelt innslag: «Men du syng, Irina» - utdrag fra en forestilling av 
og med elever med valgfag «sal og scene» ved Bore ungdomsskule. 

• Matøkt med smørbrød, kaffe/te og «någe attåt». 
Pris kr. 300,-. 

 

 
Ernst Baasland 

 

 
Elevgruppe fra valgfag «sal og scene» 
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C MEDLEMSMØTE 
Onsdag 3. mai kl. 11.00 
Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje, Orstadbakken 33, Klepp st. 
 

• Arvid Mæland, som vi har blitt kjent med gjennom NRK-serien 
«Cowboyen og kongen», besøker oss med et foredrag vi har gitt 
tittelen «På min måte». 

• Kulturelt innslag: Gjensyn med visesanger, revyartist og låtsktiver 
Knut Kornelius Gundersen. 

Pris kr 300,- 

 

 

 
 
 
 
 
Arvid 
Mæland 
Foto: Priv. 

 
 
 
 
 
 

Knut Kornelius  
Gundersen 

Foto: Priv.   
  

 
 

D BEDRIFTSBESØK med (valgfri) lunsj 
 Torsdag 23. og/eller torsdag 30. mars kl. 11.00. 

IVAR Langevatn, Sikvalandsvegen 1506, Ålgård 
Lunsj på «Mor sin» kafe i Kongeparken  

  
IVAR vannbehandlingsanlegg er 
et av de største i landet, og 
forsyner 9 kommuner med 
drikkevann.  
Vi samles i administrasjons-
bygget til en orientering. 

Foto: IVAR

 
 Etter orienteringen får vi en omvisning ved Anne Grethe Hop Nilsen. Det er 

et stort anlegg, så det blir en del gåing, mest innendørs. Der er også noen 
trapper, så det kan bli vanskelig for de som bruker rullator eller rullestol. 
Besøket varer ca. halvannen time. Maks antall deltakere er 20, derfor har vi 
bestilt to ganger med en ukes mellomrom dersom antall forhåndspåmeldte 
er mer enn 20. 
Vi bestiller bord til de som vil spise lunsj på kafe «Mor sin» i Kongeparken. 
Kafeen har en rikholdig meny som vi kan se på  https://www.morsin.no/ . 
Den enkelte bestiller det han/hun ønsker og betaler for det. 

Pris: kr 55,- per person, (ekskl. mat) 

https://www.morsin.no/
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E KURS 
 Sortering. Gjenvinning. Gjenbruk 

Onsdag 8. februar kl. 11.00 
Fredheimsloftet, 3. etg. Fredheimsvegen 4, Kleppe 

 IVARs visjon er et samfunn der ingenting går til 
spille. De henter de vanligste typer avfall 
hjemme hos oss, men noen typer må vi levere 
selv.  Anita Austigard vil kurse oss i hvordan vi 
skal sortere avfallet, og hvordan IVAR sørger 
for at 

 
 • brukbare gjenstander får nytt liv gjennom direkte ombruk eller 

reparasjon 

• mest mulig av avfallet som ikke kan brukes på nytt direkte, sendes til 
materialgjenvinning 

• resterende avfall blir til brensel og energi i Forus gjenvinningsanlegg 

Kurset varer ca. halvannen time. Det blir pause med kaffe/te og litt attåt. 
Pris kr 60,- per person. 

 

REISER: 
 

F 
 

Torremolinos, Spania  
15. – 22. april 2023 med Norsk Tur. 
 
Vi kan se frem til 8 dager med sol, sjø og lune 
dager i Spanias sydligste del, Andalucia. 

 
  

 

Turen går med direktefly fra Sola til Malaga, og hotellet vårt ligger bare en 
halvtimes busstur fra flyplassen. Her skal vi bo hele uken. 
Det er lagt inn flere utflukter, og det blir rikelig anledning til å nyte vakker 
natur, herlig klima, god mat og drikke og trivelig selskap. 
 

 

 

  
 Ronda-broen Gibraltar 
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 Dagsprogram: 
Dag 1: Sola – Malaga – Torremolinos  
Dag 2: Utflukt til Ronda 
Dag 3: I Torremolinos  
Dag 4: Utflukt til Gibraltar 
Dag 5: Fridag 
Dag 6: Tur til Frigiliana og Nerja (Ekstra utflukt) 
Dag 7: Ettermiddag/kveldstur til Mijas med middag 
Dag 8: Hjemreise Malaga – Sola 

Pris kr 14 750,- som inkluderer flyreise, buss, 7 overnattinger i dobbeltrom med 
balkong og sjøutsikt, 7 frokoster, 7 middager med drikke, 2 lunsjer, utflukter til 
Malaga, Ronda, Gibraltar og Mijas. 
Tillegg:  Enkeltrom kr 3 100,-. 
    Utflukt til Frigiliana og Nerja inkl. lunsj og drikke kr 550,- 
 
Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende coronaregler i aktuelle land. 
 

 

Kirsten Kvalbein Egeland er reiseleder fra avreisen på Sola 
flyplass til vi møter Karl Gunnar Fjellestad, som er vår  
guide i Spania.  
Kirsten tar også ansvar på hjemturen, og er LOP-kontakt på 
hele turen. 

 

 
Flytider:  15. april:  06.35 – 10.20 Sola -> Malaga 
  22. april:  11.05 -  15.00 Malaga -> Sola 
 
Bestilling: Den spanske riviera – Norsk Tur  eller telefon 38 12 03 20  
 
 
 

G Dalane og Kvinesdal  
tirsdag 6. og onsdag 7. juni 
Påstigning 6. juni:  

• Bussterminalen i Stavanger 08.30  

• Bystasjonen i Sandnes 08.55 

• Jernbanestasjonen Bryne 09.15 

• Jernbanestasjonen Nærbø 09.30 
 

 Retur 07. juni med avstiging same steder. Tilbake i Stavanger ca kl 17.00. 
 
Jarle Nesvåg er vår sjåfør. Han er lokalkjent, og vil bistå med guiding under 
turen. 

https://norsktur.no/reiser/spania-lop/
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Vi besøker  

• Magma geopark – et unikt geologisk område som vi må til månen 
for å se mer av. 

• Titania – bergverksdrift med dagbrudd på Tellnes og 
utskipingsanlegg i Jøssingfjord. (Sjåføren vår er autorisert til å kjøre 
inne på områdene.) 

• Fajansemuseet i Egersund 

• Sokndal kirke 

• Sogndalstrand 

• Feda 

• Treskofabrikken på Eik 

• + flere lokale avstikkere/opplevelser etter forslag fra sjåføren. 

 Vi overnatter på det nylig 
oppussede Hotell Utsikten som 
er kjent for god service og 
herlig mat. Alle reserverte rom 
er i nyere del med utsikt mot 
fjord og/eller sentrum. 
 

Hotell Utsikten  
  

Reisekomiteen vil i slutten av februar sende ut en detaljert dagsplan, men 
reserver gjerne dagene/meld deg på nå. Begrenset antall. 
 

  
Påmeldingsfrist 24. mars. 
(Bindende) 
Pris kr 3.900,- som inkluderer 
buss, guiding, 2-retters middag, 
frokost, 2 kaffepauser og 2 
luncher underveis. 
For enkeltrom kr 450,- i tillegg. 
 

Dagbrudd, Titania 
 

  
Påmelding til reisekomiteen i LOP Rogaland sør ved  
Gunnstein Emmerhoff, gunnstein.emmerhoff@lyse.net , tlf. 993 25 967. 
Konto 3335 31 25449. 
 
Hotellet trenger fullstendig navneliste. Skriv derfor navnet ditt. Betaler du 
for flere, skriv på alle navn! 
 
Ved eventuelle spørsmål: Kontakt reisekomiteen v/Gunnstein Emmerhoff 

mailto:gunnstein.emmerhoff@lyse.net
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H KULTURTILBUD 

 
Sandnes kulturhus og 
Storstova på Bryne vil denne 
våren gi rabatterte billetter til 
LOP-medlemmer.  
Tilbudet gjelder forestillinger 
institusjonene selv arrangerer.  

  
Tidligere har vi bare kunnet tilby rabatter til 2 – 3 forestillinger hvert 
halvår.  Vi regner nå med at tilbudet vil bli bredere: 

• Straks Storstova eller Sandnes kulturhus kommer med et tilbud, 
videreformidler vi dette per e-post til alle medlemmer med e-
postadresse. 

• E-posten vil inneholde en kort orientering om forestillingen, en 
kobling (lenke) der en kan trykke seg inn på det aktuelle 
arrangementet, samt en LOP-kode som utløser rabatt.  

• På noe sikt håper vi også å kunne sende disse varslene ut som SMS, 
og dermed nå bortimot 100% av våre medlemmer. 

• Det er fortsatt mulig for et medlem å bestille flere billetter. 
• Det er også mulig å kjøpe billett ved fremmøte i billettskranke, men 

tilsendt LOP-kode må oppgis for å få rabatt. 

 
Glimt fra medlemsmøter høsten 2022 

   
 
  

Kontaktinformasjon, styret i LOP Rogaland Sør 
Bjørg Brekke Sørskog 
Leder 
M 906 69 184 
Skulevn 17, 4350 Kleppe 
bjorg.brekke.sorskog@ 
kleppnett.no 

Aase-Brit Borsheim 
Nestleder + programkomite 
M 918 76 256,  Austre 
Tjørnv 1, 4317 Sandnes 
aase-brit.borsheim@lyse.net 
 

Jytte Birch Emmerhoff, 
Kasserer 
M 997 14 119 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
jytte@lyse.net 

Gunnstein Emmerhoff 
Reisekomite 
M 993 25 967 
Åsveien 11, 4328 Sandnes 
gunnstein.emmerhoff@lyse.net 

Liv Marie A Ravndal 
Programkomite 
M 481 31 496  Gåshaugen 
6, 4319 Sandnes 
liv.ravndal@lyse.net 

Emma Helene Manin 
M 917 80 799 
Sømsøyvegen 9, 
4052 Røyneberg 
emmamanin@outlook.com 

Kirsten M Kvalbein Egeland 
M 992 96 410 
Furulia 14 
4351 Kleppe 
kirsten.k.egeland@gmail.com 

Reidun Bøe Høiland 
Progrmkomite + kurs&bedrift 
M 952 08 737 
Huldrevegen 9, 4365 Nærbø 

reidun.boe.hoiland@lyse.net 

Kåre Bærheim 
Kurs&bedr+kultur+medlreg 
M 932 02 846 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes 
kare.barheim@lyse.net 

Ingrid Oftedal Gjesdal 
M 982 41 545 
Orrevegen 4 
4352 Kleppe 

ingridog@gmail.com  

Carl Inge Vasshus 
M 992 59 139 
Grønbakken 1, 
4344 Bryne 
caremija@hotmail.com 

Rannveig Bærheim 
Leder LOP sentralt 
M 481 46 737 
Tjeldvn.26, 4318 Sandnes. 
ranveig.berheim@lyse.net 
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