Hjemveien starter vi med å kjøre over den 580 m lange Sandsfjordbrua som ble åpnet i
november 2016. Fra Ropeid utover mot Vikedal og Sandeid før vi krysser over til Ølen, og
videre utover til Arsvågen hvor vi tar fergen. Vi har noen stopp, og middag skal det også bli.
Turen koster kr. 995 ved 40 deltakere.
Prisen inkluderer: Buss. Formiddagskaffe med noe å bite i. Middag med dessert og kaffe.
Inngang og omvisning i kirken og skolemuseet på Jelsa. Lokalguide fra Tau til og på Jelsa
Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl 1900/1930
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Vi har så smått begynt å diskutere noen turer i 2018, bl.a. til Island, Svalbard, Baltikum
(de tre statene), en kort Norgestur og dagsturer.
Vi er i tenkeboksen for å planlegge en ny Sør-Afrika tur – lik den vi hadde i 2011. Det
må vel tidligst bli høsten 2018, dvs. å møte våren i Sør-Afrika, eller tidlig i 2019.

Program for høsten 2017.
Vi bruker teleslynge på medlemsmøtene i Frøyland/Orstad kyrkje og
under førjulsfesten i Klepp rådhus.

LOP Sandnes og Jæren sine styremedlemmer og varamedlemmer i 2017.

A. Medlemsmøte 13. september, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje
Program:
a) Petro Sokazh, opprinnelig fra Ukraina, spiller
cello og forteller om celloens historie. Han har
tidligere spilt i Stavanger Symfoniorkester,
driver nå som free-lancer.
b) Fylkesordfører Solveig EgeTengesdal kåserer:
”Trenger vi egentlig Fylkeskommunen?”
c) Varmrett, kaffe/te og et stykke kringle til kaffen
d) Liv Klepp spiller til allsang
Pris: kr 300

Styremedlemmer:
Synnøve Ladstein
mob: 916 97 145
Austråttvn. 38,
4306 Sandnes
e-post:sylad@online.no
Turid Kilhavn
mob: 45472 376
Barlivn. 14,
4330 Ålgård
e-post:
turid@kilhavn.no

Ranveig Løge
mob: 922 33375
Kvernhusbk 4, 4340 Bryne
e-post:
ranveigloge@live.no

Marie Ø. Søndervik
mob: 97126 021
Svartemyrvn.1,
4309 Sandnes
e-post: marie.sondervik
@hotmail.no

Magne Helland
mob:Tlf: 47510794
Skaret Terrasse 5,
4326 Sandnes
e-post: magne.helland
@lyse.net

Kjell T. Larsen
Tlf 51 41 01 37
Furustien 12,
4040 Randaberg
e-post: ktlarse@online.no

Kåre Bærheim
mob. 93202846
Tjeldvn. 26, 4318
Sandnes
e-post:
kare.barheim@lyse.net

Martha Jakobsen Ulvund,
mob: 906 56 520
Muninsgt. 2C, 4306
Sandnes
e-post:
martha.ulvund@outlook.co
m
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B.

Jubileumsfestmøte – LOP Sandnes og Jæren
feirer sine første 20 år.
25. oktober, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje

Onsdag går turen fra Ålborg - Hirtshals og tilbake til Stavanger.
Turen inkluderer: Buss fra Finnøy Buss, reiseleder fra ReiseExperten, ferjer med
julebuffeter, hotell overnattinger og middager/julebord.
Tillegg for enkeltrom kr 1800 (for 4 netter) Pris: kr 7.095.

Program:
a) Åpning v/leder
b) Lagets første leder Per Lygre gir oss en kort historikk
c) Historiker Lisabeth Risa viser bilder og kåserer:
” Kva fortel dei eldste fotografia våre om
vanlege folk og kvardagslivet deira?”
d) Middag, kaffe/te og ”jubileumskake”
e) Underholdning v/Kristian Sandvik
Pris: kr 350

C.

FØRJULSFEST i Festsalen Klepp Rådhus onsdag 6. desember kl 1800

Og kaanskje kommer Nissen……i år også.

Program:
a) Åpning v/leder
b) Astrid og Bjørn Sunde spiller og synger
c) Forfatter og førsteamanuensis ved engelsk institutt ved UIS, Janne Stigen
Drangsholt kåserer med utgangspunkt i temaet ”Tidsklemma før og nå”
d) Smørbrød, kaffe/te og kake
e) Underholdning v/Shantykoret fra M/S Sandnes-” kystens dronning” Koret består av
personer fra Stavanger Søemandsforening og andre som liker Shanty.
f) Inger Marie Nese leser Ajax
g) Allsang og avslutning

K. Dagstur til Jelsa – med den nye Sandsfjordbrua – 27. september 2017

Pris kr 350

Med Sverre Haga Buss AS, har vi avreise fra Kleppekrossen kl 8.00, Sandnes kl 8.30 og til
Stavanger kl 9.00 - videre med fergen fra Fiskepiren kl 9.20 til Tau.
I dag skal vi virkelig få oppleve Ryfylke. På Tau møter vi vår lokalguide som tar oss med
innover Ryfylkeveien. Vi kjører langs Tysdalsvatnet, gjennom Målandsdalen til Årdal og
Hjelmeland hvor det blir formiddagskaffe.
Turen går videre innover til Jelsa. Her rusler vi en tur i det koselige og best bevarte strandstedet i Ryfylke og får omvisning både i den gamle kirken og på skolen. Omviseren vil også
gi oss en liten ”kirkekonsert”.
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Vakre Helgelandskysten byr på en opplevelsesrik tur - 14. – 20. august. Har du ombestemt
deg, og ønsker å bli med? Kanskje det ikke er for sent enda. Ta kontakt med Marie
Søndervik i så fall.

Kurs og bedriftsbesøk høsten 2017
D. Kursrekke i Mail og Nettbank i september, Fredsheimsloftet på Klepp
Vi vil tilby våre medlemmer starthjelp for å komme i gang med mail/epost, vedlegg, nettbank,
helsenorge, NAV og skatt. Kurset er grunnleggende og ment på de som har lyst til å komme
i gang med elektroniske hjelpemidler, og for de som har prøvt seg, men som har støtt på
problemer. Som deltaker må du ta med deg en bærbar PC eller Mac, en iPad/nettbrett, eller
en smarttelefon. Og du må ha avtalt nettbank med din bank, og fått tilsendt kodebrikke. Da
er det bare å melde seg på, få litt starthjelp, og så er du i gang.
Kursrekka vil bli holdt på Fredheimsloftet på Klepp, møterommet i 2. etg. mandager 11., 18.
og evt. 25. september kl. 1230 – 1430.

L. Førjulsturen i år går til Julemarkedet i Lünebürg fra 25. til 29. november

Maks antall deltakere er 30. Men skulle det bli stor pågang, har vi mulighet å gjenta
kursrekka i oktober
Det blir pause med kaffe og noe attåt.
Pris kr 90
E. Bedriftsbesøket 20. september går til Velde Pukk på Sviland
Velde driver sin virksomhet innen pukkverk, transport, ferdigbetong, golvsliping, deponi,
asfaltproduksjon, asfaltering og gjenvinning. Vi skal besøke Veldes steinbrudd på Sviland,
der bedriften har samlet det meste av sin virksomhet. Steinbruddet er på veien mellom
Vatnekrossen og Kydlesvatnet.
Vi får først en orientering om bedriften og deretter en omvisning innendørs og utendørs.
(Vær oppmerksom på at det er en del trapper og gangstier på omvisningsrunden.)
Maks antall deltakere er 30, og besøket er fra kl. 1300 til ca 1400.
Det blir en enkel servering av kaffe og noe attåt.

Vi reiser med buss fra Stavanger kl11.00 og kjører sørover for å ta ferjen i Kristiansand. Om
bord blir det buffet og fast sitteplass. Fra Hirtshals kjører vi til Kolding for overnatting.
Etter frokost kjører vi til grensen hvor det blir et lite stopp, og deretter går turen til Lünebürg.
Vi beregner tidlig ankomst ca. kl 1500/ 1530. Resten av dagen kan brukes på Julemarkedet
som ligger 5 minutter unna..
I Lünebürg skal vi bo på Hotell Bergstrøm, et 4-stjerners hotell med utsikt over elven. Middag
på hotellet om kvelden. Etter frokost er dagen din hvor du kan gå på Julemarkedet som
ligger like ved hotellet, shoppe julegaver og kose deg. I kveld blir det tysk julebord på
hotellet.
Tirsdag går turen nordover til Ålborg og Scandic Aalborg City. Etter innsjekk venter
” dansk julebord” på Papegøyehaven vegg i vegg med hotellet. Kos og hygge utover
kvelden.
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Pris kr 50

Kulturprogram for høsten 2017
F. Kuppelhallen Stavanger, lørdag 21. okt. kl 1900
Rita Eriksen synger Eva Cassidy.
Den store stemmen står i fokus når Rita Eriksen synger seg inn i Eva Cassidys sjelfulle
musikalske univers. I denne konserten får vi oppleve Rita Eriksens fulle register slik hele
Norge stemte henne fram som den første vinner av stjernekamp.
Med sin klokkeklare røst bergtok Eva Cassidy en hel verden med sine tolkninger av nyere
amerikanske klassikere fra 1960-70-og 80 tallet. Rita Eriksen er en beslektet sjel. Det
musikalske landskapet går fra soul til blues, og fra folkemusikk til pop.
Pris kr 375
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G. Bryne Storstove (kinoen), torsdag 2. nov. kl 1930
«Macca:The Paul McCartney Story»er en varm musikalsk biografi som tar for seg
McCartney`s komplette og imponerende solokarriere fra 1970-2017.En herlig, vakker og lun
konsertopplevelse som hyller musikken og livet til en ekte legende.
Dette er første gang et show av sitt slag, med komplett rollebesetning fra West End, besøker
Norge. West End stjernen Emanuele Angeletti trer inn i rollen som Paul McCartney.
Pris kr 380
H. Bryne Storstove (kinoen), onsdag 22. nov. kl 2000

Reiseprogram for høsten 2017
Fullstendig omtale av turene vil ligge inne på nettet.
Vær OBS på at vi har bindende påmelding til turene, dersom ikke
annet er oppgitt.
Ved enkelte turer kan det være påkrevet at en er god til beins.
Turer til utlandet er svært populære. Dette bildet viser en gladgjeng fra turen til Skottland og
Military Tattoo i 2016.

JULESTJERNER-Tre nydelige stemmer på samme scene. Artistene Hanne Sørvaag, Randi
Tytingvåg og Britt-Synnøve Johansen er klare for å lokke fram julestemning i førjulstiden.
Julestjerner har siden 2010 gjort stor suksess i Stavanger konserthus med sine tolkninger av
alt fra tradisjonelle norske julesanger til Amerikanske klassikere. De velger blant sine
favoritter fra julerepertoaret, og sammen leker de seg gjennom et svært allsidig program.
Pris kr 355
I. Sandnes kulturhus, fredag 15. des. kl 2000
Julekonsert med Karoline Krüger og Sigvart Dagsland
Som artister står ekteparet Krüger/Dagsland støtt hver for seg. De siste årene har de også
gjort enkelte julekonserter sammen med stor suksess. Det er bare å glede seg til en
stemningsfull, virtuos og humoristisk kveld med to av landets beste sceneartister.
Pris kr 415
J. Stavanger Konserthus, Nyttårskonserten januar 2018
For oss i LOP Sandnes og Jæren blir det trolig konsert fredag 5. januar.
Vi prøver etter beste evne å få gode billetter. Pris og eventuell annen dato vil fremkomme på
giroen vi sender de som melder sin interesse.

I høst har vi flere turer, men de fleste sto i vårprogrammet, og noen er allerede gjennomført.
En av dem er elvecruise på Rhinen - fra Basel til Amsterdam 10.- 17. august.
Deltakerne har noe å glede seg til.

_______________________________________________________

I tillegg til programmet vårt anbefaler vi gjerne et besøk på forestillingen til Riksteateret
som kommer til Sandnes Kulturhus torsdag 9 nov kl.19.00. «Albert og Anna»
Kjærlighet gjennom livets årstider. Frode Grytten er en av våre mest folkekjære forfattere.
Med dette stykket har han laget en varm og vakker hyllest til livslang kjærlighet .Vi kommer
tett inn på Albert og Anna, to eldre mennesker som har elsket hverandre gjennom et langt
liv.
Be om honnørpris kr 325 (mot ordinær pris kr 405) ved kjøp.
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