
LOP Rogaland Sør: Medlemsmøte 20. oktober 2021  

Frøyland/Orstad 

Det går fort framover etter pandemien! Medlemsmøtet i dag hadde hele 130 deltakere, en 

økning fra 88 i forrige møte. Bjørg Brekke Sørskog åpnet møtet og la i sitt velkomstinnlegg 

vekt på LOP sin viktige rolle som vaktbikkje for tjenestepensjonen for de offentlig ansatte. 

LOP skal og vil ivareta tjenestepensjonistenes interesser.  

Vi hadde i dag fått faghistoriker Gunnar Roalkvam til å fortelle om Arbeiderkulturen i 

Rogaland 1880-1940 med vekt på arbeiderbevegelsen. Fra 1850 ble det en økende 

bevissthet rundt norsk kultur, i første rekke bykultur og bondekultur. Arbeiderbevegelsen ble 

ikke et tydelig fenomen før mot slutten av hundreåret. Den første tiden var bevegelsen mest 

opptatt av dannelse og lite som en motkraft mot andre samfunnskrefter. Etter hvert ble det 

etablert egne foreninger for arbeiderklassen, studieringer var viktig. Egne revyer inneholdt 

lite politikk, mest underholdning. Bygging av Folkets Hus i flere byer og aktiv bruk av  

arbeidersanger var viktig.  

Arbeiderbevegelsen var svakere i Rogaland og Agder enn resten av landet. Typisk for vår 

region var at mange av arbeiderlederne var aktive kristne. En så ofte på kristendom og 

sosialisme som to sider av samme sak.  

Arbeiderbevegelsen var og aktiv i avholdsarbeidet og i idrett – hvor både kvinneidrett og 

barneidrett ble viktig. Samvirke og kooperasjonen var organisasjonsformer som bidro til 

solidaritet mellom folk – helt til velferdsstaten etter 2. verdenskrig overtok dette ansvaret.  

Den neste posten på programmet var overlatt til visesanger, låtskriver og revyartist Knut 

Gundersen. Menyen hans omfattet flotte sanger om forholdet mellom foreldre og barn, 

herunder selvfølgelig avdøde Svein Tang Wa sin sang om Morer. Vi kan gjerne høre mer fra 

han. 

Etter lunsj ble det informasjon fra komiteene. Gunnstein Emmerhoff orienterte om tur til 

Kristiansand 10. – 11 desember som medlemmene kan hive seg på. Ellers vil vårprogrammet 

inneholde turer til Italia, Ryfylke og Irland. 

Liv Marie Andersen Ravndal fra programkomiteen  fortalte om 25 årsjubileum for LOP på 

hotell Residence 9. februar 2022. Møtet vil være gratis for medlemmer og gjester. 

Komiteen for kurs og bedriftsbesøk vil ifølge Kåre Bærheim bla tilby et praktisk kurs i bruk av 

apper, noe mange kan ha glede av.  

Bjørg orienterte om heimesida til LOP som nå fungerer godt.  

Neste medlemssamling er julemøtet på Klepp rådhus 8. desember. Tidligere redaktør i 

Stavanger Aftenblad Tom Hetland vil kåsere, mannskoret Frimenn har det kulturelle 

innslaget og pianist Inga Ivanova bidrar med taffelmusikk. 

 

 



 

 


