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LOP Rogaland Sør ble stiftet våren 1997.  
Det betyr at vi i år kan feire 25-års- jubileum.  

Jubileet markeres 9. februar i Hotell Residence, Sandnes.  
Styret håper at mange vil komme. Inviter gjerne med en gjest eller to! 

 
Årsmøte med medlemsmøte holdes på tradisjonelt vis i underetasjen i 

Frøyland og Orstad kyrkje, men kommer først 16. mars. 
 

Program for våren 2022 
(Vi bruker teleslynge på alle medlemsmøter.) 

 
 

Innkalling til årsmøte 
Styret i LOP Rogaland Sør innkaller til årsmøte  

Onsdag 16. mars 2022 i underetasjen Frøyland og Orstad kyrkje,  
etter medlemsmøtet som begynner kl. 11.00  

 
Sakliste 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 2021 
Sak 4  Regnskap for 2021 
Sak 5  Budsjett for 2022 
Sak 6  Valg etter innstilling fra valgnemnda: Styre og revisor 
  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 15. februar 2022. 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 lokallagsleder. Årsmeldingen 
legges også ut på vår hjemmeside: https://lop.no/lokallag/rogaland/ 
 

For styret i LOP Rogaland Sør 
Bjørg Brekke Sørskog 

lokallagsleder 
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MEDLEMSMØTER 
 
A JUBILEUMSMARKERING  

onsdag 9. februar kl. 11.00, Hotel Residence, Sandnes 
  

Vi markerer at LOP Rogaland Sør nå er 25 år med å be dere 
inn til medlemsmøte på Hotel Residence i Sandnes.  
Inviter gjerne med kjente  som kanskje  kan bli nye 
medlemmer! 
 Foredrag om Nye Stavanger universitets-sykehus 

v/prosjektleder teknologi Odd Nordstokke: «Hvordan blir 
det, og hva får vi for 11,3 mrd.?» 

 

  Kulturelt innslag ved  Astrid og Bjørn Sunde 
 «Hvorfor LOP?» ved Aase-Brit  Borsheim 

 
Kaffe, te og enkel servering (wraps). 

Møtet er gratis. 
 

 

B MEDLEMSMØTE med årsmøte,   
onsdag 16. mars kl. 11.00. Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje 

  
 Journalist og sakprosaforfatter  Ingeborg 

Eliassen:  «Grått gull - omsorgskonserner 
slåss om Europas gamle» 

 
 Foto: Res Publica 

 
  John Josefsen og Bjarte Edland underholder  

med skikkelig blues på gitar, munnspill og 
rare instrumenter.  

 Årsmøte 
 
 Ei god matøkt med smørbrød, kaffe/te og «någe 

attåt», kommer før årsmøtedelen. 
Pris kr 300. 

     
 

C MEDLEMSMØTE  
onsdag 4. mai kl. 11.00. Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje 

  
Dette er siste møte før sommeren, og denne gangen vil vi bruke mesteparten 
av tiden til bare å kose oss i selskap med Søstrene Øvregaard.  
De har satt sammen et program for oss: «På sangens vinger…Vårsang» 
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Som tittelen sier blir det både  sang og musikk. Vi kan høre og nyte, 
men vi får også rikelig anledning til å delta!  
I tillegg til det musikalske vil Søstrene Øvregaard servere oss gode 
historier, dikt og stubber fra både fjern og nær, noen blott til lyst, 
andre kanskje til ettertanke.  

 
Vi får ei god matøkt med smørbrød, kaffe/te og «noge attåt», før møtet 
avsluttes med både lokalt og sentralt LOP-nytt. 

Pris kr. 300. 
 

 
 
 
 

TILBUD OM KURS OG BEDRIFTSBESØK 
 

D Bruk av apper på mobilen  
 
Sted: Fredheimsloftet i Klepp, 3. etg.   
Tid:   Onsdag 9. mars kl. 11 – ca 12.30. 

 
 Vår tilværelse blir mer og mer digital. Vi må gjøre mer og mer av arbeidet 

selv, og ofte krever det bruk av  apper. Endatil penger i form av mynter og 
sedler ser det snart ut til å være slutt på. Vi må nå bruke kort eller mobil for 
å betale. Dette er ikke helt enkelt for oss som har mesteparten av vår 
kunnskap og erfaring fra tiden før ordet «app» var en del av språket. Men 
her får vi tilbud om kurs.  
For å delta på kurset, må dere ha med  egen smarttelefon, nettbankavtale 
med banken og kodebrikke. 
Solfrid Grødem er kursholder, og her er noe av det hun tar for seg: 

 Nedlasting av apper fra App Store/Google Play 
 Kjøp av buss- og togbilletter 
 Betale for parkering 
 Kjøpe billetter til kulturarrangementer: konserter, teater o.l. 
 Betale med Vipps 
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Maks antall deltakere er 25, men det kan bli endret avhengig av hvilke 
smittevernregler som gjelder. Dersom det blir god oppslutning eller strenge 
regler, kan vi forsøke å få avholdt kurset to ganger. Hvis mulig, blir det pause 
med kaffe/te og litt å bite i.   

                                                            Pris kr. 80,- pr. person 
 
 
E Bedriftsbesøk  med lunsj: 

Høg-Jæren Vindpark, Varhaug. 
Onsdag 6. april kl. 11.00  
 
Høg-Jæren Vindpark er den første storskala vindparken i Sør-Norge. Den 
ble åpnet i 2011 og eies av Jæren Energi AS. 
 
Vindparken består av 32 vindmøller hver på 2,3 MW. Disse vindmøllene 
dekker strømforbruket til ca. 14000 husholdninger. 
 
Vi samles i Vindparkens bygning, og får orientering om Jæren Energi AS, 
om vindmøllene, bygging, konsesjoner, levert energimengde osv. 
Orienteringen inneholder videre det bedriften ønsker at vi bør vite om 
Vindparken og om den grønne strømproduksjonen deres. Maks antall 
deltakere er 25. 
 
Etter orienteringen besøker vi ei vindmølle. Det er ca 400m å gå,  men de 
som har problemer med å gå, kan få tillatelse til å kjøre til vindmølla. 
 
Besøket varer maks 1,5 timer, og avsluttes ved vindmølla. 
 
Etter bedriftsbesøket kjører vi til Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter 
som ligger like i nærheten. Der har vi bestilt lunsj til alle deltakerne.  
 

Pris kr. 270,- (inkl. lunsj) 

 

 
REISETILBUD 

Fyldig omtale og detaljert program til alle reisene ligger på 
https://lop.no/lokallag/rogaland/ 

Påmelding til reisene er bindende 
 
 

F DEN STORE RYFYLKETUREN: 2 dager med Sverre Haga, 28.og 29. 
mars 2022  
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En innholdsrik rundtur i Ryfylke med Torolf 
Nordbø som lokalguide, og med opphold på 
energihotellet på Nesflaten.  
Ryfylkeveien, som vi følger store deler av 
turen, er klassifisert som nasjonal turistvei. 
Vi legger opp til en rolig tur med tid til 
avstikkere til gårder og bygder, hvor vi 
virkelig skal få se og oppleve Ryfylke. 
Første dag har vi stopp bl.a. på Finnøy,   
Ombo(der vi spiser lunsj) og Skiftunbygda,  

Foto: booking.com 
 samt avstikkere til Ulladalen,  Kvildal og Kjetilstad. Vi får også med oss 

Suldalsporten før siste etappe som går langs Suldalsvatnet til Nesflaten. 
  

Etter frokost på hotellet, går turens dag 2 videre med 
stopp i Sand, så  via Lovareid, over Sandsfjordbrua 
til Jelsa der vi som første gruppe spiser middag og 
dermed «innvier» aldersheimen som nå er ombygd til 
hotell. Vi reiser via  Bog, Erøy og Nesvik, før vi   
kommer til Hjelmeland og Årdal der vi får 
ettermiddagskaffe i bålkjelleren til kutursjefen. 
Hjemreise via Bjørheimsbygd og gjennom Ryfast. 

Foto: fjellforum.no  
 Avreise Jæren/Sandnes kl. 08.00 28. mars. 

Tilbake Sandnes/Jæren: Ca 19 – 19.30 29. mars. 
 
Pris: kr 3995,- som inkluderer reise med turbuss, Torolf Nordbø (guide og 
artist), 1 hotellovernatting i dobbeltrom, 1 frokost, 1 lunsj, 2 middager, 2 for-
/ettermiddagskaffe.   Tillegg: Enkeltrom: kr 350,- 
 
Påmelding til Sverre Haga v/Magnus Haga: E-post: magnus@hagabuss.no 
eller telefon 416 24 000 innen 28. februar. 
Opplysninger som må oppgis ved påmelding:  
Navn, adresse, mobilnummer, fødselsdato og eventuelt e-postadresse. 
 

G ITALIA: ROMA og 
SORRENTOHALVØYA:  
8 dager med Norsk Tur,   
05. – 12. mai 2022 
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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 sitt klima, sin gode vin, oliven og 
sitrusfrukter. Vår base på Amalfikysten er Sorrento, der vi skal bruke dagene 
til små og store opplevelser. 

Dag 1: Avreise Sola 12.00. Ank. Roma 16.35. (Flybytte Amsterdam)  
Dag 2: Sightseeing Roma og kjøretur til Sorrentohalvøya 
Dag 3: Sorrento by 
Dag 4: Amalfi-kysten 
Dag 5: Pompeii og frivillig gourmetmiddag (Michelinrestaurant) 
Dag 6: Gårdsbesøk 
Dag 7: Capri (frivillig utflukt) 
Dag 8: Avreise Roma 17.25. Ank. Sola 22.25. (Flybytte Amsterdam) 

Pris: Kr 17 990,- som inkluderer fly Stavanger -Roma t/r med SAS,  
7 overnattinger i dobbeltrom, 7 frokoster, 4 lunsjer, 6 middager, utflukter 
(unntatt Capri), tips, reiseleder fra Norsk tur. 
Tillegg: Enkeltrom: kr 3300,-, Capri: kr 700,-, Gourmetmiddag: 2700,-. 

 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/sorrento-lop/ eller kontakt Norsk Tur 
AS: Telefon 38 12 03 20 eller e-post reise@norsktur.no 
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H 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 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 Købenbavn) 

Pris kr 16 990,- som inkluderer 6 netter i dobbeltrom på hotell, 6 frokoster, 
3 lunsjer, 3 middager, 1 middelalderbankett (inkl. sang, musikk, mat og 
drikke), 1 middag med irsk musikk og riverdance. 
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  

  
KULTURTILBUD 

Billetter til kulturarrangement: Endring 
Det er positivt at våre medlemmer bruker de mange, gode kulturtilbudene vi 
finner i regionen vår!. 
Vi i LOP Rogaland Sør har fram til nå hatt en ordning der medlemmene melder 
fra til oss dersom de ønsker å delta på utvalgte forestillinger. Denne 
forhåndspåmeldingen har styret fulgt  opp med krav om innbetaling til LOP.  
Etter å ha mottatt disse innbetalingene, har vi kjøpt billetter fra 
arrangør/institusjon og deretter formidlet billettene fysisk til deltakerne gjennom 
post eller på andre måter.  
Ordningen  har vært populær, men den er svært tidskrevende. I tillegg  er det nå 
vanskeligere å få rabatter på flere aktuelle forestillinger, og de rabattene vi noen 
ganger får, blir «spist opp» av portoutgifter når billetter skal sendes ut i posten.  
Vi ber nå medlemmer kjøpe billetter selv til forestillinger de ønsker å delta på. 
Dette kan gjøres fra en PC, en smarttelefon, ved å ringe kulturinstitusjonen eller 
ved personlig oppmøte.  
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Samtidig ser vi i LOP verdien av at slike arrangement er en møteplass der vi kan 
treffe andre medlemmer.  
For våren 2022 peker vi derfor ut et par forestillinger (med bestemt dato) som 
vi anbefaler våre medlemmer å kjøpe billetter til.  
Lykkes vi med dette opplegget, vil vi kunne oppnå at disse forestillingene blir 
et sosialt treffsted for våre medlemmer på samme måte som ved tidligere 
ordning. 
 
Fastlove – a tribute to George Michael, Sandnes kulturhus 
Lørdag 26. februar 2022 kl 1930 
Direkte fra London presenteres et av verdens beste tributeshow til mannen som 
ga oss noe av den beste popmusikken verden har å by på. Vi får musikk fra 
perioden hvor George Michael var en del av supergruppa Wham! og ferden går 
videre gjennom hans strålende karriere.         
Ordinær pris kr 630/LOP kr 580 
(Vi vil sende ut egen mail om hvordan en kan sikre seg rabattert billett) 
 
Nordic Tenors: Classics, Storstova Bryne 
Søndag 27. mars 2022 kl 19.00 
Nordic Tenors gjester Storstova med sin varme vakre og virtuose forestilling. 
Sammen med pianist og arrangører gir trioen nytt liv til evige klassikere fra 
Edvard Griegs tid og fram til i dag. Forestillingen spenner fra opera og 
klassiske musikalske utrykk til populærmusikalske genre og viser. Masse 
humor. Medvirkende: Pianist Torgeir Koppang og tenorene Roald Haarr, Nils 
Georg Nilsen og Jan-Tore Saltnes.                    Pris kr 415. (Ingen rabatt.) 
 

 
 
Hilsen 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 

Kjell Terje Larsen 
Program- + Reisekomite 
M 514 10 137, Furustien 12, 
4072 Randaberg 
ktlarse@online.no 

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

Reidun Bøe Høiland 
Progrmkomite + kurs&bedrift 
M 952 08 737 
Huldrevegen 9, 4365 Nærbø 
reidun.boe.hoiland@lyse.net 
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Solfrid Grødem 
Økonomikomite 
M 400 05 404, Erling  
Skj.sonsv 12 A  
4344Bryne 
solgr4@gmail.com 

Kjell Arvid Berland 
Kultur + reisekomite 
M 952 61 895 
Barliveen 10, 4331 Ålgård 
kjell.arvid.berland@lyse.net 

Clara Vølstad Ellingsen 
Kulturkomite 
M 911 03 152  Gamle 
Austvollv.5,  4312 Sandnes 
clara.v.ellingsen@gmail.com 

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

 


