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Bærumsforeningen for offentlige pensjonister 

 
Årsmelding 2017 

Styret: 
Ragna Berget Jørgensen    
Inger Johanne Evje 
Liv Sundt-Ohlsen 
Helge Bostad  
Brit Moestue 
Wenche Skard 
     
Varamedlemmer: 
Ingrid Ek 
Inger Condrup- Jensen 
John Kjekshus 
 
Medlemskartotek:  
Elisabeth Tirkkonen 
 
Turkomite  
Wenche Skard  
Karl Eilert Sundt-Ohlsen 
Brita Lund 
 
Arrangementskomite, foreslå foredragsholdere, ansvarlig for underholdning på medlemsmøtene 
John Kjekshus, leder  
Marit Waage Kalland 
Wenche Skard  
 
Vervekampanje 
Inger Johanne Evje, leder  
Berit Holmen  
Brita Lund 
 
 
Møtekomite og kaffekomite, med ansvar for servering på møtene. 
Grete Petersen 
Ingrid Ek 

 
Styret i BOP fikk i oppdrag å oppnemnde valgkomite.  

Følgende er oppnevnt: Torunn Viervoll, leder, Solveig Kommandantvold og John 
Sundsby. 

y   
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I perioden 2017 har det vært avholdt 8 styremøter og 7 medlemsmøter 
og vi har behandlet 58 saker.  

                    Alle våre møter har vært holdt på Seniorbasen i Kommunegården, Sandvika 
 
                    I 2017 har vi hatt følgende aktiviteter: 
 
         Februar 

Tirsdag 21. Åpent møte om Velferdsteknologi og tryggere hverdag, deretter 
årsmøte 
Spesialrådgivere i Bærum kommune, Anne Berit Fossberg og Ann-Kristin 
Smilden holdt et meget interessant og opplysende foredrag om 
velferdsteknologien og hvordan den kan gi eldre en tryggere hverdag. 
 
Til stor glede for oss hadde vi besøk av daglig leder i LOP. Hun orienterte 
om de viktigste sakene LOP for tiden arbeider med. 
 
 Årsmøtet understreket at vårt lokallags grunnsyn er at alle pensjonister skal 
behandles på lik linje med andre borgere. Ingen skal diskrimineres på grunn 
av alder eller nedsatt funksjonsevne. Eldre har krav på en verdig 
eldreomsorg. 
  
Vårt mål er at alle pensjonister skal ha lik grunnpensjon, både gifte og 
enslige, og at trygdeavgiften skal settes ned.  
 
Lokallaget i Bærum arbeider også for gratis tannhelsetjene  
 
 

Mars  
Tirsdag 21.                  MUSIKAL OG OPERETTE KONSERT  

 
MED BENTE THORVALDSEN WARNCKE-WANG 
 

             Flott konsert og stort oppmøte. 
 

April 
Tirsdag 25.                Møteplasser for eldre i nærmiljøet 

  
Dagny Arnestad holdt foredrag om temaet viktige Møteplasser i 
nærmiljøet der du bor, der eldre kan møtes. Her er det viktig både å 
lytte og å komme med innspill til videre arbeid. 
 
Dagny Arnestad har lang erfaring fra å arbeide med seniorsenter og 
ulike arbeidsplasser der møteplasser tas opp. Livskafe og Lyst på livet 
prosjektet 
 
Rykkinn seniorkor gledet oss med gladsang! 
 

mailto:rbergetj@online.no


B  o  P 
 

BÆRUMSFORENINGEN FOR 
OFFENTLIGE PENSJONISTER 

Org.nr.: 916995474 
Leder:  Ragna Berget Jørgensen 
Adresse:  Evjeveien 18 
 1338 Sandvika 
Telefon: 977 56 144 
Email: rbergetj@online.no 
 

Juni 
Tirsdag 13.      SOMMERTUR TIL MARKERUD GÅRD I NITTEDAL 
 
 

 
 

En lærerik utflukt til Marker gård i Nittedal.  
 

Markerud er en ca. 200 år gammel lystgård bygget av Collettfamilien 
tidlig på 1800-tallet. I dag er Markerud et kulturhus og selskapslokale. 
Huset har hatt en turbulent historie, og i 2005 var det sterkt forfallent. 
I dag består området av en vakker nyrestaurert hovedbygning og en 
historisk hage omgitt av kulturlandskap. 

 
Og en velsmakende lunsj basert på gårdens og naturens egne produkter, 

August 
    Tirsdag 22.         

TUR TIL BOTANISK HAGE PÅ TØYEN                                                                   

 
. 
 

Alle hygget seg i det flotte været. Omkranset av vakre omgivelser og god 
guiding. 

            
Etter omvisningen spiste vi felles lunsj for egen regning på museets kafeteria.  

 
 
 

September 
Tirsdag 19.   Doktor Gro Nylander: «DoktorUNGE» i nord i en 

gjenreisningstid» 
 Vi fikk oppleve et interessant og godt foredrag, med mange artige 

episoder fra et barns opplevelser under svært vanskelig forhold i en 
gjenreistid av Finnmark,  
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September 
Tirsdag 26.       Freddy Nilsen: «Knivstikkeren og livet i Sandvika» 

 
Freddy Nilsen tok oss med på en vandring gjennom gamle Sandvika 
et foredrag fylt med ord, lysbilder, musikk og sang. Freddy er en god 
trubadur som de fremmøte kunne glede seg over. 
 
 

Oktober 
Tirsdag 17.                     Doktor Jørgen Valeur: «Tarmfloraen - kroppens største organ». 
 
 
 Irritabel tarm er den viktigste mageplagen i Norge. Omtrent 

10 prosent av befolkningen har det, sa Jørgen Valeur, lege og 
ph.d. ved klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale 
sykehus. 
 Mange fremmøtte fikk høre, så utrolig det enn høres ut, et 
morsomt foredrag om kroppens største organ. 

  
 
 
November 
Tirsdag 21. Åpent møte. 
 Bærumsforeningen for offentlige pensjonister fikk besøk av vår 

ordfører Lisbeth Hammer Krog. 
 

 
 
Ordføreren presenterte på sin sjarmerende måte, Bærums 
fremtidsvisjoner, og samtalte med oss om er det kulturelle og sosiale 
tilbudet tilpasset de mange eldre i kommunen. Også spørsmål 
angående demens og det tilbudet Bærum kommune har til denne 
voksende gruppen. Oppbyggingen av Demenslandsbyen varer et 
spennende prosjekt. 
 
 

DESEMBER 
Tirsdag 5.                       BOP arrangerer juletur. 
 Den planlagte juleturen til Drøbak måtte avlyses. 
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Uttalelser: 
 

Bærumsforeningen fremmer følgende forslag til Landsforeningen for offentlige 
pensjonister: 

 
Bærumsforeningen for offentlige pensjonister (BOP) oppfordrer LOP til å informere 
sine medlemmer om bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen. 

 
Teknologien tilrettelegger for en tryggere hverdag for den enkelte. 

   LOPs medlemmer har stort behov for å holdes informert  
Bærumsforeningen viser til at Bærum kommune har kommet langt i arbeidet med å 
innføre velferdsteknologi – og å jobbe smartere i eldreomsorgen. 
Bærum kommunes valgspråk er: 
”Tryggere hverdag. Sammen skaper vi fremtiden. Mangfold. Raushet. Bærekraft”. 

 
BOP viser til Bærum kommunes prosjekt: Tryggere hverdag   
Prosjektet omfatter brukere, pårørende, ansatte, ledelse og innbefatter mer bruk av ny 
teknologi. Det vil si: Jobbe smartere. 
 
Prosjektet har som mål at flest mulig skal være i stand til å bo hjemme lengst mulig og at 
nødvendig hjelp skal kunne være tilgjengelig når det er behov.  

 
Velferdsteknologi: Trygghetsskapende teknologi 

                           Velferdsteknologi åpner for store muligheter i eldreomsorgen som f. eks. 
                            Trygghet – sikkerhet - mobilitet - teknologisk assistanse.  
                  Tryggere hverdag omfatter blant annet: 

       Trygghetsalarm. Elektronisk nøkkel. GPS (Lokaliseringsteknologi.).m.m..  

Andre tjenester kan være: Digitalt tilsyn: Installeres ikke uten brukers       
tillatelse. 

  

Hverdagsrehabilitering og - mestring: 
• Hverdagsrehabilitering er en metode der pasienter får hjelp etter sykdom, 

skade og ulykke.  
•  Planen for hverdagsrehabilitering utarbeides av et fagteam som tar hensyn til 

pasientens eget behov og innbefatter mestring uansett funksjonsnivå.  

Bærumsforeningen viser til at Velferdsteknologiprosjektet i Bærum har åpnet og 
gitt store muligheter for mange eldre i kommunen. Skal man lykkes, kreves det 
at kommunene følger opp både mht. den enkelte brukers evne til å ta i bruk 
tilbudene og samtidig gi personalet kompetanse slik at de kan følge opp 
teknologiutfordringene.  
Det er av stor betydning at informasjon nås ut til alle aktuelle brukere. Vår 
erfaring er at samarbeidet mellom sykehus, kommune og hjelpeapparatet for 
øvrig må fungere godt og at i Bærum har nettopp det gitt gode resultater for de 
mange eldre i kommunen. 
Hovedoppgaven er å nå ut til alle.  
Bærumsforeningen viser til at skal man nå helseministerens målsetting om at 
«alle skal ha like gode muligheter til gode helsetjenester uansett hvor i landet 
man bor» må god informasjon om slike prosjekter være en hovedoppgave.  
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 Bærumsforeningen ber LOP om å bidra med god informasjon om 
velferdsteknologiens mange muligheter og måter å jobbe smartere på i 
eldreomsorgen.  
Det bør arbeides for at flere kommuner gis muligheter til å igangsette flere 
velferdsteknologiprosjekter, og at det fra sentralt hold legges til rette med 
økonomiske bevilgninger. 

 
Kontakt med pressen: 
 

                              Bærumsforeningen for offentlige pensjonister har i løpet av året 
hatt god og hyppig kontakt med pressen og vår forening har 
vært ofte omtalt i både Budstikka og Bæringen, som eks. 

  
 

Til slutt oppfordrer vi lokallagets medlemmer til: 
  

Støtte BOP ved å gi din GRASROTANDEL til BOP uten at det 
koster deg noe! 

 
Grasrotandelen gir deg mulighet til å bestemme hva noe av 
overskuddet i Norsk Tipping skal gå til. 

. 
Hvis du vil støtte laget vårt gjennom Norsk Tipping, kan du registrere 
deg hos din kommisjonær ved å opplyse om lagets navn og org.nr. 

 
Vår forening vil i så fall få 5% av din spillerinnsats. 
 Din premie eller vinnersjanse reduseres ikke.  

  
 Husk: BOP har organisasjonsnr. 916995474 vis det til 

kommisjonæren, eller om du piller elektronisk, husk å føre det på 
der. 
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