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Bærumsforeningen for offentlige pensjonister 

 
Årsmelding 2018 

Styret: 
Ragna Berget Jørgensen    

   Liv Sundt-Ohlsen 
   Brit Moestue 

Helge Bostad  
Marit Kalland 
Wenche Skard 
     
Varamedlemmer: 
Ingrid Ek 
Inger Johanne Evje 
Bjørg Irene Randal 
John Kjekshus 
 
Medlemskartotek:  
Elisabeth Tirkkonen. John Sundsby fra nov 2018 
 
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 på årsmøtet å oppnevne valg- og turkomite.  
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I perioden 2018 har det vært avholdt 8 styremøter og 9 medlemsmøter og vi har          
behandlet 75 saker.  

Alle våre medlemsmøter har vært holdt på Seniorsentret i Kommunegården Sandvika. 
 

 
                  I 2018 har vi hatt følgende aktiviteter: 
 
 
         23 januar .        Åpent møte om  

 Spis deg glad ved ernæringsrådgiver Helen Kolstad-Tollefsen 
Bra oppmøte 30 -40 pers.  
Se hjemmesiden vår, omtale og bildeserie er lagt ut der. 
E-post www.lop./lokallag/akershus/berumsforeningen 
 

 
27. februar           Årsmøtet 

         Vanlige årsmøtesaker,  
Besøk av daglig leder Karin Woldseth som holdt et godt foredrag om 
de sakene LOP arbeider med.  
Det ble en god diskusjon etter daglig leder sin innledning. bop utalte 
seg om en aldersvennlig fremtid og etablering av eldreombud. Viser 
til uttalelsen som er utlagt på Hjemmesiden vår 
www.lop./lokallag/akershus/berumsforeningen. 
 
 
Etter kaffepausen var det gladsang ved Bærum viseklubb 
Ca 30 fremmøtte. 
 
 
 

 
 20. mars   Hjerteflimmer – vår nye folkesykdom 

v/ professor emeritus John Kjekshus 
 

 
 

 
ca 80 fremmøtte fikk høre et meget interessant og toppaktuelt foredrag om 
nyere forskning og operasjonsmetoder.  
En ivrig forsamling stilte mange spørsmål 
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24. april  Når synet svikter 

v/ Hans Thorvald Haugo, Norsk optikerforbund 
       

  
   Et meget interessant og viktig foredrag. 
   På samme møte hadde vi foredrag om 
 

Samhandlingsreformen  
v/John Kjekshus BOP og Anne Marie Flovig fra Bærum kommune. 
 
Interessante og svært aktuelt foredrag. 

 
Stort oppmøte og mange spørsmål  
og kommentarer til alle tre innlederne.  
 

 
  

6. juni   Sommertur til Oscarshall slott 
   Guidet omvisning 
   Se omtale og bilder på LOP.no hjemmesiden Bærumsforeningen 
   E-post: www.lop./lokallag/akershus/berumsforeningen 
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28. august   Åpent møte  

LOPs daglig leder Karin Woldseth kom på meget kort varsel og stilte 
opp og orienterte om LOPs arbeid.  
Vi ba om innspill til saker vi bør arbeide med. Viktige saker er:  
pårørenderollen, aktiviteter for eldre, trivsel der du bor og  
hjelp når du trenger det og om St. meld. nr. 15. Leve hele livet. 
Etter kaffepausen orienterte kom.sjef for helse og omsorg i Bærum 
kommune, Grete Syrdal, om seniorsentrenes rolle fremover. 
Godt oppmøte og livlig debatt. Vi trenger flere slike møter. 

 
18. september  Temamøte med foredrag om  

«Hold ut!  
Om kvinnene på Grini» 
v/Axel Hellstenius 
Stort fremmøte.  
Mange interessante historier ble fortalt og flere av de fremmøtte hadde 
familie eller bekjente som hadde vært på Grini under krigen 
 

30. oktober  Om årets bøker 
    v/ bibliotekarene Elin Lien og Marianne Andersen 
    og deretter 
    Sang v/ Bærum viseklubb 

 

 
Godt fremmøte, mange interessante både bøker og spørsmål. Se 
hjemmesiden vår. 
 
  

27. november  Tur til Bogstad gård. Med guidet omvisning, julelunsj og 
kunstutstilling. 
Fin og meget interessant tur, guidet omvisning og hyggelig lunsj. 
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Vi har hatt bra dekning i lokalavisa. De fleste innsendte leserinnlegg har kommet på trykk, 
og våre arrangementer er blitt annonsert. 
 
Vi har sendt flere uttalelser både til eldreministeren og til Stortingskomiteen. Om en 
aldersvennlig fremtid. Se hjemmesiden.  
Vi har stilt krav om gratis tannhelse og opprettelse av eldreombud. Eldreombudet fikk vi 
gledelig nok gjennomslag for. 
Vi har arbeidet med pårørenderollen, aktivitet for eldre, bl.a. turløyper flere små 
treningsaktivitetsplasser og sittebenker. Andre viktige temaer har vært trivsel der du bor og 
ikke minst Hjelp når du trenger det.  
Vi har god kontakt med kommunen og fire av Eldrerådets medlemmer sitter i styret i 
Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.  
 
Økonomien er dårlig.  
Vi finansierer mye med loddsalg. 
Vi får ingen støtte lokalt, og det rekker ikke langt med en kontingent på kr. 100,- pr medlem.  
Vi har mange som er direkte medlemmer i LOP, men som ikke er medlem i lokalforeningen. 
Vårt styre mener at LOP bør vedta en medlemskontingent på lik linje med den ordningen 
andre forbund har. Uten en grunnstamme på det lokale plan, fungerer ikke organisasjonen 
heller. En påstand, men noe er det i det! 
 
Vi kommer til å foreslå at forbundet bør endre kontingentinnkreving og at vi 
Bærumsforeningens navn endre til: Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum 
lokallag. 
 
Rekrutering/medlemsverving 
Vi har hatt en del nyinnmeldinger. Men mange har samtidig falt fra. Vi har mange svært 
eldre- eldre, den eldste 101 år, det er gledelig men vi trenger flere yngre eldre med i 
organisasjonen. Medlemsverving er viktig og bør prioriteres høyere. 
 
Hjemmesiden: 
se LOP, lokallag. Bærumsforeningen. 
Vi er meget fornøyd med hjemmesiden vår. 
Vi anbefaler alle å gå inn og se, les både hva vi har arbeidet med og når våre arrangementer i 
2019 skal være. I tillegg ligger det ute et innmeldingsskjema som dere kan anbefale til 
potensielle nye medlemmer.  
Vi premierer den i 2019 den som har vervet flest nye medlemmer.  
Gå inn, se og verv nye medlemmer. 
 
Gi din grasrotandel til Bærumsforeningen for offentlige pensjonister dersom du spiller i 
Norsk tipping.  
Vi er godkjent grasrotmottaker og 7 prosent av spillerinnsatsen, ikke av premien, går til vår 
organisasjon. 

 
Ragna Berget Jørgensen                                                          Liv Sundt Ohlsen 
Leder             sekr. 

 
Brit Moestue   Helge Bolstad   Marit Waage Kalland  Wenche Skard 
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