
 

 

        Landsforbundet for offentlige pensjonister - Moss og omegn 

 

Startet høstens medlemsmøte tirsdag 25. september  2018 på Arena og tilstede på møtet var 32 

medlemmer.  Vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen og startet med et dikt fra boken 

”tanken om et dørhåndtak” av Inger Lunder.  

”Gi meg en flaske med gyldne dråper, som kan gi visdom og gode år 

En liten hilsen til den som håper 

At tidlig sunnhet gir gode kår. 

Så godt for hjertet, for hele kroppen 

En kjent effekt, men sjelden spontan 

Den gjør deg slett ikke ør i toppen, fordi at væsken - den  kalles TRAN” 

Siden høsten er kommet og vi trenger styrke for å møte vinteren, passet ordene godt i dag.  Deretter sang 

vi  høstvisa ”Lauvfallstid”. 

Dagens innlegg var ved Sonja Rønneberg, leder av Moss og Omegn Kvinneråd.  Organisasjonen ble stiftet i 

1904, er religions- og politisk nøytral og en lokalforening av Norske Kvinners Nasjonalråd. Den skulle 

kjempe for kvinners adgang til statens embeter, stemmerett for kvinner og rett til fritt yrkesvalg og arbeid. 

Bredden i arbeidet synliggjøres i organisasjonens ønske om å bidra i arbeidet fra humanisme til uekte barns 

rettigheter.  

Kvinnerådet har utviklet seg i takt med tiden og er i dag engasjert i mange deler av samfunnet, med vekt på 

familie, folkehelse og frivillighet. De deltok aktivt i 1967 med arbeidet for å starte Velferdssentralen, det 

gule huset ved kanalen  i Moss og inngikk avtale med Moss kommune om å overta driftsansvaret i 1998. 

Tilbudet har blitt en viktig møteplass for byens innbyggere i alderen + 55 og tilbyr i dag både 

opplæring/kurs, sosiale aktiviteter og et sted for en hyggelig prat.  

Senere har Kvinnerådet også fått driftsansvar  og er medansvarlig for  Frivillighetens hus på Høienhall,   

hvor mange organisasjoner som for eks. Eldreliv har etablert seg.  Grunntanken i arbeidet er nok at det skal 

være meningsfylt å være frivillig. Vi takket for god informasjon om et viktig arbeid med en liten 

oppmerksomhet.   

Så ble det servering av kaffe og snitter, og vi takket for frivillig hjelp på kjøkkenet. Samtidig som vi minnet 

våre medlemmer om behovet for ”kjøkkenhjelp” til våre framtidige møter.   Det var ingen spesielle nyheter 

fra LOP sentralt, men gå gjerne inn på LOP.no og følg med på hva som skjer . Så ble det orientert fra 

Eldrerådets møte, før vi fortsatte loddsalg og hyggelig samtale.  

Vi avsluttet  med den hyggelige ”Oppmuntringsvisa”  og så ønsket vi alle på gjensyn  

 tirsdag 30. oktober  hvor vi får besøk av Brit Elden, som orienterer om de frivillige- og pårørendes  tilbud 

om avlastning ved demens.  
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