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Vinteren ble meldt 30 oktober  2018 i vårt område, men det forhindret ikke 21 medlemmer i LOP fra å  

møte opp på Arena, hvor vi hadde et hyggelig medlemsmøte.  Vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket 

velkommen og startet med  diktet  ”Høst”, før vi sang ”oppmuntringsvisa”.  

Denne gangen hadde vi fått besøk av Brit Elden, som er leder for prosjektet ”sammen om et frikvarter”  i 

Rygge kommune.  Arbeidet har bl.a. som formål å etablere en avlastningstjeneste for pårørende til 

hjemmeboende med demens, slik at familier kan få ”et frikvarter”.  En frivillig hjelper som kan gi den 

demente en hyggelig spasertur,  et kaffebesøk,  bidra til et sosialt samvær eller  oppfriske enkle oppgaver i 

hverdagen .  Bakgrunnen til prosjektet var dementsplan for Rygge kommune, som viste at det manglet et 

slikt tilbud . Prosjektet vil  bli videreført ettersom arbeidet med frivillighet er på dagsorden i hele  vår 

region.  De som ønsker å vite mer om prosjektet eller kan tenke seg å delta som frivillig her, ble oppfordret 

til å ta kontakt med henne.  

Vi takket for orienteringen med en liten oppmerksomhet, før det ble servering av kaffe og snitter.  Denne 

gangen hadde vi også fått god hjelp til  ”kjøkkentjeneste” og det er vi takknemlig for.  

 Så orienterte leder  om at vi hadde  besøk på siste styremøte av Lillian Saxegaard fra LOP sentralt. Tema 

som ble diskutert med henne var  bl.a økonomi og den del av kontingenten som ble sendt LOP sentralt.  

Hyggelig å få besøk og bli orientert om arbeidet sentralstyret  gjør for oss alle.  Minner om muligheten dere 

har til å gå inn på LOP.no  for å følge med på hva som skjer både sentralt og lokalt.  Her vil datoer for vårens 

møter  i LOP, Moss  snart være tilgjengelige.  

Det ble orientert om et fellesmøte mellom Moss og Rygge eldreråd , hvor  lederen for Fellesnemda i nye 

Moss kommune, Hans Ragnar Næss gav en orientering om arbeidet som er i gang  mellom kommunene og 

arbeidsfordeling   i siste år driftsår før sammenslåing 1. januar 2020. Det  ser ut til at prosessen er godt 

gjennomarbeidet og i rute.  Mange krav som stilles til ansatte i begge kommuner i denne perioden.  

Vi fortsatte loddsalg og hyggelig samtale  før vi ønsket  alle på gjensyn  tirsdag 20.november  hvor vi får 

besøk av branninspektør Bjørn Refling som holder et  innlegg om brannvern. Et tema som er svært aktuelt i 

juletiden som ligger foran oss.   
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