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Reisebrev fra leder Per Eikemo
Hei til alle fra Gran Canaria.
Først vil jeg si takk for tilliten ved valget av styre for 2016 på årsmøtet og håper at vi får et
spennende år i også pensjonistforeningen.
Siden 23. januar har Lillian og jeg tilbrakt tiden i Las Palmas (LP). Nå er vi hjemme i Norge
igjen. Jeg har lyst til å fortelle litt om hva vi gjør i over to måneder her i Syden. I LP er det et
mylder av gater og spennende restauranter og kafeer og byen har ca. 400.000 innbyggere. En
del av tiden bruker vi til å gjøre oss kjente i byen og prøve nye spisesteder. Vi blir nok aldri
ferdig med det, men det er spennende. Som eksempel vil jeg nevne det å komme inn på en av
de eldste barene i LP der de serverer en neve peanøtter med skall rett på disken. Videre skjæres en nydelig spekeskinke opp i skiver og serveres på en papirbit.
Vi går mye turer i byen
og på stranda Las Canteras som er ca. 3 km lang.
Vi bor i den ene enden
av stranda og går hver
morgen nesten til andre
enden der Konserthuset
ligger. Her går vi på
konserter hvis det er noe
vi ønsker å høre. Sist
lørdag (12.mars) var vi
på en Flamenco konsert.
Maken til fyrverkeri
hadde ingen av oss opplevd og opplevelsen var
helt topp.
Oversiktsbilde av stranda Las Canteras som er ca. 3 km lang! Foto Per E.

Slutten på karnevalet i LP finner sted siste helga i februar. Da har de en avslutning med å begrave (brenne) en sardin på stranda. Mange mennesker er samlet på Las Canteras når opptoget
kommer fra en annen bydel. En svær sardin som de har laget, blir brent. Deretter er det et
kjempefyrverkeri som er det største, lengste og flotteste jeg har sett!
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Vi tar også turer ut til andre
småbyer som ligger på øya
rundt LP. Det er et fantastisk
busstilbud til alle byene og
det er også billig å kjøre
buss. En tur på ca. 2 timer
koster 6-7 EUR (tilsvarende
60-70 kr). Vi rusler rundt i
byene, spiser lunsj og tar
bussen hjem etterpå.
Naturen her på nordsiden er
frodig og grønn med masse
mandeltrær, banantrær, appelsintrær mm.
Noen av deltakerne på karnevalet i 2015. Foto Per E.

Det er også et utall av museer, gallerier, kirker og annet som vi besøker i ny og ne. Columbusmuseet er et spennende besøk!
På fine dager er det ofte stranddag. Vi bor like ved stranda så det er bare å ta heisen ned og
krysse gaten så er vi klare for sol og bad. Det er bare et par dager på disse to månedene vi har
vært her, at vi ikke har badet.
På søndagene er det en plass inne i gamlebyen der det samles folkedansere fra hele øya. De
har en oppvisning som vi har sett flere ganger. Jeg har også vært på fotballkamp og sett LP
spille mot Barcelona m/Messi og co på laget. Det var kjempestemning og godt spill av LP,
men de tapte 1-2. Tap 1-2 ble det også mot Real Madrid m/Ronaldo og co i en annen kamp.
Vi har også vært på noen turer til Puerto Rico og besøker Vegard (sønnen min) som driver
«Heia Norge bar» der. Av og til avtaler vi å møte andre vegvesen-folk. De siste som vi traff,
var Gudmund (Gausel) og kona Synnøve i gamlebyen. Forresten så er det er bare å ta kontakt
når vi er her nede så skal vi vise dere rundt i gamlebyen eller her på Las Canteras.
Med disse spredte betraktninger vil jeg ønske alle medlemmene en fin vår og forsommer.
Med hilsen
Per
Nyttige datoer og hendelser i 2016
Styret avholdt styremøte den 6.april og behandlet da en rekke saker. En viktig sak var å planlegge gjennomføringen av aktuelle medlemstiltak i 2016. Styret satte på møtet opp en aktivitetsplan for gjennomføring av ulike arrangementer i år. Aktuelle datoer er gjengitt nedenfor
slik at medlemmene kan få lagt dem inn i sine kalendere.

2

Tidspunkt for styremøter
Tirsdag 24. mai (i Egersund)
Onsdag 15. juni
Onsdag 7. september
Onsdag 2. november
Onsdag 11. januar 2017
Tidspunkt for medlemsmøter
Egersund: Tirsdag 24. mai kl. 1200-1400, etter styremøtet som avholdes om formiddagen
Stavanger: Uke 41, dato foreløpig ikke fastlagt
Haugesund: Torsdag 26. mai l230-1500.
Det vil bli sendt ut møteinnbydelser til de enkelte medlemsmøtene senere.
Julearrangementer
Sør-Rogaland: Onsdag 23.november. Møtet vil trolig bli på Bryne også i år.
Haugesund: Onsdag 16. - evt. torsdag 17. november. Trolig blir Haraldsvang møtestedet i år
også.
Det vil som vanlig bli sendt ut invitasjon til arrangementene i god tid før de aktuelle tilstelningene vil finne sted.
Pensjonistturen i 2016
Pensjonistturen vil som tidligere meddelt gå til Sveits i tidsrommet 15. – 21. august. Se for
øvrig teksten sist i info-meldingen.
Årsmøtet i 2017
Dato for årsmøtet er fastsatt til onsdag 22. februar 2017.
Ny fylkes- og regionkontakt i Region vest
Som opplyst tidligere overtok Anita Hagen funksjonen som pensjonistenes kontaktperson ved
vegavdelingen i Rogaland etter Torild Håland. Anita gikk over i en annen stilling fra 1. mars i
år og kunne derfor ikke ha denne funksjonen. I hennes sted er Else Askeland blitt utpekt som
ny regionkontakt i Region vest. Hun vil også være vår lokale fylkeskontakt i Rogaland. Else
var for øvrig med på vårt styremøte i april og vi hadde en diskusjon omkring oppgavene til
region-/fylkeskontakten. Hun viste stor interesse for den nye funksjonen hun skal dekke og
pensjonistforeningen ser derfor fram til et positivt samarbeid med Else.
Dersom dere ønsker å kontakte Else Askeland, kan hun treffes på kontor-telefon 51 91 13 75
eller mobil 992 41 684.
Landsmøtet til Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP) i 2016
Som kjent er SVP en overbygning for de 21 pensjonistforeningene i Statens vegvesen. SVP
holder Landsmøte hvert annet år og det skal holdes et slikt møte i tiden 31.5-2.6.2016 på Hotell Seilet i Molde.
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Det er laget et foreløpig program som vil endelig fastlagt på SVPs styremøte den 21.4. Programforslaget er delt i en generell del og en del som spesielt gjelder SVP og aktiviteten i forbundet. Under den generelle delen vil det bli hilsningstaler fra ordfører i Molde Torgeir Dahl,
regionvegsjef i Region midt Berit B. Lied og leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen. Også
vegdirektør Terje M. Gustavsen vil delta og orientere Landsmøtet om aktuelle tema knyttet til
vegvesenet.
Den «interne» delen vil behandle ulike saker som angår SVPs organisasjon og drift. Bl. a. skal
Landsmøtet ha til behandling årsberetninger, regnskap, handlingsprogram og budsjett for de
neste to årene. Videre skal møtet behandle forslag til endringer i SVPs vedtekter og foreta
valg av nytt styre for SVP for de neste to årene.
Styret vedtok på møtet i april at Per Eikemo blir valgt som delegat til Landsmøtet fra vår forening. Halvor Folgerø er varamann til SVPs styre og vil derfor også delta. Han har imidlertid
ikke stemmerett. SVP vil dekke reise- og oppholdsutgiftene for begge to.
Resultatet av forhandlingene på Landsmøtet vil sikkert bli utførlig behandlet i et senere nummer av nyhetsbrevet fra SVP.
Pensjonistturen i 2016
Medlemmene har tidligere fått tilsendt innbydelse til årets pensjonisttur som går til Sveits i
tiden 15. – 21. august. Det er til nå påmeldt 22 deltakere som var noe mindre enn forventet.
Turen vil imidlertid bli gjennomført i hht. det oppsatte programmet og den oppgitte prisen (kr.
14 300 pr. person i dobbeltrom, kr. 16 100 pr. person i enkeltrom). Dersom noen etternølere
har kommet til at de likevel ønsker å delta, så er det fortsatt mulighet for dette. Ta i så fall
kontakt med Kjell Navrestad, mobil 481 21 240 eller Berit Thornes, mobil 452 55 394.
Et resymé av turprogrammet er gjengitt nedenfor.
-Rundtur i Interlaken
-Tur med taubane til Harder Kulm som er et 1322 høyt fjell ved Interlaken. Taubanen går opp
til toppen
-Besøk på et ysteri i Engstienalp som ligger i en høyde av 1830 m. Sommerbeite for 400 kyr
som går ute i 8 uker om sommeren. Melken benyttes til produksjon av smør og ost og høyden kvalifiserer til at produktene kan markedsføres som «Alpenkaese og Alpenbutter»
-Tur til Berner Saarland med besøk på en vingård inkl. vinsmaking.. Deretter tur til et grønnsaksproduksjonsområde
-Tur til et folkemuseum i Ballenberg, et ca. 660 mål stort område som representerer de 4 områdene av Sveits. Området inneholder bl. a. gammel sveitsisk bebyggelse, husdyr, håndverk
mm.
-Tur til Jungfrauhoch (3466 m) med Europas høyetsgåene jernbane opp til 3454 m. Her oppleves også isbreen Aletschgletcher med bl. a. uthogde is-skulpturer
-Besøk i Luzern med tur på den berømte Kapellbrucke (bygd i 1333). På brua er det unike
malerier
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