
Larvik kommunalansattes seniorforening – P R O G R A M  høsten 2017 

AUGUST:   onsdag 9. aug. Oslotur. Avreise fra jernbanestasjonen kl. 8.30. Besøk/omv. i 

Botaniske hage, Tøyen. Egentid på byen, hvor den enkelte ordner lunsj. Omv. på Slottet. 

Dagen avsluttes med sommerbuffet på Holmenkollen Park hotell. Retur til Larvik ca 22. 

Forhåndspåmeldte betaler kr. 900,- innen 20. juli til bank kto.: 1503.08.42100.   (Få 

plasser igjen medio juni. Ev. ledsagere kr. 1200,-) Kontakt: Lisbeth Simensen; 98461330 

AUGUST:   torsdag 31. aug. kl. 11.00: Besøk til Larvik Museum, Langestrand. Film om 

utviklingen av byen, fra 1921/1946/1971 vises. Ane Ringheim Eriksen fort. byhistorie. 

Gratis rundstykkelunsj/kaffe på Bechs cafe/restaurant. Trivelig formiddagssamling. 

SEPTEMBER:  onsdag 27. sept. Tur til Rjukan og Vemork. Avreise fra jernb.stasjonen kl.  

Heiberg er psykiater, vært president i Norges Røde Kors, statssekr. – bare å glede seg 

8.30. Omv. i Heddal stavkirke, fra 1200 tallet. Lunsj på Notodden Heimat. Videre mot 

Rjukan, omv. på Vemork: kjent fra «Kampen om tungtvannet». Middag på Gaustadblikk 

høyfjellshotell. Beinstrek på hjemtur, med ankomst ut på kvelden. Du melder deg på ved 

å betale kr. 1050,- til bank kto.: 1503.08.42100, innen 1. sept.  (Ev. ledig plass ledsagere, 

kr. 1350,-.) Kontakt: Lisbeth Simensen; 984 61 330. 

OKTOBER:  tirsdag 17. okt. kl. 11.00 på Bølgen. Astrid Nøklebye Heiberg har foredrag: 

AKTIVE ELDRE. (Møtet, åpent for alle. Ikke medlem av Pen.univ. betaler kr. 60,-). til en 

spenndende formiddag Den enkelte ordner ev. servering etterpå. 

NOVEMBER:  Onsdag 1. nov. kl. 11.00 i Sanden cafe, Bølgen. Bokinspirator Liv Gade:  Bli 

glad i litteratur og ha gode lesestunder. Gratis utlodning av bøker. Julegavetips. Gratis 

lunsj med rundstykker og kaffe. Glød og friskhet i novembermørke kommer her. 

DESEMBER:  Torsdag 7. des. kl. 11.00 Juleavslutning på Grand. Kort program/musikk og 

sang. En av kommunens ledere besøker oss. Ca. kl. 12.00 julelunsj i Speilsalen. Påmelding 

ved å betale kr. 200,- til bank kto.: 1503.08.42100 innen 22. nov.   God mat og trivelig 

sosial samling i førjulstida, hører med. Vær rask med påmelding, salen fylles fort opp. 

JANUAR 2018:  Tirsdag 30. jan. kl. 18.00: Gloppesenteret, Østre Halsen. ÅRSMØTE 

i      L K S.   Kåseri og annet program. Bevertning. Orientering om programmet for våren 

2018. Alle medlemmer er hj. Velkommen. Flott når det møter mange på den samlingen. 

LKS er for alle tidligere ansatte i Larvik kommune, som slutter etter gjeldende 

pensjonsregler. Her møtes tidligere kollegaer til et fint fellesskap. Kontingent er kr. 

250,- pr år. Vi har nettside på larvik.kommune.no. En repr. i styret tilhører HR-avd. i 

kommunen. Kontakt for økn.spørsmål, kass. Lisbeth Simensen, t. 984 61 330. Andre 

henv. til leder Nils Melau: t. 997 21 720, el. Epost: nilmela@online.no 

Husk: IKKE vent til siste påmeldingsdag for turer. Tidlig påmelding gir sikker plass. 

VELKOMMEN til turer og samlinger i L K S.     -for styret-    Nils Melau. 
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