
Vårprogram 2021
Drammen Pensjonistforening har ca. 960 medlemmer. Sammen med 

Pensjonistforbundets ca. 250.000 medlemmer jobber vi for å gi landets 
pensjonister en tydelig røst. Vi engasjerer oss innenfor områdene helse, 
økonomi, kultur, trygghet og tilgjengelighet, i saker som betyr noe for din 
hverdag som pensjonist. Lokalforeningene er grunnmuren i Pensjonist-
forbundet med sin unike kunnskap om muligheter og utfordringer som 

rører seg i ditt lokalmiljø.

25. mars kl. 12.00:
 «Se opp for nye arvefeller». Økonom Carsten O. Five om arveavgift, 

fremtidsfullmakt og uskiftebo. Minikonsert.

29. april kl. 12.00:
Medlemsmøte med årsmøte: «Om å eldes med begeistring». Prest og 
forfatter Per Anders Nordengen fremfører sitt kåseri med både humor 

og alvor.

27. mai kl. 12.00: 
«Livet før og nå». Lege Erik Reine deler av sin erfaring om hva som skjer 

med din identitet når du blir pensjonist. Minikonsert.

Utflukter

13. til 15. april: 
Tredagers tur til Geilo med overnatting på Vestlia Resort med mye glede 

og hygge. 

2. juni:
 Dagstur til Fredrikstad og Engelsviken.  

Våre møter med interessante foredrag, lettere servering og minikonsert 
holdes i Håndverkeren Selskapslokaler, 

Nedre Storgt 13, 5 etasje. Inngang fra Schwenckegata
Møteavgift kr. 150,- 

Rett til programendringer forbeholdes.

Drammen Pensjonistforening 



  

Dette er vårens foredragsholdere

Carsten O. Five er utdannet 
cand.polit. fra Universitetet i Oslo. 
Five startet bladet Dine Penger i 1983, 
og har siden vært ansvarlig redaktør 
for bladet, samt administrerende 
direktør i Dine Penger AS. Siden 2002 
har han drevet sin egen virksomhet 
innenfor økonomisk rådgivning, presse 
og investeringer. Five er konsulent for 
Pensjonistforbundet og leder av 
Økonomitelefonen for forbundet.

Per Anders Nordengen er utdannet 
teolog, og har arbeidet som prest 
i mange år i Norge og Sør-Afrika. 
Nordengen er kjent for sin muntlige og 
levende fortellerform og sin evne til å 
formidle alvor med glimt og humor. 
Han bruker hverken PowerPoint eller
manuskript, men gjør hvert enkelt 
foredrag til en unik opplevelse som 
underholder, berører og engasjerer.

Erik Christian Reine var en av byens 
mest populære fastleger før han 
pensjonerte seg i juli 2020. Mange 
kjenner ham også som  lege i «God 
Morgen Norge» på TV2. Hva skjer 
med din identitet når du går fra et 
aktivt arbeidsliv til pensjonist fra en 
dag til en annen? Som fastlege i 
Drammen har Erik Christian Reine 
møtt mange av oss, og kjenner 
denne problemstillingen godt



  

13. - 15. april: Tredagers tur med buss til 
Geilo og flotte Vestlia Resort. Avgang kl. 
09.00 fra Drammen Busstasjon. Geilo og 
hotellet har mye å by på i form av kunst- og 
kulturopplevelser og muligheter for felles 
aktiviteter. Eksempelvis kan nevnes besøk i 
Kulturkirken med underholdning.
Spabehandlinger på hotellet kan bestilles 
til ekstra kostnad. Detaljert program på vår 
nettside og informasjon på vårens 
medlemsmøter. I prisen inngår transport, 
overnatting med frokost, to lunsjer, to 
middager og felles aktiviteter.
 
Pris medlem: 
Kr. 3.320,- per person i dobbeltrom.
Kr. 3.920,- i enkeltrom.

Pris ikke-medlem: 
Kr. 4.020,- per person i dobbeltrom. 
kr. 4.620,- i enkeltrom.
Maks 35 deltagere. 
Betalingsfrist: 17. mars 2021.

2. juni: Dagstur til Fredrikstad og 
Engelsviken. Avgang med buss kl. 09.00 
fra Drammen Busstasjon. Vi får litt å 
spise i Fredrikstad før vi blir med på en 
spennende guidet vandring i 
Gamlebyen, som er en av Norges mest 
populære attraksjoner. Det vil også 
bli tid på egenhånd. Vi kjører videre til 
Engelsviken Brygge, hvor vi får servert 
deres berømte fiskesuppe før hjemreise.

Pris medlem:  Kr.    700,-
Pris ikke-medlem: Kr. 1.095,-
Maks 35 deltagere. 
Betalingsfrist: 4. mai 2021.

Korrekt innbetalt beløp for tur til Geilo 
og/eller Fredrikstad gjøres til konto 
1506 47 89314. Betalingen gjelder som 
bindende påmelding. NB: Husk å merke 
betalingen med avsender.

Utflukter til Geilo og Fredrikstad



Vi jobber for deg!
Pensjonistforbundet og Drammen Pensjonistforening arbeider for én sterk felles 
pensjonistorganisasjon i Norge, som gjennom samarbeid med alliansepartnere 
og interesseorganisasjoner fokuserer på saker og utøver en politikk som påvirker 
din framtid. 

I Drammen Pensjonistforening kan du engasjere deg i viktige saker i nærmiljøet, 
ta del i sosiale utflukter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet.
Som medlem i Drammen Pensjonistforening får du tilgang til en rekke med-
lemsfordeler. I tillegg er du med i en organisasjon som hver dag jobber for dine 
rettigheter.

Sammen er vi sterkere, og kan utrette mer.

Vi håper å se deg på våre møter, og ønsker velkommen til et aktivt 
vårsemester 2021!

Vi tar hensyn til alle coronarestriksjoner på medlemsmøter og utflukter.

Dette er Drammen Pensjonistforenings styre: 
Leder:              Kine Langum -  kinelang@ebnett.no
Nestleder:       Harald Gautneb - harald.gautneb@gmail.com
Sekretær:        Barbro Bylund - barbro.bylund@hotmail.no
Kasserer:         Reidun Nålby - rsnalby@gmail.com
Styremedlem: Laila Bjørhall - laibjor@icloud.com

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Drammen Pensjonistforening

Navn:
Adresse: 
Fødselsdato/år:
Epost:
Telefon:

Innmeldingen sendes til Reidun Nålby på epost: rsnalby@gmail.com, 
eller på mobil: 97 78 60 27 

Årskontingenten for 2021 er kr. 410,- som inkluderer ni utgaver av bladet 
Pensjonisten. Les mer på: www.pensjonistforbundet.no
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