
Høstprogram 2021
Drammen Pensjonistforening har 1035 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. 

26. august kl. 13.00: 
Valgmøte med ledende politikere i Kino City Drammen 
i forbindelse med Stortingsvalget 13. september 2021.

30. september kl. 1200:
 «Om å eldes med begeistring». Prest og forfatter Per Anders 

Nordengen fremfører sitt kåseri med både humor og alvor. 
 

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

fremtidsfullmakt, testament og uskiftebo.

25. november kl. 12.00:
 «Mitt spennende liv i Operaen». Musikk og foredrag av og med pianist 

og komponist Helge Evju.

Utflukter

31. august til 2. september: 
Tredagers tur til Geilo med overnatting på Vestlia Resort med mye glede 

og hygge. Les mer på side 3.

9. desember:
Pensjonistforeningens tradisjonsrike julearrangement. Mer info kommer 

senere!

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

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

Med forbehold om endringer i programmet.

Drammen Pensjonistforening 



  

Dette er høstens foredragsholdere

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.

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.

Helge Evju har studert klaver både i Norge og USA. 
Etter debutkonserten i Oslo 1968 ble han tilknyttet 
Den Norske Opera (1971 - 2011) med allsidige 
oppgaver som repetitør i Operaen, konsertturneer, 
kammerkonserter, solist med orkesteret, foredrag, 
arrangement av musikk, samt komposisjon. Evju 
akkompagnerer helst operastoff, men gjerne også 
lieder. Han har spilt mye kammermusikk og cello-
sonater, bl.a. Beethoven, Chopin, Brahms, Grieg og 
Debussy og begge Mozarts klaverkvartetter. 

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen innleder 
og leder valgmøtet når ledende politikere barker 
sammen i debatt om eldrepolitikk i dagens Norge.



  

31. august - 2. september: Nyt en 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 som besøk 
i Kulturkirken med underholdning. Spabehandlinger på hotellet kan bestilles til 
ekstra kostnad. I prisen inngår transport, overnatting med to frokoster, to lunsjer og 
to middager. Se detaljert program på vår nettside.

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. 

NB: Korrekt innbetalt beløp for tur til Geilo gjøres til konto 1506.47.89314.  
Betalingen gjelder som bindende påmelding. Husk å merke betalingen med
avsender. Betalingsfrist: 23 august.

Dette er Drammen Pensjonistforenings styre: 

Leder:              Kine Langum -  langumkine@gmail.com
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
Styremedlem: Tone Hustad - hustadtone@gmail.com

Bli med på høsttur til Geilo og flotte Vestlia Resort



Sammen er vi sterkere og kan utrette mer! 
I Drammen Pensjonistforening kan du engasjere deg i viktige saker i nærmiljøet, ta 
del i sosiale utflukter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet. I tillegg er du med 
i en organisasjon som hver dag jobber for dine rettigheter. Du får blant annet mange 
fordeler som medlem i Drammen Pensjonistforening.

Nyttig datahjelp
Ønsker du å bli bedre på PC, smarttelefon eller nettbrett tilbyr Datastue Drammen 
kurs for nybegynnere og mer avanserte brukere. Mer informasjon på tlf.: 97323420 
mellom kl. 09.00-15.30

Trim
Hver onsdag fra klokken 11.00 til 12.00 arrangerer vi Seniortrim i samarbeid med 
Drammen Turnforening. Påmelding www.drammenturn.no, tlf.: 94014090 eller ved 
oppmøte.

Mer informasjon se: 
www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10016002-drammen-pensjonistforening

Vi ønsker deg velkommen til et spennende høstsemester 2021, og håper å se deg på 
våre møter og aktiviteter!

2/2021

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 
Kontingent for høsten er kr. 200,- som inkluderer 
fire utgaver av bladet Pensjonisten.
Les mer om medlemskap og fordeler på  
www.pensjonistforbundet.no


