
DRAMMEN PENSJONISTFORENING
PROGRAM VÅREN 2022

24. februar kl. 1200: 
Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen: «DRAMMEN NYE SYKEHUS».

Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen har hatt flere lederroller i helseforetaket. 
Siden 2014 har han jobbet på heltid med å få plass det nye sykehuset på Brak-

erøya. Husk Årsmøte samme dag.

31. mars kl. 1200: 
Lege, hjerneforsker og forfatter Ole Petter Hjelle: «VÅR FANTASTISKE HJERNE».
Hvordan blir hjernen påvirket av teknologi? Kan fysisk aktivitet være med på å gi 
oss et lengre og bedre liv?  I foredraget deler Ole Petter Hjelle sin fascinasjon og 

utrolige kunnskap om vår fantastiske hjerne.

28. april kl. 1200: 
Magister i statsvitenskap og seniorforsker Sverre Lodgaard: «EN VERDEN I 

OPPBRUDD – HVA BLIR DEN NYE NORMALEN?» 
Verden befinner seg i en overgangstid, stormaktene tar seg til rette og 

opprustningen når nye høyder. Finnes det et handlingsrom for samarbeid om 
sikkerhetspolitiske problemer eller er en ny kald krig uunngåelig?

19. mai kl. 1200: 
Rådgiver Nina Johansen: «HVORDAN KAN MODERNE TEKNOLOGI VÆRE TIL 

HJELP FOR DAGENS PENSJONISTER?»
Nina Johansen informerer om hvilke mestrings- og trygghetsskapende tjenester 

kommunen satser på, og hva som kommer av utfordringer og teknologiske nyheter.

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

Nedre Storgt 13, 5 etasje. Inngang fra Schwenckegata.
Møteavgift kr. 150,- Ikke-medlemmer kr. 200,-

Rett til programendringer forbeholdes.

Drammen 
Pensjonistforening



Dagstur
24. mai: Busstur til Ramme Gård, Hvitsten. 
Bli med på en dagstur til kulturdestinasjonen Ramme Gård, hvor fjorden og natur-
landskapet har dannet grunnlaget for livsførsel og næring, så vel som kunst og 
kultur. Her blir det 90-minutters omvisning i den fantastiske og eventyrlige Havlyst-
parken. Parken inneholder blomster, urtehager, frukt- og rosenlunder samt skulp-
turer fra oldtiden og frem til vår tid. Det blir også anledning til å besøke billedgalleri-
et med blant annet malerier av Munch, Christian og Oda Krogh, Kittelsen og Gude. 
Du kan også se hagekunst-utstillingen og gårdsdriften eller besøke gårdsbutikken.

Pris per medlem kr. 950, ikke medlemmer kr. 1.325.  Maks 50 deltagere.
Prisen inkluderer transport, formiddagskaffe, omvisning Havlystparken samt 
middag, dessert og kaffe på Kumlegaarden i Drøbak.

Bindende påmelding ved betaling til konto 1506.47.89314 senest 2. mai.
Husk å merke betalingen med navn på deltager(e) 



Pensjonistenes dag
11. juni: 70-års jubileumsfest 
Drammen Pensjonistforening fyller 70 år i juni. Da inviterer vi byens pensjonister til 
et musikalsk og underholdende fødselsdagsselskap med topp musikere, svingende 
musikk, interessante foredrag, servering, dans og mye moro. 

Store deler av dagen lar vi oss underholde av kjente band og artister som spiller 
populærmusikk fra – 60,-70 og -80-tallet. Det skjer fra en stor scene som rigges i 
hjørnet av Parken. Variert mat og godt drikke fås kjøpt innenfor konsertområdet der 
det også blir anledning til dans.

Parallelt med underholdningen i Parken, blir det en rekke spennende, varierte og 
aktuelle foredrag i Drammens Teater med tema som retter seg mot målgruppen.

«Leve hele livet»-festivalen er et samarbeid med blant annet Byen Vår Drammen, 
Pensjonistforbundet og Toyota Norge. 

Gratis adgang både ute og inne!

Mer informasjon kommer.



Sammen er vi sterkere og kan utrette mer!

I jubileumsåret har Drammen Pensjonistforening ca. 1100 medlemmer. Sammen 
med Pensjonistforbundets ca. 250.000 medlemmer jobber vi for å gi landets 
pensjonister en tydelig røst.

Pensjonistforbundet og Drammen Pensjonistforening arbeider for en sterk felles
pensjonistorganisasjon, som gjennom samarbeid med alliansepartnere og
interesseorganisasjoner fokuserer på saker og utøver en politikk som påvirker 
fremtiden.

I vår forening kan du engasjere deg i viktige saker i nærmiljøet, ta del i medlems-
møter og sosiale utflukter, og ikke minst finne vennskap og tilhørighet. I tillegg er du 
med i en organisasjon som hver dag jobber for dine rettigheter. 

Ønsker du å bli bedre på PC, smarttelefon eller nettbrett? Datastue Drammen tilbyr 
kurs for nybegynnere og mer avanserte brukere. Mer informasjon på tlf.: 973 23 420 
mellom kl. 09.00-15.30

Vi du bli medlem i Drammen Pensjonistforening send en SMS eller 
ring Reidun Nålby på telefon 977 86 027. 

Mer informasjon se:
www.pensjonistforbundet.no/foreninger/drammen-pensjonist-
forening-10016002 og på Facebook

Vi ønsker deg velkommen til et spennende vårsemester 2022, og håper å se deg på 
våre møter og aktiviteter!

Årskontingenten er kr. 470,-. 
Se alle medlemsfordeler på www.pensjonistforbundet.no


