PROGRAM VÅREN 2019
OSLO SENIOR HØYRE

Valget til bystyret- og bydelsutvalgene i 2019 blir spennende og utfordrende.
Våre bystyrekandidater ble valgt 3.desember 2018, og valgprogrammet ble
vedtatt på Oslo Høyres årsmøte 26.januar. Mange bydelsforeninger har
bydelsprogrammet og listen klar til bydelsvalget. Vi forventer en intens
valgkamp, og Oslo Senior Høyre vil bidra ved å delta aktivt i den politiske
debatten og aktivisere flest mulig av våre over 800 seniormedlemmer.

Oslo Høyres visjon for byen:
Oslo skal være en fremtidsby som omfavner nye idéer og sikrer muligheter
for alle.

Valget står mellom et Høyre-ledet byråd som vil gjøre hverdagen enklere og
bedre for folk, eller et byråd som skaper unødvendige konflikter. Høyre vil
løse byens utfordringer sammen med innbyggerne. Derfor vil vi i de neste
fire årene prioritere kunnskap i skolen og gode oppvekstmiljøer, bedre
kollektivtrafikk, kvalitet og valgfrihet i omsorgen og en by som inkluderer
alle.
											
				

5. mars: Fellesmøte med Akershus Senior Høyre
Tirsdag 5.mars klokken 12:00 – 14:00 i Høyres Hus vil stortingsrepresentant
og Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes og tidligere
forsvarssjef Sverre Diesen innlede til debatt om forsvar og beredskap i
Norge.
Det serveres kaffe/te og et rundstykke. Betaling kr 70,- ved inngangen kan
betales kontant eller med Vipps.

4. april: Medlemsmøte med ordførerkandidat Saida Begum
Torsdag 4.april klokken 12:00 – 14:00 i Høyres Hus
møter ordførerkandidat Saida Begum
seniormedlemmene for å fortelle om saker hun
brenner for, og hva som skal til for å vinne valget i
Oslo.
Det serveres kaffe/te og et rundstykke.
Betaling kr 70,- ved inngangen kontant eller
med Vipps.

25. april: Bli kjent med Søndre Nordstrand bydel
De populære bydelsturene setter kursen mot Søndre Nordstrand torsdag
25.april. Foreningsleder Tove Gjersrud vil være guide på turen som
inkluderer besøk i galleriet til Edith Stylo i Hvervenbukta.
Det vil bli servert en nydelig lunsj på turen. Oppmøte for bussturen klokken
10:00 i Dronning Mauds gate 1. Retur senest kl.16:30.
Ytterligere informasjon om program, pris og påmelding kommer
senere.

15. mai: Medlemsmøte med kulturpolitikk i fokus
Onsdag 15.mai klokken 12:00 – 14:00 kommer Stortingsrepresentant
og Høyres kulturpolitiske talskvinne Kristin Ørmen Johnsen til
Høyres Hus for å presentere Høyres synspunkter om
kulturmeldingen og få tilbakemeldinger fra våre engasjerte
seniormedlemmer.
I tillegg får vi besøk av arkitekt Fredrik Torp som åpenhjertig vil
fortelle om kulturpolitikk generelt og Nasjonalgalleriet spesielt. Det
serveres kaffe/te og et rundstykke.
Betaling kr 70,- ved inngangen enten kontant eller med Vipps.

29. mai: Møte med bydelsforeningenes
seniorkontakter
Samtlige seniorkontakter i Oslo Høyres bydelsforeninger inviteres til Biblioteket i Høyres Hus
onsdag 29. mai kl. 12:00 – 14:00 for en
gjennomgang av Oslo Høyres hovedsaker i
valgkampen med byrådslederkandidat Eirik
Lae Solberg.

13. juni: Sommertur til Kongsvinger
Dagsbesøk med buss til Kongsvinger festning, museum, gallerier
mm. Lunsj i restaurant Festningen. I Odalen stopper vi ved maleren
Kåre Tveters galleri som også inneholder andre kjente kunstnere.
Oppmøte i Dronning Mauds gate 1 klokken 10:00. Retur til Oslo
senest klokken 17:00.
Ytterligere informasjon om program, pris og påmelding
kommer senere.

Politisk Verksted
De populære onsdagsmøtene fortsetter med interessante politiske
tema og aktuelle foredragsholdere i Høyres Hus, 7.etasje. Møtene
starter med ordet fritt, og det er ingen påmelding eller møteavgift.
Vårens møter er 16.januar, 13.februar, 13.mars, 10.april, 8.mai.

Oslo Senior Høyres styre 2019
Navn			E-postadresser
Grete Horntvedt
grete.horntvedt@hotmail.com
Elenor Holter		
elewh@online.no			
Per H. Christiansen
phenry@online.no			
Bjørn Henriksen
bjhen@online.no 			
May-Brit Bastiansen ma.bastiansen@gmail.com		
Tom K. Hargreaves
konoharg@online.no 			
Knut Bjørnsen Teige kbteige@gmail.com 			
Aage Nygaard		
aag-nyg@online.no			
Eirik Endresen		
eirik.endresen1@gmail.com		

928 33 583
900 73 918
908 52 206
406 34 245
414 54 824
901 23 281
909 46 983
970 64 864
924 25 330

Varamedlemmer
Gunnar A. Stavnes
Brit Andreassen
Åse-Beate Brekke

481 33 244
920 38 818
917 13 465

baldus1@me.com			
britinger1@gmail.com 		
ab-br@online.no			

Kontakt oss gjerne via e-post senior@hoyre.no.
Vennligst send oss din e-post adresse dersom du
ikke har oppgitt denne slik at vi raskt kan gi deg
informasjon.
Oslo Senior Høyre skal være et interessant
møtested med både politisk engasjement og sosial
hygge. Velkommen til våre møter og utflukter.
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På vegne av styret i Oslo Senior Høyre
Grete Horntvedt, leder.

