PROGRAM HØSTEN 2019
OSLO SENIOR HØYRE

Valget til Oslo bystyre søndag 8. og mandag 9. september avgjør om Høyre
igjen kan overta ledelsen av byrådet med Høyres Eirik Lae Solberg som
byrådsleder og Saida Begum som ordfører i spissen for en stor
bystyregruppe fra Høyre. Svært mange av Oslo Senior Høyres medlemmer
vil delta aktivt i valgkampen i bydelene og på Høyres stand på Karl Johan.
Rekordmange har deltatt på skoleringen i Høyres hus og er klare for innsats
på husbesøk, morgenaksjoner, stands og marka-aksjoner.
Påmelding skjer ved å gå inn på Høyres internettside teamhoyre.no.
I Mobilise-systemet er det opprettet en egen «knapp» for standen på Karl
Johan fra klokken 12:00 – 16:15 og 16:00 – 20:00. Alternativt kan en sende
melding med dato og klokkeslett for deltakelse til undertegnedes mobil 928
33 583 som vil sørge for registrering i Mobilise. Dette systemet gir Oslo Høyre
full oversikt om deltakelse slik at en kan sørge for at alle vakter er dekket.
Oslo Senior Høyre skal være et interessant møtested med både politisk
engasjement og sosial hygge. Kontakt oss gjerne via e-post
senior@hoyre.no. Fint om du sender oss din e-post adresse slik at
vi raskt kan gi deg svar. Velkommen til våre møter og utflukter.
På vegne av styret i Oslo Senior Høyre
Grete Horntvedt, leder

22. august: Fellesmøte med Viken Senior Høyre – Klima og
Transport
Torsdag 22. august klokken 12:00 – 14:00 i Høyres Hus vil stortingsrepresentant
og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Nils Aage
Jegstad og stortingsrepresentant Stefan Heggelund, Høyres klimapolitiske
talsmann innlede til debatt om klima og transport.
Det servers kaffe/te og et rundstykke. Betaling kr 100,- ved inngangen kan
betales kontant eller med Vipps. Ingen påmelding er nødvendig. Ta
gjerne med en bekjent.

26. september: Bli kjent med Nordre Aker bydel
Nordre Aker står for tur på våre populære rundturer i Oslos bydeler. Denne
gangen vil leder av bydelsutvalget Per H. Christiansen lede an sammen med
leder av politisk verksted Bjørn Henriksen med omvisning i bydelen. De er
begge oppvokst i Nordre Aker og kjenner bydelen
godt.
Vi vil treffe bydelsdirektøren på Berg Gård hvor vi
får noen minutters innføring i Cerebral
Parese-foreningens arbeid og får servert kaffe/te
og wienerbrød. Lunsj som består av Cezar-salat
samt kaffe, inntas på Grefsenkollen restaurant ca
kl. 13.30.
Oppmøte for bussturen i Dronning Mauds gate 1
klokken 10:00. Retur senest klokken 17:00.
Bindende påmelding kr 450,- betales til OSHs konto 6013.05.00938 innen 13.
september. Husk å oppgi navn på innbetalingen.

31. oktober: Medlemsmøte med statsråd Anniken Hauglie om
aldershindringer
Torsdag 31.oktober klokken 12:00 – 14:00 i Høyres Hus planlegges et møte med
statsråd for Arbeid og sosiale tjenester Anniken Hauglie.
Det servers kaffe/te og et rundstykke. Betaling kr 100,- ved inngangen kan
betales kontant eller med Vipps.

28. november: Årsmøte for Oslo Senior Høyre med foredrag om «Leve hele livet»
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil klokken 18:00 i
forkant av selve årsmøtet i Høyres Hus holde et foredrag om
regjeringens store reform «Leve hele livet».
Torsdag 28.november klokken 19:00 avholdes årsmøtet i Oslo Senior
Høyre. Etter årsmøtet er det servering av julemat og sosialt samvær.
Påmelding for servering ved innbetaling til konto 6013.05.00938.
Innkalling og pris sendes ut i god tid før årsmøtet.

12. desember: Førjulstur til Simenstad gard, Rudshøgda
Torsdag 12.desember inviteres til en spesiell førjuls-opplevelse på
Simenstad gard fra 1700-tallet som ligger oppe i åsen med utsikt mot
Prøysenstua. Vertinne Brit Braastad vil vise rundt på denne staslige og
tradisjonsrike hedemarksgården som er innehaver av Norsk
Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa. Det serveres også lunsj på
gården. Deretter kjører vi til det nye Prøysenhuset og avslutter turen
ved et besøk på Kirsten Flagstad-museet på Hamar.
Oppmøte for bussturen i Dronning Mauds gate 1 klokken 10:00. Retur
ca klokken 17:00.
Bindende påmelding ca kr 700,- skal betales til OSHs konto
6013.05.00938 innen 1. desember. Nærmere beskjed om pris og
opplegg sendes ut i god tid før møtet.

Høyres verdier
Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, det kristne
kulturgrunnlaget, medbestemmelse og eiendomsrett. Høyres politikk
bygger på tillit til det enkelte menneske.

Oslo - En by for alle
Oslo Høyres slagord er OSLO - EN BY FOR ALLE. Oslo skal være en
fremtidsby som omfavner nye idéer og sikrer muligheter for alle.
Samtidig har SENIOR HØYRES LANDSFORBUND utviklet en egen
løpeseddel - ALDER INGEN HINDRING. Oslo Senior Høyre planlegger i
tillegg en løpeseddel som skal kunne benyttes både før og etter valget

Politisk Verksted
De populære onsdagsmøtene fortsetter med interessant politiske tema
og aktuelle foredragsholdere i Høyres Hus, 7.etasje. Møtene starter med
ordet fritt, og det er ingen påmelding eller møteavgift. Høstens møter
starter klokken 12:00 og slutter klokken 14:00 den 18.september,
16.oktober, 13.november og 11. desember.

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			

