PROGRAM FOR OSLO SENIOR
HØYRE 2020
Høyre bygger samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha
størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid
basert på respekt for andre og for fellesskapet. Dette er grunnlaget for Oslo
Senior Høyres arbeid i 2020.
I 2020 vil Oslo Senior Høyre delta aktivt i Høyres forberedende arbeid til
utarbeidelse av stortingsvalgprogram for 2021 – 2024 som skal vedtas på
Høyres landsmøte i 2021. Det vil bli gitt innspill til Oslo Høyre og Høyres
programkomité om:
•
•
•
•

Hva skal vi leve av? Hvordan det skal bli enklere å skape nye bedrifter,
arbeidsplasser og skape verdier?
Kutt utslippene, ikke utviklingen! Hvordan skal utslipp reduseres nasjonalt
og internasjonalt?
Muligheter for alle – også eldre: Hvordan flere skal bli inkludert i
arbeidslivet og bidra til at færre faller utenfor i samfunnet?
Utenriks- og forsvarspolitikk.

Flere arbeidsgrupper er allerede opprettet med spesielt siktemål om å bidra
til innspill i politikk-utviklingen frem mot valget i 2021.

											
				

Foto: Galleri, bro og kunstinstallasjon, Kistefoss museum

Fellesmøter med Viken Senior Høyre 2020
Det er ingen påmelding til fellesmøtene med Viken Senior Høyre. Servering av
rundstykke, te og kaffe til kr. 100,- som betales enten kontant eller med vipps
ved oppmøte.

Mandag 9. mars: Hva skal vi leve av?
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innleder
om næringspolitikk i fremtiden.

Torsdag 27. august: Muligheter for alle
Statsråd og nestleder i programkomitéen Henrik Asheim,
Akershus: Et offensivt program med
grunnlag i Høyres verdier og prinsipprogram.

Medlemsmøter i Høyres hus
Klokken 12:00 – 14:00
Samtlige medlemsmøter er åpne for alle. Ta gjerne med en bekjent.
Betaling kr 100,- for rundstykke, kaffe/te kontant eller Vipps.

Mandag 3. februar: Eldre og digitalisering
Kommunalministeren Nikolai Astrup innleder om hva
digitalisering vil bety for eldre.

Enten torsdag 7. eller 28. mai: Utenriks- og
forsvarspolitikk
Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide er invitert til å
innlede om regjeringens utenriks- og forsvarspolitikk i
en urolig tid. Dato vil bli annonsert i god tid.

Torsdag 22. oktober: Europapolitikk
Europabevegelsens leder Heidi Nordby Lunde innleder til debatt.

Torsdag 19. november: ÅRSMØTE I HØYRES HUS klokken 19:00
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent i Oslo Høyre
uten påmelding. Foredrag om sykehusstrukturen i Oslo klokken 18:00 i
forkant av årsmøtet. Egen invitasjon vil bli sendt ut.
Bindende påmelding til servering ved betaling av kroner 490,- til
Oslo Senior Høyres konto 6013.05.00938 innen 13.november.

Turer og utflukter i 2020
Oslo Senior Høyres populære bydelsrundturer går vestover og mot sentrum.
Befaring i to svært ulike bydeler skjer i løpet av 2020. Mangfold og variasjon er
stikkordet. NB: For begge bydelsturene er oppmøtet kl 10:00 i
Dronning Mauds gate 1 med retur ca kl 17:00.

Torsdag 23. april: Bydelstur med lunsj til
Vestre Aker
Bindende påmelding ved betaling av kroner 490,- til
Oslo Senior Høyres konto 6013.05.00938 innen
17. april.

Torsdag 24. september: Bydelstur med
lunsj til Grünerløkka
Bindende påmelding ved betaling av kroner 490,- til
Oslo Senior Høyres konto 6013.05.00938 innen
18. september.

Torsdag 11. juni: Sommertur til Ås gård, Hakadal
Utflukt til Hakadal i juni vil bli sommerens vakreste
eventyr. Dersom tiden tillater, blir det også
anledning til å besøke Kistefossmuseet.
Bindende påmelding ved betaling av kroner 690,- til
Oslo Senior Høyres konto 6013.05.00938 innen 4. juni.
Egen invitasjon vil bli sendt ut i god
tid før sommerturen.

Torsdag 3. desember: Førjulstur til Grini
museum og Bærums Verk
Denne gangen har Oslo Senior Høyre valgt å ta en
kort kjøretur, men med desto mer rikholdig program.
Grini museum har en historie å fortelle, og Olavsrosestedet
Bærums verk kan by på svært mange forskjellige opplevelser med
muligheter til juleinnkjøp av forskjellig slag.
Bindende påmelding ved betaling av kroner 690,- til Oslo Senior Høyres konto
6013.05.00938 innen 27. november. Egen invitasjon vil bli sendt ut i god tid før.

Høyres formålsparagraf

Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, det kristne
kulturgrunnlaget, medbestemmelse og eiendomsrett. Høyres politikk
bygger på tillit til det enkelte menneske.
Politisk verksted vil bli avholdt i Høyres hus på onsdager kl 12:00-14:00:
15. januar, 12. februar, 11. mars, 15. april, 13. mai, 9. september, 14. oktober,
11. november, 9. desember. Åpent for alle ved registrering hos
Bjørn Henriksen bjhen@online.no

Oslo Senior Høyres styre 2020
Navn			
Grete Horntvedt
Elenor Holter		
Per H. Christiansen
Bjørn Henriksen
May-Brit Bastiansen
Knut Bjørnsen Teige
Aage Nygaard		
Eirik Endresen		
Brit Andreassen

E-postadresser
grete.horntvedt@hotmail.com		
elewh@online.no			
phenry@online.no			
bjhen@online.no 			
ma.bastiansen@gmail.com		
kbteige@gmail.com 			
aag-nyg@online.no			
eirik.endresen1@gmail.com		
britinger1@gmail.com 			

928 33 583
900 73 918
908 52 206
406 34 245
414 54 824
909 46 983
970 64 864
924 25 330
920 38 818

Varamedlemmer
Gunnar A. Stavnes
Sidsel Kjeldaas Salte
Åse-Beate Brekke

baldus1@me.com			
sidsel.kjeldaas.salte@gmail.com
ab-br@online.no			

481 33 244
988 78 309
917 13 465

Oslo Senior Høyre har over 800 registrerte
medlemmer. Kontakt oss gjerne via e-post
senior@hoyre.no. Vi vil gjerne ha din e-post adresse
slik at du kan motta viktig informasjon.
Oslo Senior Høyre er et interessant møtested med
både politisk engasjement og sosial hygge.
Velkommen til våre møter og utflukter.
På vegne av styret i Oslo Senior Høyre
Grete Horntvedt, leder.

