MEDLEMSTILBUD HØSTEN 2014
Kjære medlem av Oslo Senior Høyre
Her har du høstens program. Hvis ikke annet er oppgitt
holdes alle møtene i vårt nyoppussede Høyres Hus,
Stortingsgaten 20.
Du kan alltid nå oss på vår e-postadresse: senior@hoyre.no
Har du noen bekjente som vil være med på møtene eller
andre arrangementer så ta dem med. Hvis de vil melde seg
inn så ringer du Høyres kontorer på telefon: 22 82 90 00
Velkommen til høstens aktiviteter!
Med vennlig hilsen
John Tore Norenberg
Leder av Oslo Senior Høyre

20. august kl 1200 – 1430:
Politisk gruppe (Biblioteket. Ingen påmelding)
10. september kl 1200 – 1430:
Politisk gruppe (Biblioteket i Høyres Hus. Ingen påmelding)
16. sept. kl 1100 – 17. sept. kl 1500:
Senior Høyres Landsforbunds høstkonferanse på Sundvolden Hotell. Fra
programmet nevnes: ”Eldre som ressurs” v/ Arve Kambe, ”Høyres valgkampsaker” v/ Tom Erlend Skaug; ”Skipper Worse/Forebyggende helse
for eldre” v/ Lisbeth Vikse. Pris person i enkeltrom; kr 1885,-. I
dobbeltrom; kr 1685,-. Bindende påmelding innen 15.9 til SHL ved
e-post til: per.tonstad@hoyre.no
18. september kl 1200 – 1430:
”Planer for Diakonhjemmet og synspunkter på utviklingen av norsk
sykehusvesen” Dir. Anders Moen Frafjord orienterer og deler sine
synspunkter med oss. (Møtested Høyres Hus.)
2. oktober kl 1200 – 1430:
”Riksarkivet og deres 1814 utstilling”. Omvisning ved Fredrik Larsen
Lund. Påmelding innen 26.9 til senior@hoyre.no/tlf. 22829000. Vi møtes
kl 1145 på Sognsvann stasjon og går de siste meterne til Riksarkivet.
9. oktober kl 1000 – 1530:
Bydelsbesøk til Frogner bydel. Nytt besøk i serien: Bli kjent med Oslos
bydeler. Program ved våre mangeårige ledere i Frogner, Bjarne
Ødegaard og Ola Kvisgaard. Buss fra Dronning Mauds gate 1 kl 1000
med forventet retur kl 1530. Deltakeravgift kr 150,- inkluderer buss og
lunsj. Bindende påmelding ved innbetaling til vår konto innen 3.10.
15. oktober kl 1200 – 1430:
Politisk gruppe (Biblioteket i Høyres Hus. Ingen påmelding)
16. oktober kl 1200 – 1430:
”Status i Oslo Høyres programarbeid. Hva vil vi påvirke?” Programkomiteens leder Øystein Sundelin orienterer. (Møtested Høyres Hus.)

6. november kl 0930 – 1600:
”Marinemuseet og Preuss fotomuseum i Horten”. Denne gang går turen
til Horten hvor vi får omvisninger og interessante innblikk i fjern og nær
historie. Buss fra Dronning Mauds gate 1 kl 0930 med forventet retur kl
1600. Deltakeravgift kr 550,- som inkluderer buss, guider og lunsj.
Bindende påmelding ved innbetaling til vår konto innen 24.10.
12. november kl 1200 – 1430:
Politisk gruppe (Biblioteket i Høyres Hus. Ingen påmelding)
27. november kl 1800 – 2030:
Årsmøte. ”Orientering om aktuell politikk og eldrepolitikk” ved sentral
politiker. Årsmøtesaker; se egen innkalling. Etter årsmøtet inviterer vi
til sosialt samvær med snitter og vin. Egenandel for den sosiale delen av
møtet: kr 300,-. Bindende påmelding ved innbetaling til vår konto innen
21.11 Møtested: Høyres hus
4. desember kl 1800 – 2100:
Julemøte. ”Julen da vi var små!” Liv Gregersen Kongsten vil med
innlevelse minne oss om det vi opplevde som små – eller drømte om å
oppleve – i julen. Vi inviterer til sosialt samvær med ost og vin. Egenandel for den sosiale delen av møtet: kr 300,-. Bindende påmelding ved
innbetaling til vår konto innen 28.november. (Møtested Høyres Hus)
10. desember kl 1200 – 1430:
Politisk gruppe (Biblioteket i Høyres Hus. Ingen påmelding)
Hold også av 8.1.2015 for vårt tradisjonell fellesmøte med Akershus SH
Politisk gruppe
Politisk gruppe velger selv aktuelle tema for sine interessante politiske
diskusjoner. Møteinnkalling skjer på mail fra gruppens leder
Svein Eriksen (sveriks@online.no) i forkant av møtene.

PÅMELDING TIL AKTIVITETER
VED INNBETALING TIL KONTO 6013.05.00938
HUSK Å PÅFØRE NAVN PÅ INNBETALINGEN

Gammel nok til å bestemme selv!
Praktiske opplysninger
Medlemsmøter:
De ordinære medlemsmøtene i Oslo Senior Høyre er åpne for alle
interesserte. Inviter gjerne med venner og bekjente. På møtene er det
enkel bevertning. Inngangspenger på 50,- betales ved inngangen
Andre møter og turer:
Til våre øvrige møter og turer er det nødvendig med påmelding. Inviter
gjerne venner og bekjente med på turene også. Husk at fristen for
betaling er den samme som for påmelding. Egenandelen overføres til
Oslo Senior Høyres konto: 6013.05.00938
Husk å skrive navn på innbetalingsblanketten eller i meldingsfeltet hvis
du gjør bruk av nettbank.
Adresse til Oslo Senior Høyre: Pb. 1536 Vika, 0117 Oslo
E-postadresse: senior@hoyre.no
Leder: John Tore Norenberg
mobil: 913 18 047, e-post: jnorenberg@oslobystyre.no
Kasserer: Elsa Gotaas, e-gotaa@online.no tlf: 922 04 772

FØLG MED PÅ VÅRE HJEMMESIDE: www.hoyre.no/osh

Ta med dine venner til oss.

