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Grunnlag for Oslo 
Senior Høyres (OSH) 
arbeid i 2023:
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 felleskapet.

I 2023 vil Oslo Senior Høyre 
(OSH) engasjere seg i kommune-
valgkampen frem til valget 11. 
september og vil arbeide for å få 
flest mulig seniorer inn i bystyret

OSH vil spesielt engasjere seg i:

Kvalitet i eldreomsorgen med fritt 
behandlingsvalg, gode rammevilkår 
for bedrifter og næringsliv, 
trygghet og beredskap, klima og 
miljø, bevaring og vedlikehold av 
verneverdige bygninger, skole og 
oppvekst.

Våren 2023
Mandag 27. februar: Medlemsmøte i 
Oslo Håndverks- og industriforening, 
Rosenkranz´ gate 7 kl 12:00 – 14:00. 
Servering av kaffe/te. En baguette 
kan kjøpes til en rimelig pris.

Onsdag 15. mars: Fellesmøte med 
Viken Senior Høyre onsdag 15. mars 
kl 12:00 - 14:00

Møtet holdes i Høyres Hus med 
servering av rundstykker og kaffe/te 
som betales med kroner 200 kr. ved 
inngangen.  

Onsdag 26. april: Bydelstur med 
lunsj til Stovner. Fremmøte på 
Stovner T-banestasjon kl 11:00.

Invitasjon med opplegg, påmelding 
og betaling sendes ut på forhånd.  
Hold av dagen.

Mandag 22. mai: Medlemsmøte i 
Stortinget kl 12:00 – 14:00. 

Invitasjon med påmelding sendes ut 
på forhånd.

Onsdag 14. juni: Sommertur til 
Oscarsborg festning og Drøbak med 
båt fra Aker Brygge kl 10:00.

Omvisning på Oscarsborg og 
buffetlunsj (på hotellet). 

Invitasjon med nærmere informasjon 
og påmelding blir sendt ut på 
forhånd. Hold av dagen

Høsten 2023
Onsdag 20. september: Bydelstur 
med lunsj til Frogner onsdag 20. 
september kl 11:00.

Besøk på Bymuseet og 
forhåpentligvis Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO).
Invitasjon med opplegg, 
påmelding og betaling sendes ut 
på forhånd. Hold av dagen.

Onsdag 27. september: 
Fellesmøte med Viken Senior 
Høyre onsdag 27. september 
kl 12:00 – 14:00 Møtet holdes 
i Høyres Hus med servering av 
kaffe/te og rundstykker. Betaling 
kroner 200,- ved inngangen.

Mandag 23. oktober: 
Medlemsmøte i Fredssenteret på 
Vestbanen kl. 12:00 – 14:00 for å 
se på den siste utstillingen.

Tirsdag 28. november:         
Årsmøte i Oslo Senior Høyre i 
Høyres Hus kl 19:00. Det blir 
et politisk foredrag kl 18:00. 
Juleservering etter årsmøtet. 
Innkalling med påmelding og 
betaling for serveringen sendes ut 
på forhånd.
Torsdag 6. desember:         
Førjulstur til en julepyntet Bogstad 
Gård hvor en guide vil fortelle 
Bogstad Gårds historie og ta oss 
rundt i bygningen; før vi samles  
til en hyggelig førjulslunsj i egne 
lokaler. Tid og sted for fremmøte, 
påmelding og betaling blir sendt 
ut på forhånd.  

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 
mandager klokken 13:00 – 15:00 
på følgende datoer:

16. januar, 13. februar, 13. mars, 17. 
april, 15. mai, 5. juni, 18. september, 
16. oktober, 13.  november, 4. 
desember. Møtene er åpne for alle 
ved registrering hostil Kjell Løvold: 
kjlovold@online.no
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Oslo Senior Høyre

Oslo Senior Høyres 
styre 2022
Navn E-postadresser Mobilnummer

Grete Horntvedt 

grete.horntvedt@hotmail.com  928 33 
583

Per H. Christiansen 

phenry@online.no  908 52 206

Annicken E. Sogn 

annikk-e@online.no  419 27 550

Elenor Holter 

elewh@online.no  900 73 918

May-Brit Bastiansen 

ma.bastiansen@gmail.com 414 54 
824

Sidsel Kjeldaas Salte 

sidsel.kjeldaas.salte@gmail.com  988 
78 309

Kjell Løvold 

kjlovold@online.no 906 04 112

Steinar Nord 

steinar@eptec.no 907 70 058

Aina K. Sandstrøm 

ainasandstrom@live.com  926 61 042

Varamedlemmer

Ruth Lilian Brekke 

rulbrekk@online.no  976 66 229

Anders Larmerud 

anders.larmerud@gmail.com 950 41 
746

Olaf Stene 

olafst@online.no  909 12 477

Oslo Senior Høyre har 842 registrerte 
medlemmer. Vi vil gjerne at alle 
Oslo Høyres medlemmer over 62 år 
registrerer seg som seniormedlem 
i register@hoyre.no. Det gir 
tyngde til våre synspunkter. Ingen 
ekstrakostnad. Kjenner du noen, som 
vil delta i utvikling av Høyres politikk i 
et hyggelig sosialt miljø, så ta kontakt 
med meg.

På vegne av styret i Oslo Senior Høyre 
Grete Horntvedt, leder

Frivillig bidrag merket Valgseier 
2023 sendes Oslo Senior Høyres 
bankkonto: 6013.05.00938 

Grete Horntvedt


