
 

 

 

Hva skjer? 

OSLO KVINNESAKSFORENING 
Medlemsskriv: sept. – okt. 2018 

Høst 2018 

Kjære medlemmer. 

Høsten er allerede godt i gang. Vi har hatt en travel 
oppstart, med avvikling av Arendalsuka og 
konstituering av det nye styret. Vi har hatt 
overleveringsmøte, og kan konstatere at det tidligere 
styret har lagt ned et imponerende stykke arbeid. Vi 
vil gjerne benytte denne anledningen til å takke for 
innsatsen.  

En gledelig nyhet er at OKF har fått innvilget en 
betydelig sum i prosjektstøtte fra Oslo kommune. Vi 
takker igjen det forrige styret for å ha utformet gode 
og viktige prosjektsøknader 

Med disse prosjektene vil vi få mulighet til å innhente og samle egen kunnskap på felter som er viktige 
for vår organisasjon: ufrivillig deltid og aksjonsplan for arbeid med forebygging av voldtekt. Vi tror at 
disse prosjektene vil gi oss et solid fundament for å fortsette OKFs pådriverarbeid med disse viktige 
kvinnepolitiske sakene.  Vi opplever at vår organisasjon står for en kunnskapsbasert politikk, og at 
dette er en tilnærming som gir innflytelse 

11. oktober: Ibsens menn,  
foredrag v/Gunhild Ramm 
Reistad    

3. november: Felles tur –
“Kvinner ved staffeliet”  

25. November: Den 
internasjonale dagen mot vold 
mot kvinner 

Læseforeningen 

8. oktober, 12. november, og 10. 
desember: Arbeidsgruppe –
Minoritetskvinner 

Julemøtet 

 

 

Les mer s. 2-3 

 



 

 

 

2 

Medlemsmøter og aktiviteter 

 

Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Consectetuer: 

Prosjektmidlene gjør det også mulig for byvandringsgruppa å videreutvikle sine vandringer. 
Byvandringsgruppa vil på sikt kanskje også publisere et hefte om en eller flere av vandringene. 

Det er imidlertid et lite skår i gleden: OKF fikk ikke alle midlene vi søkte om og må derfor dessverre 
omdisponere og nedjustere de opprinnelige prosjektene. Dere vil få mer informasjon om arbeidet med 
prosjektene etter hvert, men som dere sikkert skjønner, er planlegging og drift av prosjekter arbeidskrevende 
for en frivillig organisasjon uten sekretariat. Vi ber derfor om forståelse for at styret må fokusere på 
prosjektene denne høsten 

Takket være mange av våre entusiastiske medlemmer, kan vi likevel tilby ulike aktiviteter denne høsten. 
Under finner dere mer informasjon om møter og andre aktiviteter.  

OKF legger også ut informasjon både på vår egen facebookside og på kvinnesak.no, så følg med her for 
oppdateringer om møter og annet vi mener er relevant.  

Med søsterlig hilsen 

det nye styret 

 

• ”Ibsens menn,” foredrag ved Gunhild Ramm Reistad. 

Tid og sted: Torsdag 11. oktober, kl. 18, i Majorstuveien 39 (leiligheten). 

Gunhild Ramm Reistad er magister i litteraturvitenskap. Hun er tidligere leder av både Drammen 
Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening.  

 

• Felles tur til utstillingen ”Kvinner ved staffeliet.”  

Tid og sted: Lørdag 3. november, kl. 13.00, Bymuseet 

Vi møtes ved inngangen til bymuseet i Frognerparken og besøker utstillingen Kvinner ved staffeliet 
sammen. Vi prøver å få til en omvisning, mer informasjon om dette senere. 

Utstillingen er kurert av kunsthistoriker Anne Wichstrøm, og baserer seg på hennes banebrytende 
forskningsarbeid. Etter museumsbesøket samles vi på kaféen, eller går til leiligheten i Majorstuveien 39 
for sosialt samvær der. For å komme til museet ta trikk 12 eller buss 20 til Frogner plass. Adressen til 
museet er Frognerveien 67. 

Om utstillingen: ”Hvordan var det å være kvinne og kunstner på 1800-tallet? Harriet Backer, Asta 
Nørregaard, Andrea Gram og flere andre malte i en tid hvor kvinner og menn var langt fra likestilt. 
Kvinners rett til utdanning, yrke og politisk deltagelse ble satt på dagsorden på midten av 1800-
tallet. Samtidig var siste halvdel av århundret en gullalder for norsk malerkunst.” 

Se også: 



 

 3 

 

Andre aktiviteter 

• 25. november: Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 

Vi markerer den internasjonale dagen mot vold mot kvinner den 25.november. Mer informasjon kommer 
senere, men hold av ettermiddagen og kvelden allerede nå 

  

• Julemøtet:  Mer informasjon senere. 

 

• Læseforeningen 

Læseforeningen fortsetter. Kontakt Gunhild dersom du er interessert: gunhild.ramm.reistad@gmail.com  

 

• Arbeidsgruppe: HVORDAN SKAL MINIORITETSKVINNER FÅ UTFOLDET 
SINE TALENTER I NORGE? 

Første møte: mandag 8. oktober kl 18 i Majorstuveien 39. 

Dette er et spørsmål gruppen skal drøfte på 3 møter i høst: mandag 8. oktober, mandag 12. november, og 
mandag 10. desember i Majorstuveien 39. Mandag 8. oktober møtes vi kl. 18 og vi vil da fastsette oss i 
mellom klokkeslett  og varighet for møtene i høst. 

Plan for 2019 og 2020: 

I løpet av året 2019 vil gruppen arbeide med og dele erfaringer som vil danne utgangspunkt for en lite antall 
kvalitative intervjuer som kan belyse problematikken; for i 2020 munne ut i noen anbefalinger for veien 
videre. På en sluttkonferanse vil en rapport presentert med anbefalinger. 

Gruppen ledes av Lise Tostrup Setek. 

Tidligere påmeldte, og nye som vil tre med, bes melde seg på  nytt:  

Send navn, e-post og telefonnummer til seteklisetostrup@gmail.com innen onsdag 3.oktober. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Støtt oss 
Husk Kontingent 

 

Har du husket å betale medlemskontingent 
for 2018? 

OKFs virksomhet er helt avhengig av at 
medlemmene betaler kontingenten. 

Kontingenten er 300 kr - pensjonister og 
studenter kan betale 150 kr. 

Dersom du ikke har betalt for 2018: Betal til 
konto nr. 0530 40 82293 på giro eller nettbank - 
eller betal med VIPPS til 140042. Merk 
innbetalingen med "kontingent". 

Er du usikker på om du har betalt, ta kontakt 
med kasserer: silje_21@hotmail.com 

Oslo Kvinnesaksforening (OKF) Besøksadresse: Majorstuveien 39 0367 Oslo (første etasje Postadresse: 
Majorstuveien 39 0367 Oslo 

http://kvinnesak.no/lokallag/oslo/ 

https://www.facebook.com/Oslo-Kvinnesaksforening-163434517185776/ 

 


