Aktiviteter våren 2018
Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredragsholder kan begynne presis. Alle møter finner sted i
Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før.
Møtegebyr (egenandel) normalt kr 150, som dekker møte og middag med alkoholfri drikke. Betaling til klubb-ledelsen i kontanter
ved fremmøte. Hvis det tilbys vin på møtene, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Hvis du bare skal høre på, og ikke ha mat
eller drikke, koster møtet kr 50.
Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, send SMS eller ring til 934.47.817, som også har
svarer, eller til Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no - mobil 992.54.387.
Kontingent og turbetaling: Konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/ Anicken Juell Skogseth,
Granheimtunet 17, 1406 Ski. I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå hva beløpet gjelder og medlemsnavn. Dette er veldig
viktig, ellers kan vi ikke se hvem og hva beløpet gjelder for. Kun betalt turavgift innen fristen gjelder som påmelding.

Hvis du ikke er på nett, ta kontakt per SMS eller ring for å få ytterligere informasjon!

Torsdag 11. januar 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 – aktuelt emne om press og trakassering.
Tora Bakke Håndlykken (34), nyhetsredaktør i VG og leder av nyhetsredaksjonen
der siden 2015, gir oss sine synspunkter om #metoo-kampanjen og dens forhold til
pressen og påvirkningen av massemediene.
Kampanjen er under utvikling, så kåseriets ramme kan utvikle seg. Men i alle tilfelle har vi
bedt Tora om å fortelle 'oss gamle' om hvordan hun ser på dagens store lesergruppe, nemlig
den som bruker mediene på en annen måte enn det vi var vant til.

Torsdag 25. januar 2018 Heldags utflukt til Preus museum i Horten
Buss kl 11 fra Thon Hotel Opera til Preus museum på Karljohansvern i Horten. Omvisning over temaet
fotografiet som påvirkningsmakt. Vi får innblikk i fotografiets betydning i massemediene, hvordan bildene påvirker
oss og setter sitt preg på den offentlige debatt.
Deretter blir det lunsj på Karljohansvern og retur til Thon Opera med ankomst ca kl 18-19. Pris per deltaker kr 500, som
inkluderer reise, inngangspenger, omvisning og lunsj. Du kan ta med én ledsager til samme pris.

Torsdag 8. februar 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 - Pål Bjerketvedt (58)
Da han besøkte oss for fem år siden var det som sjefredaktør i NTB, som han reddet til
økonomisk suksess ved en snuoperasjon midt i en krisetid for det trykte ord. Nå er det
fotballforbundet som får all hans oppmerksomhet.
Pål Asbjørn Bjerketvedt er generalsekretær i Norges Fotballforbund fra 2016. Han var sjefredaktør og administrerende
direktør i NTB fra 2004 til 2016.

Torsdag 8. mars 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 – Tove Smaadahl (64) om
kampen mot volden overfor kvinnene. Hun er daglig leder for Krisesentersekretariatet, og har
noe å si oss om situasjonen for de mange, fortvilte kvinnene, som hun daglig har hatt med å
gjøre helt siden 1980-årene.
Hun har ikke bare vært med på å bygge opp senteret og sekretariatet, som hun er leder for. Kampen for
kvinnenes rettigheter i samfunnet har alltid engasjert denne organisasjonskvinnen og arbeiderpartipolitikeren.

Torsdag 22. mars 2018 Omvisning på Nasjonalbiblioteket på Solli plass.
Påtenkt oppmøte kl 11. Varighet 1-½ time. Lunsj i nærheten.
Nasjonalbiblioteket, tidligere kalt Universitetsbiblioteket, har som oppgave å bevare fortiden for fremtiden. Rollen som nasjonalbibliotek innebærer
blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokumenter som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket.
Det gjelder alle bøker, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video, fotografi, kart, kringkasting, lydbøker, musikk, notetrykk, postkort,
plakater, småtrykk og teatermateriale. Alt stilles til rådighet for publikum i Nasjonalbibliotekets publikumslokaler i Oslo.

Torsdag 19. april 2018 ÅRSMØTE i Auditoriet kl 15 - Frist for forslag til behandling er 1. mars!

