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Virksomheten i 2018 
 

2018 har vært et spennende og aktivt år for Seniorforeningen ved Universitetet i Oslo. 

Et mål for Seniorforeningen er å bidra til at medlemmene kan opprettholde kontakten med UiO og 

med tidligere kolleger og andre ansatte på tvers av fakultetsgrensene, og på den måten styrke 

følelsen av fortsatt tilhørighet til UiO.  Foreningen er åpen for alle ansatte fra fylte 60 år og legger 

vekt på å tilby hyggelige og meningsfylte opplevelser i fellesskap. Vi håper på denne måten også å 

kunne være med å realisere en aktiv og god seniorpolitikk ved Universitetet. 

I 2018 har vi økt antallet medlemmer – det er vi stolte av.  UiO er en stor virksomhet, så potensialet 

for flere medlemmer i foreningen burde være godt om vi greier å tilby aktiviteter som blir etterspurt 

og satt pris på. 

Foreningen har avholdt to møter med foredrag: årsmøte i vårsemesteret og ordinært medlemsmøte i 

høstsemesteret. Vi har vært på to forestillinger i teater og opera, og på to dagsturer ut av Oslo. Besøk 

i Stortingets kunstsamling måtte gjentas pga stor interesse. Den årlige utenlandsturen hadde stor 

oppslutning, det samme hadde den sedvanlige julelunsjen. 

Veldig viktig for foreningens arbeid er det gode samarbeidet og den gode støtten vi har fått fra 

Universitetet – vi vil særlig nevne nettredaktøren og eiendomsavdelingen. 

Vi vil også rette en takk til Norsk Tur AS for et utmerket samarbeid med å arrangere og gjennomføre 

årets utenlandstur til Sorrento og Amalfikysten. 

Vi takker alle våre medlemmer og Universitetet i Oslo for hyggelig og godt samarbeid i 2018! 

 

Oslo, februar 2019 

for Styret 

Solveig Hatling (leder)
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Aktiviteter i 2018 

 
 

15. januar: Kunstvandring i Stortinget 
 
Guided omvisning og kveldsmat i vinterhaven på Hotel 
Bristol 
20 deltakere  

 
 

15. mars: Årsmøte 2018 
 
Årsmøte i Niels Henrik Abels hus på Blindern 
Foredrag av prof. Emeritus Berit S. Paulsen om «Fram»-
skipslegen Henrik Greve Blessing fra et farmasøytisk 
perspektiv 
Møtet ble avsluttet med kaffe og snitter. 
46 deltakere 

 
 

21. mars: The Book of Mormon 
 
Musikal på Det norske teater 
30 deltakere 
 

 
 

30. april – 6. mai: Tur til Sorrento og Amalfikysten 
 
Vårtur til Amalfikysten arrangert av Norsk Tur AS. Flott tur 
med interessante utflukter og deilig mat. 
30 deltakere 
 
 
 

 
 

14. juni: På bølgene blå med Skibladner 
 
Dagstur tur på Mjøsa med hjuldamperen Skibladner med 
lunsj om bord. Omvisning på embetsmannsgården 
Stenberg i hjemmet til eidsvollsmann Weidemann og hans 
familie. Kaffe og någgå attåt i museumskaféen «Ditlevines 
utsikt» med en orientering om matstellet på gården. 
45 deltakere 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/2-rustne-herrer-200x150px.png
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/stortinget-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2016/bilder/san-sebastian-kveld-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/fredrikstad-200x150px.jpg
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29. august: I Sigrid Undsets fotspor 
 
Dagstur til Bjerkebæk med omvisning i dikterdronningen 
Sigrid Undsets hjem på Lillehammer 1919-1949. Lunsj på 
kafeen på Bjerkebæk. 
43 deltakere 

  

 
 

18. oktober: Medlemsmøte 2018 
 
Medlemsmøte i selskapslokalet 12. etasje i Niels Treschows 
Hus på Blindern. Foredrag ved kunst- og kulturhistoriker 
Fridthjof Bringager holte et interessant foredrag med tittel: 
«Har hvite seil oss bragt» – Sjøfart og kystkultur i norsk 
kunst og litteratur på slutten av 1800-årene. Etter møtet 
ble det servert snitter og kaffe.  
55 deltakere 

 
 

17. november: Svanesjøen med musikk av Peter 
Tsjajkovskij 
 
Ballettbesøk 
30 deltakere 
 

 
 

6. desember: Julelunsj 
 
Julelunsjen på Brasserie France, hvor det ble servert 2-
retters meny med vin. 
75 deltakere 
 

 

  

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/kilden-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/barberen-200x150px.jpg
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Aktiviteter i 2019 
 

Januar:  Omvisning i Høyesteretts Hus 

Februar: Peer Gynt på Det Norske Teateret 

Mars:  Årsmøte 

April:  Omvisning på Akershus Slott 

Mai:  Tur til Dresden 

Juni:  Seniorforeningens 40-års jubileum på Tøyen Hovedgård 

August:  Ikke fastlagt 

September: Ikke fastlagt 

Oktober: Medlemsmøte 

November: Ikke fastlagt 

Desember: Julelunsj  
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Årsberetning 2018 
 

Etter valget på årsmøtet 15. mars 2018 fikk styret følgende sammensetning: 

Styremedl.: Gro Carell   2018 - 2020 
  Tone Greve Gedde  2017 - 2019 
  Eva Gretland   2018 - 2020 
  Trond Harr   2017 - 2019 
  Solveig Hatling   2018 - 2020 
  Else-Lydia Toverud  2017 – 2019 
  Torill Aamot   2018 - 2020 
 
Revisor og vararevisor var ikke på valg.  

Valgkomite: Vibeke Stene   2017 - 2019 
  Randi Furseth Klinge  2018 - 2020 
  Narve Trædal   2018 - 2020 
 
På konstituerende styremøte etter årsmøtet ble oppgavefordelingen som følger: 

Solveig Hatling   leder 
Trond Harr   nestleder 
Eva Gretland   regnskapsfører 
Torill Aamot   referent/sekretær 
Gro Corell   styremedlem 
Tone Greve Gedde  styremedlem 
Berit Timm Marcussen  styremedlem 
Else-Lydia Toverud  styremedlem 
 
Seniorforeningen har hatt 10 styremøter i 2018. 

Pr. 31. desember 2018 var det registrert 242 medlemmer.  
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Revisjonsberetning 2018 
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Regnskap 2018 og budsjett 2019 
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Seniorforeningens bidrag til arrangementer i 2018 
 

Tur med Skibladner 13 308,00 
Lillehammer, Bjerkebæk   4 691,00 
Svanesjøen   2 480,00 
Julelunsj 17 228,00 
Bidrag fra foreningen 37 707,00 
 
Betalte billetter til Per Gynt i 2018 11 550,00 
Medlemmene betaler i 2019   


