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Hydropensjonistenes forening i Oslo 

         Oslo, 9. august 2019 

KJÆRE HYDROPENSJONISTER! 

Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte på Vækerø (F-bygget) 
Torsdag 17. oktober 2019 kl. 18.00. 
Vennligst henvend deg til foreningens representant i resepsjonen ved ankomst, slik at navnet ditt blir 
krysset av på deltagerlisten. 
Du kan parkere på parkeringsplassen utenfor A-D bygget på Vækerø. Parkeringen er avgiftsfri etter kl. 
17.00. 
Sten Inge Jørgensen vil holde foredrag med utgangspunkt i sin siste bok 

«VI SOM ELSKER EUROPA» 
 
I Norge er EU motstanden stor, og Brexit får mange til å tro at EU-samarbeidet er på retur.  Men i 
realiteten er EU-landene i ferd med å gjenoppfinne  EU. Delvis gjennom styrking av den sosiale 
dimensjonen, delvis ved å gi EU rollen som beskytter i en stadig mer truende verden. Særlig det 
faktum at USA, Kina og Russland går i autoritær retning, har fått europeerne til å våkne. 
 
Sten Inge Jørgensen argumenterer for at den gjennomsnittlige norske EU-motstanderen ville vært 
EU-tilhenger om han eller hun var svensk, dansk eller tysk statsborger. Hva er det innbyggerne i våre 
naboland ser som vi ikke selv får øye på? Hvordan vil fremtiden se ut? 
 
Sten Inge Jørgensen er en norsk bokanmelder, forfatter og utenriksjournalist i Morgenbladet. Det vil 
bli anledning til å kjøpe hans siste bok «Vi som elsker Europa». 
 
Etter foredraget vil det bli servert rundstykker og øl/mineralvann, samt kaffe/te og kake. 
 
Påmelding til foredraget må være oss i hende senest torsdag 10. oktober 2019. 
 
VEL MØTT! 
 
Vennlig hilsen for Styret 
Eva Henschien 
 
Send en e-post til Eva Henschien:  hensch@online.no 
og bekreft om du kommer alene eller med ledsager. 
 
Du kan også klippe ut nedenstående slipp og returnere i utfylt stand til Norsk Hydro. 
 
Klipp her …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Medlemsmøte torsdag 17. oktober 2019 Sten Inge Jørgensen. «Vi som elsker Europa» 
 
TIL: Norsk Hydro ASA, Hydropensjonistenes forening i Oslo, 0240 Oslo 
 
Jeg kommer alene_________________  Jeg kommer med ledsager_____________________ 
 
Navn:  ______________________________________________________________________ 
(Vennligst skriv tydelig)    
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