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Kjære medlemmer
Det suser av gårde her i Rosenkrantz gate. Nye leietagere er på vei inn, det strømmer irsk musikk ut fra 1. etasje og
alle hjerter gleder seg til juleaften – eller kanskje aller mest 1. juledag når «røyken» har lagt seg og julefreden for alvor
legger seg over landet.
Året som har gått har vært preget gårdsdrift, nye leieforhold, transport- og parkering i Oslo sentrum, rekruttering, nye
tiltak for å stoppe arbeidslivskriminalitet, samarbeidprosjekt for å få unge som faller utenfor inn i yrkesfag - og
Oslomodellen. Arbeidet i en liten forening er variert og spennende. I det ene øyeblikket skrur vi i lyspærer og monterer
plastjuletrær, for i det neste å sitte på rådhuset i møte med finansbyråden. Ingen oppgaver er for små – ei heller for
store. Vi er takknemlig for å jobbe for dere og for fagenes, eiendommen og foreningens beste. Takk for den tillitten dere
gir oss!
Ønsker dere alle en fredelig og fin julefeiring – Vi gleder oss til nye samarbeid i året som kommer. Godt nytt år!

Fair Play – Oslo og Omegn er i gang
11. oktober ble Fair Play – Oslo og Omegn lansert her i Håndverkeren. Modellen er bygget på Uropatruljen i
Trondheim og skal jobbe for å gjenreise omdømmet til byggenæringen, og gjøre den attraktiv som yrkesvei for ungdom.
Initiativet kommer fra arbeidsgivere og fagforeninger i Oslo og omegn, og har vært et etterlengtet tiltak for å komme
kriminelle i byggebransjen til livs. Lars Mamen skal lede prosjektet – Mamen er tømrer og kommer fra jobb som regionalt
verneombud i Buskerud. Målet er at det skal komme inn tips både fra aktører i bransjen og andre som har mistanke om
kriminell virksomhet knyttet til bygg og anlegg. Tipsene skal så ettergås og bygges videre på, før de sendes over til
myndighetenes a-krim-sentre. Fair Play skal ikke selv agere direkte overfor kriminelle, men være et supplement.
Organiserte bedrifter med faste ansatte, faglærte og lærlinger må igjen få markedstilgang i offentlige og private
prosjekter. Det skal lønne seg å være seriøs! Les mer om prosjektet på deres hjemmesider https://fairplaybyggoslo.no.
Følg dem også gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/fairplaybygg/

Fra venstre: Joakim T. Arnesen, Roy Kevin Utsi, Hussain Fares, John Oddvar Overvad, Vegard Rushfeldt
Thorell, Senad Eganovic, Erik Aleksander Aas og Oldermann Roy Bergersen.

I

Hussain Fares ble sammen med de andre hedret av Oslo
Rørleggerlaug i en høytidelig seremoni i Laugsalen.

Mesterbrevutdeling til nye rørleggermestere
18. oktober kunne syv nye Rørleggermestere motta sitt mesterbrev i Laugsalen. Oslo Rørleggerlaug hadde invitert til
en høytidelig og flott seremoni, og mesterbrevnemden var også til stede.
Oldermann Roy Bergersen hyllet de nye mesterne. Han snakket om at man som håndverker aldri blir utlært og at
utdannelse alene ikke gjør deg til en god leder- men erfaringene man får underveis. Han fortalte hvordan medlemmene
i lauget utveksler erfaringer og er gode kolleger på kveldstid, tross at de er konkurrenter på dagtid. «Arbeidene skal
utføres på en så god og samvittighetsfull måte at man skal kunne gå inn i laugsmøtene med stolthet og hevet hode»,
avsluttet han med.
Hilde Brodahl, daglig leder i mesterbrevnemnden fortalte litt rundt opphavet og driften av mesterbrevnemden og det
ansvaret det ligger i å bære dette merket. Praksis og håndverk går hånd i hånd gjennom mesterbrevutdannelsen.
Gjennom først å bli svenn, så utføre arbeidet i praksis, for så å ta mesterbrev. Og som mottoet til «Mesterbrev» sier –
Fagkunnskap gir trygghet. Brodahl avsluttet med å si at som mester har man et særskilt ansvar for å utøve livslang
læring og videreføre dette til nye svenner og lærlinger. Dette for å sikre fagkunnskapen og seriøsitet.
Styreleder i OHIF, Espen Lynghaug, var sist på talerlisten. Han trakk ordtaket «mester er like viktig som master» litt
lenger og mente at «mester er viktigere enn master». Han påpekte at vi i 2035 vil mangle nærmere 100.000 fagarbeidere
og samtidig ha 150 000 for mange mastere. «Fremtiden trenger de samme hendene til å utføre jobber som nå, og det
er derfor særskilt viktig at vi utdanner gode fagarbeidere i tiden fremover. Fagkunnskapen vil være like viktig selv om
enkelte deler av den endres underveis». Han rådet derfor mesterne til å tenke over hva de skal «legge oppi
kunnskapsvesken» sin og hva som ikke trenger å være der lenger - Men å ta vare på og utvikle faget og gjøre skikkelig
arbeid som rørleggermestere.
De syv mesterne som i dag var til stede har jobbet ved siden av studiene, noe som vi alle vet er utfordrende nok. Hussein
(på bildet øverst til høyre) er gift og har to barn. Han ble rådet allerede i 10-klasse av sin lærer i kunst og håndverk til å
søke seg til et håndverksfag. Hun kunne se at denne gutten hadde håndlag og rådet ham derfor blant annet til å «lukte»
på rørleggerfaget. Etter å ha lest et informasjonsskriv om veien til rørleggerfaget og mesterbrev, var han ikke lenger i
tvil om hva han ville bli. Nå jobber han som anleggsleder i et prosjekt med rehabilitering av 400 bad, noe han trives
veldig godt med. Og veien videre? Takstskolen svarer han kontant. Vi ønsker han og de andre mesterne lykke til videre
i en lang yrkeskarriere.

«100 år med nål og tråd»
27. oktober til 27. januar 2019 er det mulig å få med seg historien til
kjole- og draktsyerfaget gjennom de siste 100 år. Kjole- og
draktsyerforbundet har sammen med Oslo Kjole- og Draktsyerlaug
laget en flott utstilling på Oslo Bymuseum.
Under åpningen var det fullt hus. Leder for Norges Kjole- og
Draktsyerforbund, Jorunn Sæter, og Oldermann i Oslo Kjole- og
Draktsyerlaug, Line M. A. Larsen (bildet over til venstre) kunne med
god grunn være stolte da de innledet åpningen for en fullsatt sal.
Selve åpningen og klipping av snoren hadde Åse Kleveland fått gleden
av å gjøre. Kleveland er kjent for sine flotte klær som ofte er
spesiallaget av kjole- og draktsyere, og hun hyllet håndverket, faget
og dens lange historie. Som artist fikk hun øynene opp for klær som
kunne gi henne originalitet på 60-tallet. «Det er noe spesielt med klær
som er tilpasset sin egen figur» sa hun og la til hvilke miljømessige
hensyn det også er å få sydd kvalitetsklær som varer lenge og som
frigjør seg fra motetrender.
«Klær bærer med seg en historie» sa hun og fortalte om den sorte
drakten hun fikk sydd i forbindelse med Kong Olavs gravferd i 1991.Til
en kald januardag fikk hun laget den slik at det var mulig å få godt med
tøy under, og hun kunne påstå at hun var den eneste som ikke frøs
denne dagen. Drakten som hun senere har brukt i mange anledninger
får alltid frem tanken på vår tidligere konge.
Kleveland syns det er svært viktig at museene viser frem kjole- og
draktsyerfaget med stoff og klær. For som hun sa: «For våre barn og
naturens velferd skyld».
Dette er en utstilling man må få med seg, og heldigvis står den frem til
slutten av januar. «Mestern» har en fin artikkel om utstillingen her
OHIF gratulerer lauget med en flott utstilling!

Janette Ulvedalen her sammen med Åse Kleveland og kjolen Åse
brukte under Eurovision Song Contest i 1986.

40 medlemmer møtte opp til foreningsinfo, kurs og hygge.

Gudmund Hernes sto for hugg (hans egne ord ;))

Medlemsmøte med akevittkurs
21. november var det igjen duket for medlemsmøte her i Håndverkersalen.
Medlemsmøte skal være et møtested for medlemmer på kryss av laugene, og gi både
faglig innputt og sosialt samvær. 40 flotte fagfolk kom denne kvelden til Håndverkeren.
Som gjest hadde vi invitert Gudmund Hernes – Kanskje mest kjent som
utdanningsministeren som innførte Reform 94. En ordning som gav elever rett til
videregående opplæring, men som også møtte mye kritikk – Spesielt for
teoretiseringen av yrkesopplæringen.
Hernes mente at en så omfattende reform aldri ville blitt gjennomført om det ikke var
økonomiske nedgangstider i Norge tidlig på 90 tallet og høy ungdomsledighet.
Reformen var ment å løse et konjunkturproblem og samtidig løfte yrkesopplæringen i
Norge. Yrkesfag var ikke er festforestilling før 1994 heller, minnet Hernes om. Når det
gikk som det gikk mente Hernes at dette også skyldtes fylkenes snublende innføring
av reformen og at den ikke ble gjennomført slik den var modellert. Særlig
oppfølgingstjenesten av de som falt utenfor ble mange steder skåret bort av fylkene
for å spare penger.

Master Blender, Ivan Abrahamsen hadde et
lærerikt og humoristisk akevittkurs – Nå er
det bare å glede seg til julefeiringen.

Hernes var uten tvil begeistret for håndverket som har funnet form og inndeling i fag
gjennom kirkebygging i Europa gjennom middelalderen. Han hadde mye på hjertet og
viste gammelt verktøy han hadde med seg.

Oversikt over akevitter
som ble servert på kurset:

Et brått scene-skifte fikk oss over på en annen historie – historien om akevitten.
Master Blender, Ivan Abrahamsen, ledet forsamlingen gjennom smak, historie og
nytelse - og gjør nok at preferansene for kjøp av akevitt til julematen mest sannsynlig
ikke blir like tilfeldig i år. Til akevitten ble det servert spekemat med tilbehør og øl.
Tiden går fort når man har det hyggelig og det ble derfor en rask gjennomgang av
foreningens strategi på tampen av kvelden av administrerende direktør i OHIF, Eivind
Andersen.
Foreningen har fått ny hjemmeside – Og vi oppfordrer alle til å ta en titt www.ohif.no
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Styreleder i OHIF, Espen Lynghaug, sammen med svenneprøvemedaljekandidat,
Sophie-Marie Werenskiold.

Styremedlem i Oslo og omegn Frisør- og Velværelaug, Carina M. G. Fisher sammen
med 6 nye fagarbeidere.

Nestoldermann i Oslo Rørleggerlaug, Mari-Ann Amundsen, kunne gratulere fire
nye rørleggere.

Nestoldermann for Oslo Kjole- og Draktsyerlaug, Anne-Kristine Holm Wivesøll, her
sammen med to lykkelige svenner.

Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus
22. november ble vinterens vakreste øyeblikk arrangert. Oldermenn og ledere fra OHIF gjorde ekstra stas på
arrangementet. Vi er så glad for alle som stiller opp – Det er en viktig og fin tradisjon. I alt var det 365 nyutdannede
fagarbeidere og svenner i 48 ulike fag som entret podiet til applaus fra familie, venner og gjester.
Seremonien startet i tradisjons tro presis klokken 18.30 med fanfaren "Til håndverkets pris" av S. Caspersen - Spilt av
Jon Erik Brekken fra Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Ordfører Marianne Borgen ønsket alle velkommen og
introduserte kveldens hovedtaler som denne gangen var byrådsleder Raymond Johansen. Johansen hadde en fin tale
med mye personlig preg. Han fortalte om sine egne erfaringer som lærling og nyutdannet, og hvilke nyttig kunnskap
man får med seg på veien - uavhengig av hvilke profesjon man ender opp i. Flere bilder fra seremonien finner dere her
Elever fra Edvard Munch vgs sto for de musikalske innslagene og elever fra Blomsterdekoratørenes opplæringskontor
for lærlinger (BLOK) hadde laget blomsteroppsatsene.
Svenneprøvemedaljen gikk til Sophie-Marie Werenskiold (bildet øverst til venstre) i møbelsnekkerfaget. I innstillingen
står det blant annet at hun har arbeidet planmessig, raskt og nøyaktig. Hun var imøtekommende og ivrig etter å dele
informasjon om sitt arbeide, og at prosess og produksjon ligger klart over gjennomsnittet. Vi gratulerer så mye! Les mere
om henne på neste side i nyhetsbrevet.

En kaffe med Sophie-Marie Werenskiold –
Svenneprøvemedaljekandidat i møbelsnekkerfaget
november 2018.

Svenneprøven til Sophie-Marie – En skjenk med to sjalusidører.
Nemden berømmet den store kreativiteten som var utvist, at designet
var moderne 60-tallsstil og inneholdt flere gode tekniske detaljer.

Sjalusidører kan bli slitt over tid og dermed vanskelige å reparere, men
her hadde Sophie-Marie laget en egen løsning for å kunne ta dem ut for
reparasjon.

OHIF møter Sophie-Marie på Den Norske Opera & Ballett der
hun jobber. Det er iskaldt ute, men inne er temperaturen høy.
«Små pepperkaker» løper rundt i gangene sammen med
oppgirede skoleklasser, og jeg blir fortalt at det er
«Nøtteknekkeren» som er i gang. Vi går gjennom rader med
ballettkjoler, sminkører, dansere og verkstedet og jeg tenker at
dette må være et fantastisk sted å jobbe. Sophie-Marie trives og
håper hun kan fortsette vikariatet som hun fikk etter at hun ble
ferdig med læretiden.
Som så mange andre begynte hun på et studiespesialiserende
løp, men skjønte at dette ikke gav kreative utfordringer nok.
Kunstlinjen på Oslo Steinerskole ble starten på en
yrkesutdannelse. En faglært møbelsnekkerlærer inspirerte til
videre studier og turen gikk til Møbelsnekkerskolen på Mysen.
Der var det 15 elever i alle aldre og interessen økte. I denne
perioden startet hun eget enkeltmannsforetak og hadde egentlig
ingen plan om å ta svennebrev. Da hun så at det ble søkt etter
lærling i Operaen jobbet hun også for et annet firma som het «Ett
rom til». Hun sendte likevel inn en søknad og ble lærling – Noe
hun ikke angret på. Den Norske Opera & Ballett gav mange
muligheter og en god lærlingelønn. I tillegg til definerte
arbeidsoppgaver jobbet hun under læretiden med egne ting på
ettermiddagene for å få flere utfordringer.
Hun liker håndverket i faget – det å kunne bruke hendene og
verktøy, være kreativ, finne nye løsninger og utvikle eget design.
Når jeg spør hva det beste med faget er, svarer hun at det er den
manglende fasiten på hvordan ting skal gjøres og at man får laget
mange «rare og merkelige ting». Noe hun åpenbart får gleden av
nå. Inne på scenen står blant annet en svær ubåt i to etasjer som
både skal være funksjonell og visuelt beskrivende – Det er umulig
å ikke bli fasinert av det samarbeidet mellom scenografene og
alle verkstedene som må til for få dette til å fungere.

Her står hun foran et av arbeidene hun har vært med på å produsere til
en forestilling. Scenografene lager så detaljerte minimodeller at
håndverkerne kan ta mål og jobbe direkte ut i fra modellene.

Det er ikke mange svenneprøvemedaljer som leveres ut, og når
jeg spør henne hva det betyr for henne å få den, svarer hun at
det er veldig stas og at det oppleves som en annerkjennelse av
det arbeidet hun gjør. Hun kan være tryggere på at det
håndverket som hun utfører har en kvalitet som blir sett og lagt
merke til. Stipendet skal brukes til verktøy – nærmere bestemt en
hånd-overfres og støvsuger. Det blir spennende å følge henne
videre og vi håper at vi ser mere til henne både i faget – og
kanskje i Snekkermesterlauget i fremtiden. Det er lov å håpe.
Vi sier takk for denne gang og ønsker henne lykke til videre.

Tilbud om presentasjonskurs i Håndverkeren!!
Lørdag 2. februar 2019 arrangerer OHIF «Presentasjonskurs» her i Håndverkersalen.
Kurset vil vare fra 10.00 – 16.00 og omfatter temaene:









Hva omfatter egentlig non-verbal kommunikasjon og hvordan blir du bevisst denne?
Hvor mye oppmerksomhet går til stemningen du skaper når du står og presenterer?
Hvilket førsteinntrykk skaper du og hvor viktig er dette?
Hva kan du gjøre for å sørge for at folk får lyst til å høre på deg? At de henger med, at du når frem?
Hvordan forbereder du deg til en presentasjon? Fokuserer du kun på det du skal si eller også på andre
kommunikasjonsformer?
Hvem liker vi å høre på? Hvilke egenskaper sitter du inne med som gir gjennomslag?
Hva vil det si å være ekte?
Hvordan finner du roen?

OHIF har tidligere arrangert medietreningskurs, men har nå lyst til å tilby våre medlemmer en mulighet til å bli tryggere
formidlere. Mange av dere er engasjerte i fagopplæring, læreryrke, kursholdere og foredragsholdere – Og vi vet dere
brenner for fagene deres. Vi har invitert Melanie Smirou til å holde kurset. Melanie en utrolig flink og flott dame som
holder kurs, coaching og foredrag i presentasjonsteknikk med fokus på non-verbal kommunikasjon. Hun har
skuespillerbakgrunn og hjelper deg med å finne ditt autentiske uttrykk. Hun jobber med kroppsspråk, pust og stemme
slik at du får med deg- og treffer ditt publikum fra første stund!
Det vil bli invitert til kurset på mail, men vi har begrensede plasser, så meld deg gjerne på med det samme til
hilde@ohif.no.

Tidligere administrerende direktør i OHIF Knut I. Westby har gått bort 1929 – 2018
Westby hadde sin læretid hos «De forenede Snekkere»
som hans far Bjarne Westby kjøpte i 1933. Her tok han
også sitt svennebrev i 1955.
Bare noen år etter svenneprøven, overtok han driften av
firmaet. Faren ville slippe sønnen frem og gi ham
mulighet til å utvikle seg. Knut J Westby har gjort det
samme, da han var 60 år og ble direktør i OHIF, lot han
sin sønn Erik overta ledelsen av firmaet.
Han startet i Lauget i 60-årene. Han har siden 1967 vært
både styre-medlem, nestoldermann og oldermann. I
forbindelse med Laugets 75-års jubileum var han
formann i utstillingskomiteen. For sin innsats i lauget er
han slått til Ridder av Den Gyldne Høvel.
Fra arbeidet i lauget gikk veien videre til Håndverkernes
arbeidsgiverforening og formannskaps-jobben i Oslo
Håndverksforening fra 1982 - 84 og så til
formannsjobben i Oslo Håndverks- og Industriforening
som han hadde fra 1984 og frem til 1989 da NHO ble
dannet. Han var direktør i OHIF i 7 år til han gikk av med
pensjon i 1996. Takk for alt du gjorde for fag og forening.

Når det skal kjøres og parkeres i Oslo sentrum
Fredag 30. november tok Lars fra Harry Martinsen AS (til venstre) med seg Thomas Karlsen fra Vegvesenet på et
oppdrag i Oslo sentrum. Karlsen er fagekspert i brukermedvirkning og vært i møte med OHIF vedrørende
trafikksituasjonen for håndverkere i Oslo sentrum i forkant av kjøreturen. Denne dagen fikk han mulighet til å se
utfordringene i praksis.
Karlsen møtte først opp på kontoret til Harry Martinsen hvor han fikk en prat med flere på kontoret før turen gikk til
Rådhusgate 17, til grossisten etter deler og tilbake igjen til oppdragssted.
Bymiljøetaten ønsker å effektivisere tilgang til gateareal for grønn vare-distribusjon og håndverkertransport. I den
forbindelse vil det piloteres aktuelle løsninger som gir oversikt over ulike parkeringstilbud, sanntidsinformasjon om ledige
plasser, el-lade muligheter og evt. mulighet for å forhåndsbestille og betale for parkering. Ved et synliggjort
parkeringstilbud kan transportørene optimalisere sin ruteplanlegging og få en mere forutsigbar arbeidsdag, også i
forhold til behovene for å lade biler underveis i tillegg til å unngå unødvendig kjøring - samt parkeringsgebyr. Piloten
kalles «ITS for vare- og nyttetransport i sentrum» og kommer inn under STOR-prosjektet (Smartere transport i Oslo
regionen). Prosjektet er et felles samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune Bymiljøetaten, Ruter og Statens vegvesen
region Øst. Gjennom STOR skal det piloteres nye transportløsninger og mobiltjenester. OHIF setter pris på initiativet fra
Karlsen som ønsket å kjenne dette på kroppen og få informasjon direkte fra håndverkerne – Tusen takk til Lars og Harry
Martinsen som stiller opp og bidrar.

OHIF har fått ny hjemmeside – Sjekk den ut her

