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Kjære medlemmer!
Høsten er kommet med vaiende faner, klingende oldermenn og mesterbrevutdelinger i Laugenes sal. Det har vært en
spennende høst med oppfølging av Oslomodellen overfor Rådhuset. Det har også vært bompengenes høst, noe som har
utløst begrenset begeistring hos mange av våre medlemmer. I OHIF internt har det også vært mye fokus på utleie og det
er inngått en avtale med Akershus Eiendom Næringsmegling med sikte på utleie av de lokaler som blir ledige etter Olav
Thon fra oktober 2018. Medlemsmøtet står snart for døren og vi håper dere har tid og anledning til å delta – Velkommen
skal dere være!

ByggCamp med Håndverkets Dag
10. oktober boblet det av liv på Kuben Yrkesarena. 21 skoler og
33 utstillere fylte skolen til randen, og nærmere 1000 elever fra
Oslo og Akershus var innom dørene. Elevene som er påmeldt
får gratis transport til arrangementet og blir møtt med
fagdemonstrasjoner og stands. Her spenner det fra de store
byggfagene til de aller minste håndverksfagene. OHIF hadde i
år egen stand, og benyttet sjansen til å snakke varmt om alle
mulighetene som ligger i å velge yrkesfag. Administrerende
direktør, Eivind Andersen, fikk en stor jobb med å overbevise
elevene om at det «bare er død fisk som svømmer med
strømmen» og at fremtiden vil etterspørre fagarbeidere.
Hantverkarnas Riksorganisasjon fra Stockholm var på
gjestebesøk for å se på gjennomføringen av arrangementet, og
ble like godt satt i arbeid. På nederste bildet kan dere se
administrerende direktør, Johan T. Sterndal, i samtale med en
elevgruppe. Interessen ble stor da han snakket om sine egne
båter, som han restaurerer.
Kuben byr på en flott ramme med verksteder, elever, lærlinger
og faglærere. Og med opplæringskontorene, organisasjonene
og leverandører i tillegg, er dette et fantastisk godt tilbud til
Osloskolen. Vi skulle ønske at enda flere rådgivere og lærere
hadde hatt anledning til å besøke seminaret vårt, som gikk før
og etter lunsj. Har vi klart å tenne lyset hos elevene, har vi
oppnådd det vi ønsket.
Takk til alle våre medlemmer som var med denne dagen!

En kaffe med varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam
Om sommerbrisen har forlatt Oslo nå i oktober, så blåser det en varm vind inne i Oslo
Rådhus. Nærmere bestemt i stillingen som varaordfører. Kamzy, som hun seg kaller selv,
beveger seg lett og målbevisst mellom arrangementer og politiske møter, og varmer alle
på sin vei. Hun har vært gjest hos oss ved Mesterbrevutdeling og Årskonferanse, og
denne gangen møttes vi i Rådhuset med «rekruttering til yrkesfag» som tema. Vi hadde
et godt møte med Kamzy og finanskomiteleder, Frode Jacobsen, og fikk i tillegg lurt inn
noen minutter med Kamzy alene helt til slutt.
Når vi spør henne hvilket fag hun ville valgt om hun skulle jobbe som håndverker kommer svaret rask; «Jeg hadde lyst til
å begynne på elektro da jeg var 15. Jeg syntes det hørtes spennende ut». Og selv om yrkesveien ikke gikk i «vår» retning,
er vi glade for at hun i dag har funnet sin plass. For er det en ting Kamzy er opptatt av, så er det at alle skal finne sin egen
retning og yrkesvei i livet – uten hinder, fordommer og begrensninger. «Ungdom må søke sine basic needs og stille seg
selv de riktige spørsmålene før de søker råd hos andre. Finne sine evner og drømmer. Det er så lett å bli farget av andre
og la det bli en løsning for ikke å velge selv. Oslo må være en mangfoldig by – også når det gjelder i yrkesutdannelse».
Når vi spør om hvordan Oslo vil se ut om 10 år blir hun ekstra glad. Dette fordi hun har invitert en hel gjeng med
engasjerte ungdommer til rådhuset for å spørre dem hvilken by de ønsker seg. Hvordan vil de at fremtiden skal se ut.
Selv ønsker hun at politikere skal se lenger enn sin egen periode. Og ikke minst få flere rollemodeller. «Dersom flere tør
å være seg selv vil vi få en by som er rausere, mere mangfoldig og med plass til alle» avslutter hun.
Vi ruslet tilbake til Rosenkrantz gate i et fargerikt høst-Oslo og tenkte at så fargerik burde også ungdommers yrkesvalg
være. For tenkt så kjedelig det hadde vært om nesten alle bladene gikk over i grått.
Om vi ikke finner svarene i dag, så fortsetter arbeidet. Og etter å ha oppdaget Kamzys «guilty pleasure», så inviterer vi
gjerne til en prat over varm sjokolade på Hotell Bristol når vinteren setter inn og hun trenger noe å varme seg på. Takk
for denne gang!

Design og godt håndverk på
Løvebakken
Tirsdag 5. september kunne NAJD - Norwegian
Association of Jewellery Designers vise frem et
utvalg av norsk smykkedesign på Stortinget.
Stortingsrepresentant, Morten Ørsal Johansen
(FrP), hadde invitert til toppetasjen som var en
flott ramme for utstillingen. Han åpnet med å
snakke varmt om design og håndverk, og
viktigheten av å ta vare på fagkompetansen.
Blant utstillerne var også Oslo Gullsmedlaugs
medlemmer representer med Martina Propers,
Remy Bugge og Torill Isaksen.
Martina Propers og Remy Bugge

Leder for NAJD, Marianne Bergskaug, og
stortingsrepresentant, Morten Ørsal
Johansen

.

Få med dere utstillingen til Gyllenlærlauget
28. oktober – 2. november 2017 kan dere se fantastiske
gyllenlærarbeider i Rådhusgalleriet på Rådhusplassen i
Oslo. Å lage gyllenlær er blitt beskrevet som et av de
mest eksklusive håndverk som finnes. Og i eldre tider
ville ikke gyllenlærutøvere gi opplæring til andre enn
sine nærmeste slektninger. Det var maurerne som
brakte med seg sine tradisjoner med skinnarbeid på
700-tallet, da de erobret Spania. Bruken av Gyllenlær
nådde et høydepunkt på 1500-1600 tallet, men var
vanlig i bruk til ca 1750. Gyllenlær ble blant annet brukt
til tapeter, duker, sengetepper, puter, bokomslag mm.
Mer om gyllenlær kan du lese her: Hva er gyllenlær

Booking av rom til møter og arrangementer
Nytt bookingsystem prøves nå ut i administrasjonen. Det er nå mulig å gå inn på http://ohif.no/medlemmer/moteromfor-medlemmer/ og booke møterom selv. Når dere booker over nett, blir det sendt en mail til administrasjonen som
godkjenner (eller avviser) bookingen.
Det er ikke mulig å benytte seg av saler eller møterom uten forhåndsbooking, selv om det står ledig på
kalenderoversikten på våre hjemmesider. Dette er viktig for å kunne holde rom og saler i orden til enhver tid, og unngå
dobbeltbookinger. Vi håper bookingsidene kan være til god hjelp for dere ved planlegging av møter og arrangementer.

NB!
Nå er åpnet for salg av beboerparkeringstillatelser i alle de tidligere prøveområdene i Bydel Frogner, St. Hanshaugen og
Gamle Oslo. For mer informasjon om utvidelse av ordningen og søknadsinformasjon:
www.oslo.kommune/beboerparkering

Vi minner om:

Endringer av oldermann og/- eller annen kontaktinformasjon må meldes inn til hilde@ohif.no
Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus 23. november. Oldermenn og ledere i deltagende fag
vil bli invitert til arrangementet
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VELKOMMEN TIL
MEDLEMSMØTE I OHIF
ONSDAG 15. NOVEMBER KLOKKEN 18.00 I HÅNDVERKERSALEN
PROGRAM
18.00

OHIF informerer om arbeidet i foreningen

18.30

Dag Oppen Berntsen
«De som tror at dette utelukkende handler om sviktende
rekruttering til de tradisjonelle håndverksfagene, tar helt feil –
det handler om hele nasjonens innovasjonskraft på sikt».

Administrasjonen ønsker
velkommen til Rosenkrantz`
gate 7

Denne mannen ønsker du ikke å gå glipp av!
Han er spesialrådgiver for Norges Forskningsråd –
Divisjon for innovasjon, og styreformann for Stiftelsen
Orlogsbriggen Fredriksvern. Han snakker varmt og
humoristisk om sammenhengen mellom hode og hender,
sløydsalen, nytenking og innovasjon. Skal du få med deg
ett foredrag i år – få med deg dette!

19.00

Ølsmakekurs
Vi gjentar suksessen fra i fjor!
Bjarte Lie fra Ølakademiet kommer tilbake for å
fortelle både fakta, nesten-fakta og ølskrøner. Om du
ikke er glad i øl, blir du uansett underholdt.

Dag Oppen Berntsen

Det er bare å glede seg! 

20.30

VEL HJEM!

"Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er
framgang. Å arbeide sammen er suksess"

Bjarte Lie

Henry Ford, grunnlegger av Ford Motor Company

PÅMELDING INNEN FREDAG 3. NOVEMBER

hilde@ohif.no

