
 
Feministhelg Nordpå 2018 

 

” En bruksanvisning til alderdommen” kaller psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran sitt 

essay i Morgenbladet.  

 

Vi inviterte henne til Nordpå ei helg i februar 2018, men va de lekt – hun hadde ikke tid.  

I fjor inviterte vi Vigdis Hjort, samme svar fra henne. Vi brukte det oppsatte temaet, men med 

lokale krefter. Unni og Aud ble kursansvarlige. Det fungerte så bra at vi gjentar opplegget i 

2018.  

 

Derfor: Helga 9. - 11. februar inviteres du til Feministhelg Nordpå.  

Temaet er: Gamle – vi!? 

 

Sissel Gran ser at hun blir veldig lik sin mor, men vil ikke overta hennes resignasjon og 

bitterhet, tendensen til å lukke sin livsfortelling alt for tidlig. 

 

Mange av oss tilhører 68-generasjonen og har en drøm om å gjøre alderdommen til en 

betydningsfull livsperiode, samtidig som vi erkjenner at vår aldring er et faktum. Vi er 

spenstige, slitne og støle!  

 

Vi kan bli eldre kvinner som krever vår plass i verden. Usynlighetskappen har aldri kledd oss 

godt. Vi kan bruke vår feministiske arv til å fylle eldrebølgen med noe nytt og vitalt. Hvordan 

kan søstersolidaritet manifestere seg nå? 

 

Denne helga deler vi refleksjoner og ideer med andre kloke feminister. Innimellom spiser vi 

deilig mat, drikker te/vin, sitter i stampen, går på tur, finner fellesskap i meningsbærende 

samtaler og tøv!  

 

Hvem kan være med? ALLE som har lyst til å bli med og dele ideer og framtidsvisjoner. 

Spre det glade budskap på mail og facebook 

 

Kursavgift:  kr.  600 

Opphold: kr 2850  

inkluderer overnatting dobbeltrom, (tillegg enkeltrom kr. 300 pr natt), i nyoppredde, 

gode senger fra fredag til søndag, kveldsmat (suppe) fredag kveld, to frokoster, to 

lunsjer, festmiddag lørdag kveld. 

Nordpå har alle rettigheter.  

 

Påmeldingsfrist: 25.januar 2018 til nordpaa@nordpaa.as. Merk påmeldingen ”Feministhelg”.  

 

Her gjelder «først til mølla»-prinsippet. 

 

Reise: Koordinering av privatbiler fra Trondheim, eller tog til Haltdalen.  

 

mailto:nordpaa@nordpaa.as

