
Markering av Stemmerettsjubileet i Hå kommune høsten 2013  

I anledning Stemmerettsjubileet samarbeider Hå folkebibliotek og Hå gamle prestegard om 

et formidlingsprogram hvor kunstnere og forfattere belyser temaene kvinnelig identitet, 

likestilling og deltakelse i Norge og våre naboland. Arrangement høsten 2013:  

 

«Formødrenes stemmer – en stemme fra Rogaland» 

1.10.13 kl 19.30, Biblioteket på Nærbø. 

Foredrag ved journalist og forfatter Audgunn Oltedal.  

 

I 1913 hadde alle norske kvinner for første gang rett til å stemme ved et stortingsvalg, og 

kunne være med å påvirke norsk politikk. Hvordan var det å leve i et samfunn som holdt 

kvinner utenfor på denne måten? Og hvordan var verdiene og erfaringene som formødrene 

våre begynte å ta sine politiske valg på grunnlag av? 

I boka Formødrenes stemmer har ti profilerte norske kvinner valgt en av sine formødre som 

levde i 1913, og skrevet et portrett av henne. En av bidragsyterene er Augunn Oltedal fra 

Høle i Rogaland, som vil holde foredrag om en av sine formødrer.  

 

Gratis. Enkel servering. 

[Illustrasjon: Bokomslag] 

 

I Don’t Eat Flowers 

26.10.13-1.12.13, Hå gamle prestegard 

Kunstutstilling av de kvinnelige estiske kunstnere Kai Kaljo, Marge Monko, Liina Siib og 

Anna-Stina Tremund.  

 

Utstillingen tar opp ulike problemstillinger omkring kvinner og deres plass i det estiske 

samfunnet i dag. Utstillingsprosjektet I Don’t Eat Flowers inngår også i den regionale 

festivalen “Estonian Intervention» om estisk samtidskunst, dokumentarfilm og 

performanceteater.  

 

 

Bokkafé med forfattar Ren Powell 

30.10.13, kl 19.00-20.30, Obrestad fyr. 

Foredrag om den amerikanske forfatteren og reformatoren Dorothea Lynde Dix ved forfatter 

Ren Powell.  

 

Dorothea Lynde Dix (1802-1887) var en markant skikkelse på 1800-tallet i USA. Hun bidrog 

til en rekke reformer innenfor amerikansk skole-, helse- og fengselsvesen, og hadde et stort 

sosialt og politisk engasjement for de fattige i samfunnet.  

 

Ren Powell har skrevet doktorgradsavhandling om livet til Dorothea Lynde Dix. 

 

Billettpris: kr 50. Åpen kafé 

Taxi fra Nærbø stasjon kl 18.45 med retur fra fyret kl 20.30, kr 50 t/r. 

 

http://www.hagamleprestegard.no/bokkafe-onsdag-30-oktober-pa-obrestad-fyr.aspx 

[Illustrasjon: Vedlagt foto av D.Lynde Dix] 

http://www.hagamleprestegard.no/bokkafe-onsdag-30-oktober-pa-obrestad-fyr.aspx


Bokkafé med den svenske forfatteren Maria Zennström 

13.11.13 kl 19.00-21.00, Obrestad fyr 

Panelsamtale om identitet med utgangspunkt i Zennströms bok Hvordan er et liv ut hvis man 

ikke har nok kjærlighet. Forfatterens nye selvutforskende roman skildrer en moden kvinnes 

forhold til familien, kroppen, kjærligheten og litteraturen - og tar opp tabubelagte tema som 

barnløshet. I panelet: Maria Zennström og litteraturviter/kritiker Sigrun Hodne.  Møteleder: 

Forlagssjef Eirik Bøe  

Gratis. Enkel servering.  

Taxi fra Nærbø stasjon kl 18.45 med retur fra fyret kl 21.10, kr 50 t/r.  

 

Arr: Hå folkebibliotek og Hå gamle prestegard i samarbeid med Pelikanen forlag. 

Støttet av Fritt Ord  

[Illustrasjon: Vedlagt plakat for arrangementet] 

 


