
Besøk av WHAE, august 2022



Søndag – Stavanger

WHAE ankom Norge og vi ble
tatt godt imot i Stavanger. Vi møtte 
lokalforeninger fra Rogaland, fikk 
presentasjoner om spennende 
prosjekter (disse gjorde inntrykk!), 
og WHAE presenterte sitt arbeid. Vi 
var også med på Kløvertur!



Mandag og tirsdag - Bergen
Etter en flott tur med Kystbussen, med 
både sveler og vafler på ferja, ankom vi 
Bergen hvor vi dro til Kvinnehelsehuset 
for å møte styret i Bergen sf. WHAE fikk 
høre om styrets arbeid, og motsatt. 
Sola skinte og vi fikk oss en nydelig tur
opp med Fløibanen – og tok bena fatt 
ned igjen.

På tirsdagen var vi tilbake på 
Kvinnehelsehuset for spennende 
presentasjoner fra de ansatte og møter 
med fylket. Vi rakk også et møte med 
en forsker fra UiB som WHAE har 
samarbeidet med om mødrehelse.



Onsdag – Oslo, møter med eksterne
På plass i Oslo var onsdagen 
preget av møter med andre 
organisasjoner. Først holdt WHAE 
innlegg for internasjonalt SRHR-
nettverk, før vi senere var hos 
FOKUS (som vi har rammeavtale 
med Norad gjennom), og deretter 
fikk vi besøk av Rotary Lysaker 
for å undersøke muligheter for 
felles prosjekter/finansiering. 

WHAE møtte så vår nye
generalsekretær, Malin 
Stensønes, på hyggelig middag.



Torsdag – N.K.S.-sekretariatet
På torsdagen hadde vi interne 
møter hos N.K.S. i Kirkegata 15. 
WHAE fikk blant annet se 
presentasjoner om hvordan vi 
jobber med integrering, 
kvinnehelse, kommunikasjon og 
politikk. Vi hadde samling i 
kantina for hele sekretariatet, 
hvor de fikk bli bedre kjent med
WHAE og deres arbeid. Vi rakk 
også en tur til Vigelandsparken! 



Fredag – faddermøte i Oslo
På fredagen var det endelig tid 
for faddermøte i Oslo. Etter en 
introduksjonsrunde holdt WHAE 
presentasjon, og fadderne fikk 
mulighet til å stille spørsmål. Så 
nøt vi finværet med en liten tur til 
operaen, og på kvelden spiste en 
god gjeng etiopisk/eritreisk mat 
på Mesob.



Lørdag - Fredrikkeprisutdelingen

På lørdagen deltok
WHAE på utdelingen 
av Fredrikkeprisen. 
Det ble en flott dag, 
hvor alle strålte i 
finstasen!



Søndag – adjø for nå!

Søndag var det tid for hjemreise
etter en begivenhetsrik uke i 
Norge. Før avreise til flyplassen 
tok Eli og lille Noam på seg 
ansvaret som sightseeing-guider.

Vi gleder oss allerede til neste 
gang vi får møte våre gode 
kollegaer fra Etiopia!


