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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 3. september 2019 
 

Innhold: 

• Invitasjon til 25-årsjubileum 6. november 2019 med program 

• Forelesninger i farmasihistorie på Farmasøytisk institutt 

• Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap 

• Farmasihistoriske samlinger i Norge 

• NFHS hjemmesider, Facebook, Instagram 

• Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FYLLER 25 ÅR. 

Innbydelse til Jubileumsfeiring og HØSTMØTE 

Høstmøtet og feiringen finner sted  
onsdag 6. november 2019 kl. 15.00 – 19.30 

i Aulaen på Oslo katedralskole, Ullevålsveien 31, 0171 Oslo 
___________________________________________________________________________ 

 

 Meld dere på! 
Påmelding til Erik Andrew (eriandrew@gmail.com) eller mobil 906 93 197 innen 1. 10.2019. 

 
Norsk Farmasihistorisk Selskap kan i år feire sitt 25 årsjubileum. Høstmøtet vil derfor bli et 
utvidet møte for å markere jubileet. Det blir et todelt program: én del for å markere jubileet og 
én del som de tradisjonelle høstmøtene. Mellom disse to blir det en pause med mulighet for 
omvisning i Bibliotheca Scholæ Osloensis - Oslo katedralskoles gamle bibliotek, samt se 
Andersensamlingen i Abelrommet. 
 
Etter møtet, ca. 19.30, ønsker styret å invitere alle medlemmer til en enkel bespisning i 
tilhørende lokaler for å markere våre første 25 år. Man kan også velge å være med på bare 
møtet, eller både møtet og påfølgende bespisning. 
 
Jubileums og høstmøtet koster kr. 250,- bespisningen etterpå koster også kr. 250,-. 
Beløpene kan betales helst med Vipps (539618) ved påmelding, eller i bank til  
 

kto. 9235 38 91881 
 

Husk å skrive ditt navn på, så vi vet hvem som har betalt. Du kan også gi beskjed om du ønsker 
å være med på møtet eller bespisningen eller begge deler ved påmeldingen. 
 
Vi håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å komme på denne markeringen. 

mailto:eriandrew@gmail.com
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Program: 

Kl. 15.00 Jubileumsdel: 

Velkomsthilsen v/Liv Slettevold 
Historien om Norsk Farmasihistorisk Selskap i ord og bilder 
Intervju med æresmedlemmer 
 

Kl. 17.00 Pause med omvisning i Oslo katedralskoles gamle bibliotek mv 
 Forfriskninger mm. 

 

Kl. 18.00 Faglig del: 

 Brit Lannem: EkornRingen på Historica – fra idé til utstilling  
 Anne Cathrine Sund: Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 1941 - 1977 

Randi Winsnes: Legemiddelverkets historie 
 

Kl. 19.30 Lett servering (påmelding) 

___________________________________________________________________________ 

Gavebidrag til NFHS’ jubileum 
 
Styret takker for gavebidragene som kom inn i 2018.  
Men vi håper også at jubileet kan være en fin anledning for medlemmene å gi gavebidrag.  
Stort eller lite – alt blir tatt imot med stor takk. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Forelesninger i farmasihistorie på Nord Universitet og Farmasøytisk institutt 

 
 

 
 

NFHS har gjennom kontakter med undervisningsstedene for 
farmasistudenter, fått oppfordringer om å holde forelesninger i 
farmasihistorie som ledd i samfunnsfarmasi.  
I januar holdt Liv Slettevold og Sissel Brinchmann forelesninger ved 
Nord Universitet i Namsos for bachelorstudentene. 
 
På Farmasøytisk institutt 27. august holdt de forelesninger for de 
nye farmasistudentene. Fremmøte på forelesningene var meget 
godt – nesten 80 av de 83 studentene deltok aktivt.  
 
Tilbakemeldingene på evalueringsskjemaene var svært positive 
begge steder forelesningene ble holdt. 
 

 
Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og dokumentasjon. 

Styret er nå engasjert i å lage en oversikt over farmasihistoriske temaer som vi mener 
bør omtales og belyses. Har du noen tanker om dette, er du velkommen til å ta kontakt 
med en i styret eller sende en mail til Holger Moe Tørisen på hmt@online.no.  

Temaer som dokumenteres gjennom NFHS kan presenteres som innlegg på møter 
arrangert av Selskapet, eventuelt publiseres i Cygnus og også presenteres internasjonalt 
gjennom International Society for the History of Pharmacy (ISHP). 

mailto:hmt@online.no
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Du finner NFHS årsrapport til ISHP her: 

 http://media.norskfarmasihistorie.no/2019/03/Norway-NFHS.pdf  

___________________________________________________________________________ 

 

Farmasihistoriske samlinger i Norge 
 

Vi nevner dette igjen: 
Kjenner du til noen farmasihistoriske samlinger her i landet?  Vi vil gjerne komme i 
kontakt med alle som har en slik samling, liten eller stor. 
Her er eksempler fra Glomdalsmuseet og Molde bymuseum: 
 

                                                
 

 

NFHS hjemmesider, Facebook og Instagram. LIK OG DEL! 
 

 
Adressen til hjemmesiden er: 

http://norskfarmasihistorie.no 
 

Disse sidene blir oppdatert jevnlig og inneholder nyheter, 
artikler, referater og annet aktuelt stoff. 

 

Du vil også finne tidligere utgaver av Cygnus,  
som kan lastes ned 

http://norskfarmasihistorie.no/cygnus 

 

 

 
 

 
 

Facebooksiden finner du her:  
 

www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no 
 

         
 

http://media.norskfarmasihistorie.no/2019/03/Norway-NFHS.pdf
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus
http://www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no
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Instagramkontoen finner du her:  

 

www.instagram.com/norskfarmasihistorie  

            
 

 

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap 
Styret har laget opptrykk av folder med informasjon om Norsk Farmasihistorisk Selskap.  

Du kan laste den ned ved å klikke på denne lenken: 

http://media.norskfarmasihistorie.no/2019/09/Folder-NFHS.pdf 

 

  
 

 

Artikler og notiser kan også legges ut på hjemmesidene til NFHS. Tips oss gjerne! 

 

___________________________________________________________________________ 
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