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Kjære medlemmer!
Vi håper alle er friske og ved godt mot. Forhåpentlig har alle hatt en fin sommer, med litt sol og
litt regn og noen hyggelige opplevelser. De fleste har nok holdt seg hjemme i Norge. Vi er heldige
som bor i et trygt, vakkert og variert land med mye å se og oppleve.

Utagawa Hiroshige: Naruto Whirlpool, Awa Province – fra serien Views
of Famous Places in the Sixty-Odd Provinces, Japan, ca 1853-56

Underlige tider
Styret i NSOK hadde sett frem til å møtes på tur nå 22. august. Hele 51 medlemmer hadde meldt
seg på turen, så det er tydelig at vi var mange som har følt på savnet av å treffes. I dagene før
avlysningen kom imidlertid myndighetene med anbefalinger om å vise ekstra aktsomhet på
grunn av oppblomstring av korona-viruset etter ferien. For å være på den sikre siden valgte vi å
avlyse turen. Vi vil arrangere den samme turen til neste sommer. Da finnes det sannsynligvis en
vaksine som gjør at vi kan omgås på normalt vis igjen.

Jian tebolle med hare's fur-dekor, Kina, Southern Song dynastiet (960-1279)

Nettsiden vår
Som vanlig oppfordres alle til å komme med tips til ting som kan legges på nettsiden vår. Og følg
med, nye ting dukker opp. Nå for eksempel kan du gå inn på Nyheter og få tips om en
silkeutstilling i Bærum (og foredrag hvis du er rask!), og en lenke til en rykende fersk artikkel av
Karl Emil Strømstad, kalt «En meget spesiell duo».

Studiegrupper
Noen av studiegruppene vurderer å starte opp igjen med møter. Det er opp til hver gruppe når
de tar opp tråden igjen, og hvordan de organiserer seg.

HØSTPROGRAM
Vi tar et skritt om gangen, og planlegger ikke for hele høsten riktig ennå. Det er mulig vi
arrangerer et møte i november også, det kommer vi eventuelt tilbake til. Grunnet usikkerhet
rundt korona satser vi på foredragsholdere som bor i Norge. Vi må også ta forbehold om
avlysning dersom det skulle skje en drastisk endring i smittetall. Vi benytter Store sal så vi kan
opprettholde 1 m avstand. For å kunne gjennomføre blir det påmelding til et begrenset antall
plasser, maks 35 personer. Det blir «førstemann til mølla», så meld deg på til Kari Lauritzen på
epost eller mobil (se kontaktinfo under).

Kopp og skål, Famille Rose-dekor, Kina, Yongzheng/Quianlong

Medlemsmøte med foredrag
Vi satser på å møtes i vante omgivelser på Schafteløkken. Foredragsholder blir vår egen Per
Kristensen, mangeårig styremedlem i NSOK, som skal holde foredraget «Verden i miniatyr –
kinesiske snusflasker». Per er samler av disse vakre kunstverkene, og samlingen hans er av
internasjonalt kaliber.
Tid og sted: tirsdag 6. oktober klokken 19 i Store sal på Schafteløkken

Årsmøtet
Årsmøtet er en viktig og hyggelig avslutning på NSOK-året. Æresmedlem i NSOK Knut Myrer er en
dreven foredragsholder, han skal stå for det faglige innslaget. Tittelen på hans foredrag er «Glimt
fra noen av verdens fineste samlinger av porselen og keramikk i Asia og Europa. En kavalkade fra
studiebesøk gjennom de siste 25 år». Vi kommer tilbake med invitasjon og utsendelse av
årsmøtepapirer.
Tid og sted: torsdag 3. desember klokken 19 i Store sal på Schafteløkken

Blåhvit ingefærkrukke, motiv “One hundred treasures”, Kangxi, ca 1750
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Med beste hilsen fra Styret

Enkekeiserinne Cixi (1835-1908) i det kinesiske Qing-dynastiet

