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Barnetog blir det likevel...
Utdanningsetaten går motsatt vei enn hva som
alltid har vært ”melodien” før når de lar fredag 15.
mai bli en skolefridag. Ikke reis ut av byen på 17.
mai, slutt opp om barnetog og feiringen, har de alltid sagt før. Nå blir det skole- og barnehagefri fire
dager etter hverandre.

200-årsjubileets lokale
barnetog

Nå legges det altså opp til at
folk forlater byen fra Kr. Himmelfartsdag til og med søndag
17. mai. På Lambertseter har
frivillighetssentralen arrangert
barnetog i de siste 11 årene og
ifjor var ”toppen av toppen”
med ca. 1100 barn i toget. Toget gikk samlet og fint, anført
av en taktfast skarptromme og
flaggborgen til Karlsrud skole.
Så fulgte som før skolens korps
som igjen ble fulgt av både 1.
klassebarn og S-klassebarn,
lenger ut i toget også de fra
Lambertseter skole og barn fra i
alt 21 store og små barnehager.
Et fargerikt og flott skue. Alle
endte opp til ”etter-toget-samling” med allsang, is og bolle
ved Lambertseter kirke.

15. maitog var nesten klart
Når skoleelevene fikk fri den
fredagen ble det etter hvert besluttet at barnehagene gjør det
samme, dvs. fredag 15. mai er
besluttet å bli planleggingsdag.
Inntil det ble bestemt var det

faktisk klart at korpset, som er
helt avgjørende viktig å få med,
faktisk var klare for å få sine
musikanter til å stille på skolefridagen 15. mai ! Men når
også alle barnehagebarn får fri
er det håpløst å arrangere noe
tog den fredagen.

Onsdag 13. mai – fire
dager før

Det blir en ”nedtur” å lage mye
ut av et 17.maibarnetog for de
minste som går hele fire dager
før selve dagen. Nå er likevel
dette besluttet :
Barnehagene lager en liten
lokal feiring hos seg selv, men
hvis de vil komme med de litt
større barna som kan ”henge
med” i et normalt gangtempo
så må de gjerne gjøre det. Skoleklassene kommer uansett og i
år skal Lambertseter skole øve
flaggborgen sin slik 8.klassene
skal gå i byen på 17. mai. Vi
inviterer til barnetog og tenker
sånn at barn synes det er moro
å gå i tog uansett, enten det har
med 17.mai eller ikke å gjøre,
men også vi har valgt å tone det

Slik har det sett ut i 11 år før når barnetoget har kommet mot senteret 16. mai. Med politihester foran,
flaggborg, korpsmusikk, afrikanske trommer og 1100 barn.

noe ned. Frivillighetssentralen
sier nå at alle som har lyst til å
gå i barnetog kan slutte opp om
det som går fra Karlsrud skole
onsdag 13. mai.

Togruta går fra Karlsrud
skole til Fritidsklubben
Kl. 10.10 : Karlsrud skoles
korps spiller opp og toget
starter opp. Vi går Cecilie

Thoresens vei sydover, gjennom
rundkjøringa, Langbølgen bort,
tar så Glimmerveien opp til
venstre, igjen venstre og så forbi
LIF-klubbhuset og frem til Fritidsklubben. Der løser toget seg
opp og alle barna som har gått i
toget får en liten ispinne.

Coop og Lions støtter opp

Vi retter en takk til Coop Mega
på Bøler og Rustad/Lambert-

Påskehygge på gården
Lambertseter Frivilligsentral ser det som en
viktig oppgave å tilby
trivsel- og hyggesammenkomster og bussturer når det ellers stilner
av i samfunnet påske,
sommerferien og i romjula. Slik har vi holdt på
siden årtusenskiftet da
vi også hadde nyttårsaftenfeiring.

eller frisk salat. Du får øl eller
mineralvann til maten. Så ble
det kaffe og godkaker, og denne gang ble det invitert tydelig
til at det også skulle bli dans.

Og alt dette ble det ! Dansegulvet ble spesielt velfylt denne
gangen med mange par i sving
og folk koste seg med kaffe,
kaker og likør. De to kara
Asbjørn og Einar, som utgjør
duoen COMBOS, skapte en
feststemning som varte påsken

En velfylt Lambertseter gård onsdag 1. april. I bakgrunnen ser vi
duoen COMBOS som spiller og synger. Foto: Synøve Gigernes

gjennom for deltakerne !

Folk setter stor pris på dette,
og nå hadde vi ”Påskehygga” på
Lambertseter gård onsdag før
Skjærtorsdag for på de dagene
hadde vi til og med begrepet
”den stille uke”, men for mange
av oss kan den uka bli litt i
overkant stille så dette tilbudet
var det godt og vel femti som
deltok på.
Det ble budt på varm lunsj,
stekte karbonader og røkte pølser, med potetmos og kålstuing

seter Lions Club. De spleiser
på de små ispinnene som barna
får når toget kommer frem til
Fritidsklubben og så sier vi bare
: Vel møtt til et mindre, men
trolig ikke mindre hyggelig,
barnetog på Lambertseter 13.
mai !
Kai Adelsøn,
frivillighetssentralen

SOMMERTURENE 2015
Merk allerede nå av
datoene tirsdag 14. juli
og tirsdag 11. august.
Da skal du på busstur !
Vi kommer tilbake med
kunngjøring og åpning for
påmelding senere om ”når vi
skal hvor”. Planen nå er at vi på
den ene turen skal til Fetsund
lenser og jernbanemuseet der,
samt at gjeddekakene de bare
har der skal utgjøre lunsjen og
så får vi også den vanlige kafferasten.
Den andre turen knytter vi til
75-årsmarkeringen av at den
2. verdenskrig begynte i landet
vårt 9. april. Vi tar en rundtur
med en del stopp og har med
oss guide. Turen går både i
vårt eget distrikt og nede i
byen. På denne turen skal vi
også sørge for både en kafferast og lunsj.

Loddselger Svein Magne kom for anledningen som kylling, kaklende rundt mens han bød på smågodt
og lodd. Foto: Synøve Gigernes

