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Kåseri om krigen trakk fullt
hus på gården

Aldri har så mange
interesserte tilhørere
møtt frem til et kåseri
på Lambertseter gård.
Storstua ble alt for liten
og de sist ankomne fylte
døråpningene og tilstøtende rom

Nordstrandsdagene 25.-31. mai
Folk disponerer for tiden i ”fridagsmåneden”
og vi er tidlig ute med forslag til interessante
opplevelser under Nordstrandsdagene som
arrangeres i uke 22

Hold av lørdag 30. mai kl 17.00!
Familiekonsert i Ekebergparken, (i skråningen ved
Hundesletta). Møt opp og nyt lokale musikere og
etablerte artister på Oslos fineste utendørs naturlige
konsertscene. Utdeling av bydelsprisen 2015.

Tekst og bilder Tore Flaa

De mange som benket seg i
Storstua, fikk høre Ivar Sekne,
som er lokalhistoriker og forfatter, fortalte om hvordan krigen
kom til Nordstrand og hvordan
”herrefolkets” besøket satte sitt
preg på bydelen. Han tok mest
for seg de lokale forholdene og
det som skjedde på Lambertseter. Han illustrerte dette med et
rikt billedmateriale.
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Ivar Sekne (tv) og Øyvind Reisegg har grunn til å være fornøyd med
fremmøtet

Øyvind Reisegg er magister i
kunsthistorie og leksikonredaktør. Han tok for seg hvordan
krigen satte sitt preg på hele
Oslo og fortalte om de forskjellige krigsminner som finnes i
byen.

Til venstre Marianne Svenning
som spiller obo og Christian
Hundsnes Grøvlen sto for det
musikalske innslaget. Det er
grunn til å tro at de ikke spilte
noie av Wagner. Kai Adelsøn i
mitten snek seg med på bildet
som vertskap.

Frivillige fra Nordstrand fikk medalje
Som en anerkjennelse for sin frivillige innsats, fikk 225 eldre overrakt en
frivillighetsmedalje av ordfører Fabian Stang i et festmøte på Rådhuset.
Femten av disse er fra Nordstrand.

RYEN TANNHELSEKLINIKK
NYE PASIENTER
2 røntgen, undersøkelse og puss

kr. 350,TANNLEGEVAKT
OG AKUTTBEHANDLING
Har du tannlegeskrekk?
Vi har lang erfaring med dette gjennom
mange år og kan tilby deg behandling
i sedering/narkose med vår overlege
og spesialist i anestesi.
Velkommen til vår nyoppussede og
hyggelige tannklinikk i ditt nærmiljø.
Gratis parkering foran tannklinikken
Tannlegene M.N.T.F.
Jan L. Kristensen og Siri Beathe Åberg
Ryen Tannhelseklinikk • Enebakkveien 203, 0680 OSLO • Tlf: 22 29 57 03 / 905 24 612
• Kontortid: 08.30 – 16.30 • Vakt-tlf. utenom kontortid: 905 24 612

Som en anerkjennelse for den
frivillige innsats som enkeltpersoner utfører, fikk 225 eldre
fra alle 15 bydeler frivillighetsmedaljen for sin innsats denne
dagen. - Det er mange frivillige
som gjør en stor innsats i sine
bydeler, og over flere år. De 15
frivillige fra hver bydel fortjener
en ekstra anerkjennelse. Der
er derfor hyggelig å kunne uttrykke takknemlighet gjennom
å overrekke dem en frivillighetsmedalje, mener eldrebyråd Aud
Kvalbein (KrF).
- Et av formålene med dagen
var å spre kunnskap om det
mangfoldet av frivillighet som
finnes i bydelene, og samtidig
inspirere til økt frivillighet.
Under festmøtet ble ulike former for frivillig aktivitet i byen
presentert gjennom egne stands.
Ordfører Fabian Stang innledet
arrangementet, og leder for Det
sentrale eldreråd, Odd Grann,
var programleder. Representanter for partienes bystyregrupper
bidro også.

De femten fra Nordstrand var:
Gerd Inger Asbjørnsen Bakke;
Ingunn Eliassen
Kari Hønsen
Arvid Juland
Gladys Birkeland
Reidun Stenvik
Petter Mathisen
Randi Lunde
Marit Amundsen
Gerd Osuldsen
Inger Sofie Michelsen
Ellen Mørk
Berit Ellingsen
Gerry Krange
Birgitte Dalen

Gå heller ikke glipp av:
Onsdag 27. mai kl 17.00
Geologisk vandring for alle! Går fra Bekkelaget til
Malmøya. Professor Hans Arne Nakrem og geolog
Elen Roaldset sakl beskrive og fortelle.
Start: Østsiden av gangbrua over Mosseveien.
Vandringen vil starte med det aller eldste (grunnfjellet) og noe av det aller yngste, nemlig Bekkelagsskredet i oktober 1953.
Torsdag 28. mai: Kl. 10-14
Lambertseter gård, Lambertseter fritidsklubb:
BARNEHAGEBARNAS BYDELSDAG.
Tryllekunstner, musikk/eventyrlesing og dansemorro.
Mini-konsert med bandet «Kattene på Grønland».
Sauegjeting med hund.
Kanskje også besøk fra brann- og redningsetaten
og/eller politiet.
Arrangerer: Lions Nordstrand, Lions Lambertseter og Rustad, Lambertseter gård/frivilligsentralen,
Lambertseter fritidsklubb.
Torsdag 28. mai: Kl. 18.30
Lambertseter gård: Kafekonsert.
Tre kor:
«Varia Vokalis»/ Lambertseter frivillighetssentral
«Lambertseter-skolenes kor»
«Tilbake»
Fri entre, salg av masse gode karer og drikke.
Arrangør: Korene, og Lambertseter frivilligsentral

Ruiner av Kruttverket i Liadalen kan fortsatt ses langs
Ljanselva. Foto: Stig Rune Pedersen

Lørdag 30. mai Kl 14.00
Bydelsvandring på Ljan. Oppmøte Ljan stasjon
kl. 14.00. Forbi Ljan skole, kirken, Liadalen, langs
Ljanselva forbi kruttverket, «Kirkestien» opp til
Skredderjordet. Mest gangvei, noe sti. Lengde 4-5
km. (Turleder: Miljøprosjekt Ljanselva v/Sverre
Samuelsen)
Arrangør er Bydel Nordstrand i samarbeid med foreninger og lag. Program for dagene kommer i mai!

