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Informasjon fra bydel Nordstrands Frivillighetssentraler

Lambertseter Frivilligsentral
Vi ønsker, med en åpningstid hver dag
fra 10 – 17 og på lørdager til 15 å være
bredt tilgjengelige og tilstede i nærmiljøet !

Vi påtar oss og ønsker
deg som frivillig med på :
•
•
•
•
•
•
•
•

Å drifte samfunnshuset Lambertseter gård.
Dugnader arrangeres.
Museumskroken på gården. Dagsentere, skoleklasser m.fl. skal inviteres til det nye ”Lambertse
ter-museet” . Meld deg som ”tidsvitne” fra 50-tallet
Å gi et kafetilbud til vanskeligstilte i et bokollektiv.
Frivillig der ?
Å arrangere turer både for barn og for dagsenter
brukere. Vertskap ?
Å ha alt ansvar for TV-aksjonene lokalt. Massevis
av oppgaver fra å kunngjøre, oppdatere bøssebærer
basen, servering mm.
Å arrangere bussturer om sommeren og før jul.
Hjelpere/ guide?
Å tilby ”Sommerkafê i det grønne” ved Lambertse
ter gård. Hjelpe til ?
Å tilby sosiale og kulturelle sammenkomster i rom

Julekonsert i
Lambertseter kirke
onsdag 10. desember
kl. 19.

•
•

julen, påsken og om sommeren da ”samfunnet står
stille” .
Det er mange oppgaver i denne sammenheng.
Å arrangere kafêkonserter på sykehjem og på
Lambertseter gård. Være vertskap? ?
Å arrangere barnetog på Lambertseter før 17. mai
for opptil 1100 småbarn.Vi trenger å lage
kunngjøringer,organisering togvakter, mange opp
gaver må løses.

Våre en-til enhjelpeoppgaver er å :
•
•
•
•

Hente hjelpemidler på hjelpemiddellageret til
Oslo kommune
Utføre følgeoppdrag til lege, tannlege mm.
Gå på biblioteket og handleoppdrag
Være besøks-/ tur-og aktivitetsvenner

ter fra skolekorps i distriktet
spiller opp under temaet ” En
musikalsk rundreise i Norden”
. Med andre ord : Variert og
spennende musikk Island,
Finland, Sverige, Danmark og
Norge.

1. Lambertseterskolenes kor
2. Damekoret Varia Vocalis
3. Sangerne Marta Smith og
Edrian Esmena,
Haakon Smith (piano)
4. Kort andakt
5. Torshov veterankorps
GRATIS ADGANG.
Kollekt til inntekt for kirkens
ungdomsarbeid.

Lambertseter Ungdomskorps byr på den
tradisjonelle . . .
Nyttårskonsert i Abildsø
Fellesskapshus
Lørdag 10. januar kl. 1500.

Seksti medlemmer og hospitan-

Frivillighetssentralen tilbyr
skyss til Abildsø og før det...

”Nyttårskonsertsuppe”

Den serveres fra kl. 13 i kirkestua i Lambertseter kirke. Kr.
50,- inkl. kaffe og kake, samt
transport ned og opp igjen fra
Abildsø. Meld deg på, tlf. 22
29 19 00.
Billetter til konserten fås kjøpt i
frivillighetssentralen fra onsdag
samme uke.

Utføre små bistandsoppgaver som å henge opp
bilder, feste hengsler, bytte lysstoffrør og batterier i
røykvarslere, bære ved fra kjeller mm.

KONTAKT
Ring daglig leder på tlf. 91130143, eller send noen ord
til
post@lambertsetergaard.no du som vil bli frivillig.
Hvis du er en som trenger vår bistand kan du ringe
91130143.
Vi holder til på Lambertseter gård i sommermånedene og i
Lambertseter kirke resten av året.

Ikke glem å melde deg på

2. juledagsmiddag
eller ”Romjulshygge”
30. desember

Salg av god bjørkeved

Program :

•

Leveres i 20 og 30 cm-lengder
i 60 ltr sekk a kr. 80,Vår bjørkeved i 20 cm-spesiallengden for ”Lambertseterkaminer” og 30 cm for peis
tilkjøres i bydelene Nordstrand
og Østensjø. Minstebestilling er 10 sekker eller mer ved
gratis tilkjøring , men vi kan
gjøre unntak hvis du ikke har
lagringsplass. Frivillighetssentralen kjører da til deg med
2- 5 sekker.
Ring for bestilling til Lambertseter Frivillighetssentral på
Tlf. 22 29 19 00
(10 – 17. Lør 15)

Kunngjøring sto i forrige Oslo
Syd. Vi minner om fristen for
påmelding til disse sammenkomestene som er 18. desember.
Tilbudet er altså :

Fredag 2. juledag
kl. 15 i kirkestua

Julemiddag m/dessert, kaffe og
kaker. Besøk av medlemmer
fra Lambertseterskolenes kor,
gang rundt juletreet . Transport
tilbys for den som trenger det.
Pris kr. 100,- som betales når
du kommer.

Tirsdag
30. desember kl. 13 på
Lambertseter gård
•
•
•
•
•
•

Velkomstdrink serveres
Servering av lapskaus, jule
clausthaler/mineralvann
Kaffe og kaker.
Utlodning
Salgsdisk med vin og øl.
Sang og musikk, også til
dans, ved duoen COM
BOS

Pris kr. 120,- som betales når
du kommer.
For påmelding til
LAMBERTSETER
FRIVILLIGSENTRAL,
ring 22 29 19 00

Hjelpe dame med å
rydde seg på plass
etter flytting ?
Test ut ditt ”rydde-på-plass”talent ! Eldre dame på Lambertseter har nettopp byttet bolig og trenger hjelp til å tømme
kartonger for ”ting og tang” ,
organisering for å komme seg
”på plass”. Noe du kan tenke
deg å gjøre som frivillig ?
Meld din interesse ved å ringe
frivillighetssentralen tlf. 22 29
19 00.

