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Foredrag og simultansjakk
på gården i dag 28. mai
GM Jon Ludvig Hammer
kommer til gården med sitt
foredrag kl. 18.30 og vil også
spille simultansjakk. Han
er kjent som sekundant for
Magnus Carlsen og er rangert
som nr. 2 i Norge/Norden og
nr. 75 i verden.

om remis hadde vært tilstrekkelig for stormestertittelen, og delt
førsteplass, satset Hammer på
seier og vant dermed turneringen
alene. I mars 2010 deltok Hammer
i den sterke turneringen Cappelle
la Grande i Frankrike. Hammer
gjorde et svært sterkt resultat og
endte på 8. plass med 6.5/9 og en
prestasjon på 2676. Dette var nok
til en femte GM-norm selv om
dette ikke er nødvendig for å få
tittelen.

Landsturneringen

GM Jon Ludvig Hammer er Norges tiende
stormester.

Hammer sikret seg stormestertittelen med førsteplassen i den
internasjonale turneringen på
Gjøvik i årsskiftet 2008-2009. Selv

Landsturneringen i sjakk arrangeres av Nordstrand sjakklubb i
Oppsal Arena i Oslo 4.-11. juli
2015. Turneringen har allerede 400
påmeldte og det ligger an til rekord
med tanke på deltagerantall.
Nordstrand Sjakklubb er nå landets tredje største sjakklubb med
120 medlemmer, og ungdomsklubben NSKU er nå landets nest største med over 500 medlemmer.

Hvem skal få seniorprisen?
Oslo kommune inviterer alle
til å foreslå kandidater til seniorprisene 2015. − Prisene skal
stimulere til nytenkning og løfte
frem gode tiltak fra eldreomsorgen, sier eldrebyråd Aud
Kvalbein (KrF).

Det er tredje gang Oslo kommune
deler ut seniorpriser. − Jeg er opptatt
av at vi som en stor arbeidsgiver og
som enkeltkollegaer ser ansatte i
eldreomsorgen. Det er svært mange
engasjerte og dyktige medarbeidere
som fortjener honnør. Når noen
foreslår andre fordi de utmerker
seg, er det ekstra hyggelig å kunne
gi en påskjønnelse, sier Kvalbein.
Følgende seniorpriser skal deles ut
25. september i Oslo rådhus i forbindelse med Senioruken:
• Beste aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre

• Beste tiltak for at beboerne opplever sykehjemmet som sitt hjem
• «Årets medarbeider» i eldreomsorgen i Oslo

De to første prisene består av et
diplom og en pengepris på 50 000
kroner. Prisene skal gå til tjenesten/virksomheten/bedriften som
står for tiltaket. Prisen kan ikke gå
til en enkeltperson.
Prisen til «årets medarbeider»
består av et bilde spesielt designet
til formålet.
− Både enkeltpersoner og virksomheter kan foreslå kandidater til
prisene. Prisene gjelder personer
knyttet til både kommunale og
private virksomheter i eldreomsorgen, sier byråd Kvalbein.
Frist for å sende inn forslag til kandidater er fredag 19. juni 2015.

Lambertseter
Pensjonistforening

Vi er nå inne i vårt 50. år
og vi prøver å holde liv i
den erverdige foreningen
vår.Det er å håpe at flere
pensjonister finner veien
til oss. Torsdag 28. mai har
vi ha vårt tradisjonelle
møte på Gården, denne
gang i 2. etasje..

Det begynner kl 11.00, og
vi håper at så mange som
mulig finner veien til oss.
Det blir lagsaker, kaffe og
julekake, og så blir det åresalg etterpå, som alltid er
populært.
Vi ønsker gamle og nye
medlemmer velkommen!

Side

Program for Nordstrandsdagene 2015

Torsdag 28.5

Kl 10.00 Barnehagebarnas bydelsdag på Lambertseter gård/
Lambertseter fritidsklubb. Tryllekunstner, musikk/eventyrlesning og dansemoro.
Mini-konsert med bandet «Kattene på Grønland».
Sauegjeting med hund. Mulig også besøk fra brann- og redningsetaten og/eller politiet.
Arrangør: Lions Nordstrand, Lions Lambertseter og Rustad,
Lambertseter gård/frivilligsentralen, Lambertseter fritidsklubb.
Kl 14.00 Brukere av hjemmetjenester ønskes velkommen til
Bydelshuset! Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester
i Bydel Nordstrand gjentar suksessen fra i fjor og inviterer
til brukermøte i forbindelse med Nordstrandsdagene.
Brukere inviteres til åpent møte med anledning til å ha
med pårørende/verge. Sted: Bydelshuset, Ekebergveien 243.
Velkommen!
Kl 17.30 Lambertseter Bryteklubb holder åpent. Klatring i det nye
styrkerommet. Du kan se hvordan treningene hos oss fungerer. Kaffe og vafler!
Kl 18.30 Kafekonsert Lambertseter gård. Tre kor synger:
«Varia Vokalis»/ Lambertseter frivillighetssentral
«Lambertseter-skolenes kor»
«Tilbake»
Gratis inngang. Salg av gode kaker og drikke.
Arr: Korene, og Lambertseter frivilligsentral

Fredag 29.5

Kl 17.00 Skovheim allsenter, Ekebergveien 208 - konsert for alle!

Lørdag 30. mai

Kl 10.00 Nordstrand Open lørdag 30. mai på Skredderjordet
fra10.00-18.00. Åpen volleyballturnering hvor alle fra 10 år+
kan bli med (også ungdom/voksne). Gratis. Bare møt opp.
Arr: Oslo Volley
Kl 11.00 HOLTETDAGEN med aktiviteter i Marienlunden og ved
forretningene på Holtet. Hoppeslott, tryllekunstner, stands
og demonstrasjoner mm. EKT Rideskole og husdyrpark
kommer med to ponnier. Musikk/viser ved Les Copains.
Jacobs byr på godbiter ute eller inne. Bekkelagshøgda Vel
ønsker bydelens beboere velkommen til arrangementet.
Kl 13.00 Deichmanske bibliotek Lambertseter, nålefilting v/
husflidslaget. Konsert med klarinettkvartett fra
Nordstrandskolenes musikkorps.
Kl 10.00 Ekebergparken og Hakkespettene Aktivitetshus. Stor
familiedag. Fra formiddagen frem til Nordstrandskonserten
starter kl. 17.00. Verkstedsaktiviteter ved langbord, og
kunstrebusløp for barn ute i Villahagen.
Ekebergrestauranten står for grilling i Villahagen.
Guidet omvisning i skulpturparken.
Danseworkshop for barn.
Kl 17.00 Venke Knutson og Steinkast i Ekebergparken!
Nordstrandskonserten på Hundesletta ved Ekebergparken.
Med lokale talenter som Sara og Ole, Alexandra Shammut,
Steffen Skjel, Ladylikes glad jazz. Velkommen til Oslos
vakreste konsertarena. Gratis adgang!
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/-åsen.
Mest på gangvei, litt på sti. 4-5 km, små to timer. (Turleder:
Miljøprosjekt Ljanselva v/Sverre Samuelsen)

Søndag 31. mai

Kl 11.00 Bydelsgudstjeneste i Nordstrand kirke med omvisning i det
nye kirkebygget.
Kl 14.00 Lokalhistorisk vandring for alle på Lambertseter v/Ivar
Sekne. Oppmøte krysset Lambertseterveien/Østerliveien.
Tema: De første byggelagene, private og de som senere
ble bygget i OBOS regi. Turen ender ved Marmorberget
borettslag,det første OBOS-borettslaget. Nedtrappingen av
gårdsdriften på Lambertseter gård og
drabantbylivet i en uferdig drabantby.
Bli med!
Følg oss på Facebook –
Facebook.com/bydelsdager
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