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Informasjon fra bydel Nordstrands Frivillighetssentraler

Praktisk hjelp
til ”vårsjauen” ?
Vi har mange frivillige,
de fleste er alderspensjonister, men felles for alle
er at de har sørget for å
få seg en lettstelt leilighet
for å slippe strev med
hus og hage. Derfor har
vi ikke frivillige hos oss
som ivrer etter tyngre
oppgaver, men i år har
vi særlig Sverre og Jouri
som kan hjelpe den som
trenger det med å få :

Frivillighetssentralen og menigheten inviterer på nytt til

Sommerturer med turbuss til Fetsund/
Eidsvold og på ”krigsrundtur” i Oslo

Kjøpe balkongkasser,
jord og blomster, bære
frem og vaske balkongmøblene og annet lettere
vårarbeid
Ring oss på tlf. 22 29 19
00 mellom 10 og 17 (lør
til 15 ) og spør ! Vi kan
kanskje skaffe deg hjelp
noe tyngre arbeid også,
for eksempel gressklipping, så det går an å
spørre.
Hilsen Lambertseter
Frivilligsentral

Tur nr. 2 Tirsdag 11. august – kl. 10 til 17

Tur nr. 1 Tirsdag 14. juli - kl. 10 – ca. 16

Vi reiser av sted kl. 10 fra
parkeringsplassen foran
kiken og første stopp er på
Fetsund lenser. Der tar vi
først en liten kafferast og
får en omvisning. Så kjører
vi videre på en ”sightseeing” på Eidsvoldtraktene.
Selve Eidsvoldsbygningen
har vi vært og sett flere
ganger før, men visste du

at Norges første jernbanestrekning var fra Oslo til
Eidsvold ? Det skal vi stifte
nærmere bekjentskap med.
Ettervert skal vi også spise
lunsj før vi setter ”snuta”
hjemover igjen.
Pris kr. 200,- .
Påmelding innen 1. juli til
tlf. 22 29 19 00.

Denne turen går også fra kirkens parkeringsplass, men vi
starter opp kl. 11 ( mrk. tiden
) Med folk fra Søndre Aker
historielag skal vi på rundtur
i Oslo og få fyldig informasjon, også ved noen stopp,
der det kan ses og fortelles
om spor fra krigens dager.
Temaet er jo høyst aktuelt nå
da det er 70 år siden 2. verdenskrig tok slutt i Norge.
Også på denne turen skal
vi ta en kafferast, men vi
skal ende opp hjemme , på

Lambertseter gård der det
innledningsvis også fortalt
noe om krigens dager, da på
Lambertseter.
Og så serveres middag på
gården : Kjøttkaker med
kålstuing eller ertestuing og
poteter, samt kaffe og is til
dessert !

Hele denne ”turpakka” ,
inkl. middag koster kr. 250,- .
Påmelding innen 1. august til
tlf. 22 29 19 00.

Dårlig gjort Oslo Taxi! Barnetog med 500 barn på Lambertseter

Se bildet. En liten, fjærlett
balkongstol og et flatpakket
bord er det du ser. En beboer
på Lambertseter hadde kjøpt
dette i senteret og ville ta
drosje hjem med det, men
nei : Sånt tok ikke sjåføren
med. Hun ringte drosjesentralen og fikk samme svar.
Her måtte varetaxi bestilles
og minstetaksten «fra og til
adresser på Lambertseter» er
kr. 800,-! Mye mer enn hva
denne stolen og bordet kostet
til sammen.
Vi håper i det lengste at de
ikke skjønte hva det dreide
seg om når de svarte slik, for
skulle alt bli vurdert sånn så

må folk også sende ryggsekker og ski med egen varetaxitransport når de kommer fra
påskefjellet og andre steder.
Vi skynder til og opplyser at
frivillighetssentralens erfaring stort sett er veldig god
med Oslo Taxi, så vi venter
spent på en kommentar når
drosjesentralen får se hva
dette egentlig dreide seg om å
transportere, lett plasserbart i
et tomt baksete. Vi vil be dem
presentere hvilke retningslinjer de faktisk har.

Mindre barnetog enn vanlig
Vårt tradisjonelle barnetog
med barn fra 22 steder, dvs.
kommunale, private og
familiebarnehager, 1. klasser
og S-klassene på skolene
og nesten alle barnehager
i området, samlet ca. 1100
barn i fjor på 16. mai. Som
det pleier å være når det er et
”dagen-før- dagen” tog for de
minste. Vanligvis klager vi på
at tog kommer for sent, men
denne gang mente mange
det gikk for tidlig, for å si det
sånn, men la oss bli enige
For frivillighetssentralens del om at det er forskjellige tog
ble det en glede å påta oss
vi da snakker om. For altså :
dette oppdraget. Stolen og
Mange barnehager som ikke
det flatpakkede bordet ble
meldte seg på var skuffet over
hentet av vår bil og levert og
at skolemyndighetene i Oslo
etterpå kom en frivillig fra oss gjorde 15. mai til en fridag for
og monterte det. I tillegg fikk skolelever og dermed måtte
han en veldig hyggelig prat
de gjøre det samme. Det
med beboeren som gledet seg endte opp med at de nøyde
til å sitte på balkongen med
seg med en liten feiring for
bord og stol!
barna i barnehagene sine.
Kai Adelsøn, dgl. leder i
Lambertseter Frivilligsentral

Flott av korps og skolene !
Karlsrud skoles korps er

Et fargerikt og flott barnetog i 2015 også, selv om det ble mindre
enn vanlig. Foto : Synøve Gigernes

selve ”klippen” for at disse
barnetogene kan arrangeres.
De ville også ha stilt opp hvis
toget hadde gått fredag 15.
mai, på elevenes fridag, fikk
vi vite. Frivillighetssentralen
inviterer, søke togtillatelse,
stiller med de togvakter som
kreves av politiet og kjøper
inn ispinner til barna, men
det er skolekorpset som
gjør at det blir et flott tog,
selvsagt sammen med flaggborgene og alle barna med
flagg. Denne gang skal også

Lambertseter skole få honnør
for at de stilte med fane og
flaggborg, det samme som
også gikk i det store barnetoget i byen på 17. mai. Takk til
dem som var med og skapte
et festlig tog også denne gang.
Takk til!
Denne gang takker vi også
sponsorerne våre Coop
Mega Bøler for sterkt rabatterte ispinner og Rustad/
Lambertseter Lions Club for
økonomisk støtte til disse.

