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Informasjon fra bydel Nordstrands Frivillighetssentraler

Takk !

Vi i frivillighetssentralen
på Lambertseter har hatt
tradisjon for å invitere til
”Vintersuppe-lørdager” før i
flere år i ”Nye Lamberthjørnet”
i Lambertseter kirke.
Det gjorde vi da også første
gang i år før Lambertseter
Ungdomskorps sin flotte
nyttårskonsert 11. januar, da
vi også tilbød folk etterpå å bli
kjørt ned til konserthuset på
Abildsø og opp igjen.
Og så la vi inn en suppelørdag
25. januar. Men det må tas
med noen ord også om det
som skjedde i juletiden.
Jeg vil bringe et par bilder
til denne artikkelen som vår
”husfotograf ” Synøve Gigernes
tok da vi hadde 2. juledagsmiddag i kirken og noen dager
senere på ”Romjulshygga” 30.
desember på Lambertseter
gård. Som det har blitt vanlig
fikk vi på 2. juledag besøk av
barn fra Lambertseterskolenes
kor som sang for oss og gikk
med oss rundt juletreet.
Kjempehyggelig !
Vi fikk også høre Bente Meier
som sang og hennes mann
Jørgen leste. Julemiddag m/
riskrem kom fra den lokale
Bergkrystallen catering. Så
den 30.desember på gården på
”Romjulshygga” var det deilig
lapskaus fra Mega på Bøler

og det ble underholdning ved
John& John, og til og med
ble det flere anledninger til å
svinge seg i dansen og ta en
glass likør til kaker og kaffe.
Jeg vil faktisk først og fremst
takke ALLE som deltar som
gjester med ”sitt blide åsyn”
på våre arrangementer og viser
på den måten at de trives og
at det derfor er viktig at vi har
våre arrangementer.
Videre til alle de nevnte som
sang og spilte, leverte varer
og tjenester. Men sist, men
ikke minst, jeg hadde med
meg tilsammen på de nevnte
arrangementer hele 16 frivillige ! Ikke alle samtidig men til
å kunngjøre, forberede, dekke
på, ta imot påmelding,
transportere varer og folk,
trakte kaffe, lage suppe,
servere, rydde og kjøre bort
etterpå. Det er mye som skal
gjøres når mellom 20 og 60
deltar på de forskjellige arrangementer. Uten mine frivillige
hadde det ikke vært mulig å
tilby det vi har gjort, så derfor :
En stor, stor takk til de frivillige jeg har med meg på alt
frivillighetssentralen gjør !
Kai Adelsøn,
daglig leder i Lambertseter
Frivilligsentral

”Vinter OL-suppe”
LØRDAG 22. FEBRUAR KL. 1230

Kom til ”Vintersuppe”m/ flatbrød, lettøl/mineralvann, kaker og kaffe. Og med
Svanhilds sang og gitarspill og . . . en liten OL-spørrekonkurranse med premie

Vi får denne lørdagen besøk
av Svanhild Hagen, en ”fresk”
trønderdame som synger gode
gamle viser og akkompagnerer
seg selv på gitar. Det er det
virkelig grunn til å glede seg til
å høre på. Men før vi slipper
til henne skal vi hygge oss med
”vintersuppe” som er kokt på
knoker og inneholder også
både erter og alskens grønnsaker ellers.
wVi tror ikke suppa blir så
sunn at du sporenstreks kan
reise til Russland og delta i OL,
men du kan få delta i en liten
spørrekonkurranse om OL.
Spørsmålene vil dreie seg både
de olympiader som har vært i
Norge før og litt om det som
foregår mens vi samles midt
under årets Olympiske leker.
Deltakerpris kr. 70,- Vi ønsker
helst påmelding innen 20.
februar. Kom innom eller ring
22 29 19 00.

På Lambertseter gård arrangeres kurset:

”Med fokus på farger”
May Leikangers Maleskole arrangerer kurs i
fargeblanding/fargelære på Lambertseter gård
Lørdag 22. og søndag 23. mars
Dette blir et grunnleggende
malekurs med fokus på fargeblanding / fargelære. Dette
etter et prinsipp for fargeblanding som er utarbeidet av
kunstneren Jørgen Duken og
gir oss “nøkkelen” til å virkelig
å kunne utfolde oss med farger,
harmonier og “klanger” innen
fargeskalaen. Dette er et godt
grunnlag for å komme i gang

med å male eller “leke med farger”. Dette er også temaet for
kursene som May Leikanger
Maleskole holder på gården
både vår- og høstsemestrene.
Utsagn mottatt fra erfarne
kunstnere som også deltar på
kursene, er at med kjennskap
til dette fargesystemet åpner
det seg en ny verden!

Og så til Italia . . .
Kurset på Lambertseter gård
i mars eller annen tilsvarende
bakgrunn er grunnlag nok til å
få utbytte av å bli med i begynnelsen av mai til Italia, der vi
etter å ha sett oss om blant
annet i Roma skal bo på et
kloster der vi skal male og ha
ikke minst skal ha et hyggelig
sosialt samvær.
Det er oppnådd meget
gunstige betingelser med
Norwegian når det gjelder
flyreisen frem og tilbake og

Dette vil vi påstå er et behagelig sted for kreativ utfoldelse

også for oppholdet så jeg tror
ikke prisen for denne turen vil
avskrekke deg.
På nettsiden som du finner
ved å søke på May Leikanger
Maleskole og/eller ta kontakt

for mer informasjon om både
kurset på Lambertseter gård
og Italia-turen –
tlf. 905 08 630

