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I år blir bydelsdagene i mai
Bydelsdagene arrangeres 19. til 21.mai. En arbeidsgruppe med representanter fra bydelsutvalget,
administrasjonen og frivillige er allerede i full gang med arbeidet. Arbeidsgruppen trenger flere
bidragsytere. Ledere og representanter fra lag og foreninger oppfordres til møte i arbeidsgruppen
en av møtedatoene og komme med bidrag til aktiviteter under bydelsdagene. Innholdet i bydelsdagene skal profilere mangfoldet i bydelen innen idrett, musikk, kunst og kultur og gjerne med lokale
arrangementer. Dato for møte i arbeidsgruppen er mandag 3. mars og mandag 7. april kl 17.00.
Sted: Bydelshuset Ekebergveien 243. Kontakt Ivar Nyhus tlf 930 16 163

Foreslå din kandidat til årets bydelspris på Nordstrand
Bydelsprisen deles ut en gang i året, fortrinnsvis i forbindelse med bydelsdagene i mai, eller et
annet arrangement der publikum er til stede. Alle innbyggere i Bydel Nordstrand oppfordres til å
foreslå kandidater. Det må gis begrunnelse for forslaget.
Prisen kan gis til enkeltpersoner, lag og foreninger i Bydel Nordstrand som:
•
•
•

over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det bedre
har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere
har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand utad på en positiv måte innenfor områdene
idrett, kunst, kultur eller annen frivillig innsats
innsatsen skal fortrinnsvis være frivillig og ulønnet

Gunnar Vilberg er førstekonsulent på biblioteket og inviterer til fest
på Deichman

•

LEGOfest på Deichman

Forslag til bydelsprisen sendes: Bydel Nordstrand, postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo.
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no innen 15. april. Ønsker du nærmere opplysninger,
kontakt Ivar Nyhus tlf 23 49 50 20/ 930 16 163 eller Servicesenteret tlf 23 49 50 49 / 02 180.

Gunnar Vilberg er førstekonsulent på biblioteket og
inviterer til fest på Deichman
Deichmanske bibliotek
Lambertseter gjør akkurat
det i vinterferien, og inviterer
byggmestre i alle aldre til å
boltre seg i et hav av klosser. I vinterferieuka 15. - 22.
februar kommer LEGO Norge
kjørende med stort lass byggeklosser til Cecilie Thoresens
sal på Lambertseter bibliotek.
Stoler og bord er ryddet bort,
og tilbake er plass til fargerike
byggverk i alle fasonger.
- Vi gjorde det samme i
vinterferien i fjor. Da så vi
hvor mange kreative Legoingeniører det er i bydelen
vår og det ble skapt mange
fantastiske byggverk, forteller Gunnar Vilberg på

Nå kan det søkes om tilskudd til frivillig aktivitet

Deichmanske. - Det har vært
lignende arrangementer både i
Oslo Spektrum og på Teknisk
Museum. Vi vil lage en lokal
variant for alle i nærområdet
vårt.

Bydelsutvalget har avsatt 600.000 kroner i 2014 til frivillig aktivitet. Den endelige tildelingen skjer i
utvalgets møte 15. mai.

- I fjor hadde vi femten hundre
besøkende, så det ble virkelig
en fest. Vi er veldig glad for at
LEGO Norge er med på å gjøre
biblioteket til en møteplass,
for ikke å si en byggeplass,
smiler Gunnar. - Det er viktig å
understreke at dette ikke bare
er for barn.
Foreldre, tanter, onkler og
besteforeldre er også velkomne
til å utforske sine LEGOferdigheter, kan han røpe.

1.
2.
3.

Bydelsutvalget vil spesielt prioritere støtte til organisasjoner/tiltak som øker den frivillige innsatsen
i forhold til folkehelse-, kultur- og trivselsfremmende formål for bydelens befolkning. Dette gjelder
spesielt mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre.

4.
5.
6.

Midlene skal gå til tiltak med tilknytning til Bydel Nordstrand
Tiltaket skal baseres på stor grad av frivillighet.
Søknad om dekning av bygningsmessig/generelt vedlikehold vil normalt ikke komme inn
under ordningen
Det må avlegges regnskap for tidligere innvilgede frivillighetsmidler innen 1. mars året
etter tildelingen.
Ved tildelinger over kr 10 000,- skal regnskapet dokumenteres med bilag.
Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt dersom det er gitt
uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene.

Du ﬁnner nødvendig informasjon, søknads- og regnskapsskjema på våre nettsider www.bns.oslo.
kommune.no Søknaden undertegnes av ansvarlig leder og sendes: Bydel Nordstrand, Postboks
98 Nordstrand 1112 Oslo eller til postmottak@bns.oslo.kommune.no Søknadsskjema fås også på
servicetorget tlf 23 49 50 49. Søknadsfristen er 1.april.

KRYSTALLEN TREFFSENTER - Nå er vi igang for fullt . .

Tekst: Jan Schou, infomedarbeider

Januar er tilbakelagt og vi her på Krystallen Treffsenter har hatt en måned i tradisjonell stil.
Og vi fortsetter i samme tradisjonelle stil med en blanding av musikk, lette foredrag og quiz
og bingo i skjønn forening. Det er ikke alltid like lett å gjøre alle til lags, men vi prøver så godt
vi kan. Når denne avisen går i trykken har vi allerede lagt en «høydare» bak oss. Den 5. februar hadde vi besøk av kjendiskokken Bent Stiansen som viste oss noen enkle retter for folk
som bor alene. Onsdag 12. februar får vi besøk av to artige musikere som kaller seg
«Lavvogutta». De kommer inn til oss og underholder oss med kjente norske, svenske og
engelske låter fra 50-, 60 og 70-tallet.
Senere går det slag i slag.
Onsdag 19. februar blir det
Quiz, årets første, og det er
alltid et artig innslag i hverdagen. Quiz og Bingo er to
av våre faste innslag, konkurrenter på en måte, men
vi har jo merket oss at det er
mange av de samme menneskene som fordyper seg
rundt bordene og lar de små
grå rotere.

Programmet vårt går i disse
dager i trykken og da håper
vi at det her finnes noe for
enhver smak – sang, musikk
og noen lette foredrag i
skjønn forening.
Et par turer i løpet av sommeren blir det også – før vi
igjen tar fatt på høsten.
I år blir det bydelsuke i mai
og vi markerer denne onsdag
21. mai med en Country/Rock

artist, nemlig Kai «Texafire»
Marthinsen, med et repertoar som passer alle aldre.
Men ta en tur innom for å se
hva vi kan by på av aktiviteter, grupper og lignende. Vi
har også vår egen bil som
kan hente dere, det er bare å
ringe tlf. 22 28 75 91. Den er
tilgjengelig mellom kl 10–14.
Ring helst dagen før.

Lavvogutta, Roy Bakker og Håkon Kleven
har trukket inn i varmen, og vi tar imot dem og
regner med at musikken deres varmer oss også
i den ellers så kalde årstid.

