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r forrige nunmer qjorde Kam- i
penposten seg noen tanker omkring !
i<"mpe" Vel's funksjon i dag, vel- !
10 år siden stiftelsen.
Hvor
!
langt var vi kommet,hvor.står.''i, !
-.n"? hadde vi utrettet, og ikke
minst - står det fortsatt i dag iI
igjen oppgaver for velet?
E
x.mpen Bydelshus A/L fikk sin :
trange fØdsel gjennom Kampen VeI, i
- uten velet som en platbform for i
samarbeid i bydelen hadde det aIdri blitt noe bydelshus. Men kan iI
Kampen Bydelshus i framtida fung- I
ere som velets etterkommer, av- I
løser og selvstendige barn?
a
Mange viI svare et ja.I bydelshu- I
set er alle muligheter rommet, I
endelig har xampån fått et ansikt a
som er verdig en anstendig bydel. I
;od.,- selvfåIgelig har vi får!
tient det.- rhvertfall de av oss I
har har gjort en innsats for !
"o*framtid fåi xampen. os selv"i
følgelig skal vi bruke det, jobbe !!
med det og utnytte alle de mulig- !
heter som ligger der og venter.
!
Men kan bydelshuset også opp- i
leves som en trusel? Mange vil
i
riste indignert på hodet og si at i
sånt går det ikke an å uttrykke: i
Men faren_ligger faktisk på lur.
iKampen Bydelshus trenger mange
sterke krefter for å b1i slik vi i
vil ha det. Men slik det er i dag trekkes disse kreftene i stor
i
gt.a ut av Kampen Vel,som ikke
er det sarnme som bydelshusE-gt Ii
bydelshus kan ikke aktivt tale
i
Kampenboernes sak ved rj-ving elI
1er rehabilitering, og kan ikke
I
:.o**" med alternative forslag ti1 i
reguteringsplaner for xampenl Og I
aette vil det fortsatt være behov I
I
for i framtida:
Målet må derfor være at bvdels{
huset og velet gjensidig støtler
!
hverandrerat vi Kampenboere inn- !
vi har behov for dem begge, !
=.r atat de
og
kreftene de begge så sårt !
trenger blir hentet fra nytt,frisk{
bfod på Kampen, og ikke hos hveri
andre.
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VIL

BLI I'IEDLEM AV
KAMPEN VEL

GJERNE

(Voksne kr.40,-, pensjonister og
barn/skoleungdom kr.20,- pq år.)
NAVN:

Adresse:

Sendes til Kampen
- Vel
Bøgata 2I

Oslo

:I
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-BEKLAGELIG:
I ubetenksomhet ble det gjennom
oppslag annonsert loppeinnsamling
til bydelshuset på selve I.mai.
"Vj- fjernet oppslagene straks v-i
ble oppmerksom på det inntrufne"
sier l-eder av A/L Kampen Bydelshus, Robert Lorange, tiI Kampenposten. Han vil med dette bringe
en unnskyldning ikke minst ti1
de mange arheiderveteranene i
Brinken 26 som med rette reagerte på oppslagene i oppgangene.
- s,hjf* t LgdJshAY*.

WPEN
posten
AVlSA TIL

KAMPEN VEL

Red. May Brltt Nilssen
Normannsgt. 61, Oslo
Redaksjonen

6

har bestått av:

Erllng, Mette,

Hassa og May

Britt.

Fotoarbeide: Finn
Avisa er trykket hos RePrografisk

Industri A/S.
Redaksjonen avsluttet 4.5.83.

OM ET GAMMELT HUS, GALSKAP, ROSER
OG TORDENSKJOLDS SOLDATER.

2I. En industribygning oppfØrt i begynnelsen av dette hundreåret. Nedslitt av årelang tekstilfarger j-virksomhet, mekanisk og
kjemisk påkjenning har gjort huset
gammelt. Jernbjelker er rustne,
murpussen skaller av i svære flak.
Vinduskarmene griner kittl@se og
gisne mot deg. Det ene loftet står
utbrent t og sur røyklukt henger
ennå i kullsvidd panel.
Noen hus eldes med verdighet. Andre
hus når moden alder som bleke
skygger av hva de engang var som
nybygde. B@gata 2I hØrer ti1 de
sistnevnte.Denne rØnna blant rØnner
på Kampen kunne ha opplevd sine
siste dager som fyllmasse på GrØnmo.
Mursteinene fra B@gata 2I ville
kanskje blitt skyflet over renovasjonsekkene fra nr. 25 - også et
slags naboskap.
Bydelshus i dette rottenes paradis.
Det låter som galskap i en skeptikers Øre.
Bevaring av hus er gjenbruk av hus.
BQgata 2L blir stående fordi nytt
liv kan bIåses inn i de dystre
hallene. Noen mennesker med ukuelig
tro på ideen om felleskap og samhold har satt seg det mål å skape
Kampenboernes aktivitetsenter og
samlingsted. Noen av rommene har
alt fått en frisk tei.nt av ny
maling. Store terrakottafliser med
gulvvarme gir den framtidige
vestibylen preg av gjestfrihet og
storsinn. Takket være entusiastenes
virksomhet har di-sse rornmene grodd
opp fr:a ruinen som roser fra en
B@gata

m@kkahaug.
I
I

B@gata 2L er KamPens eiendom. Nærmere 250 av oss har betalt hundre

kroner for andel i A/L KamPen BY*
delshus. Mange, men likevel for
få. De mange andelselerne Ønsker
at de langt flere 3 450 resterende
Kampenboere blir med på å ta det
gamle fabrikklokalet i ny bruk.
Noen former for galskap setter
farge på tilværelsen. Optimistiske mennesker stanses ikke av
@yeblikks tvil når ideen er fundert og har rot i virkeligheten.
Noen bl-omster trives best i rik
tilgang på gjØdsel. Om dette ikke
var sant, vi11e Andelslaget
Kampen Bydelshus aldri blitt
stif tet. Fins det en bedre spj-re
til bedring av milj@et i bydelen vår ? Nei. Men spiren trenger langt flere impulser for å
gro opp som livskraftig plante.
Vi våger en oppfordrj-ng til
aktiv innsats under mottoet
"Bydelshuset for Kampenboerne
ikke Tordenskjolds soldater : "
Il

.
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FøRSTE ETASJE MOT BøGATA
NÅ KLAR TIL BRUK :

ER

I de siste månedene har en dugnadsgjeng på 30-40 stykker arbeidet
I@rdag etter l@rdag, samt mang en

kveld midt i uka, for å få ferdig
til bruk 1. etasje mot B@gata.
Og det har lykkes I 7.mai tas
etasjen hØytidelig i bruk
som kaf6 til loppemarkedet som
skal holdes.
Når du leser dette,er loppemarkedet igang eller avsluttet.
For deg et alminnelig loppemarked,for oss knyttet ti1 Bydelshuset et helt spesielt lopperrarked.
For dette loppemarkedet er innIedningen til at Kampen bydelshus tas i bruk etter fl-ere måneders kjempeinnsats fra ivrige og
arbeidssomme Kampenbeboere i alle
a1dre.

HVA ER BLTTT GJORT

?

100in2 i 1. etas je av det L200m2
bydelshuset er ferdig pusset opp.
3 rom mot Bl,gata har fått nytt
gulvbeleggter blitt mal-t og ut-

styrt med stolerrbord,gardiner,
lys og annet utstyr. Videre er
den 50m2 store hallen bak de 3
forrommene totalt forandret fra
da vi overtok huset l.desember
I9B2.Gulvet er blitt isolert og
har fått en påst@p med teglfl1ser som gulvbelegg.Det er
satt inn en vegg mot de to W.C'
enerog mot trappa er det også
satt opp en vegg.Boden under
trappa er derimot f jernetrslj_k
at hallen har fått dette arealet
som tillegg.Taket som hadde flcre
hull er reparert, og hele hallen
er malt, innredet og fått belysning.Ikke rart at vi er stoltel

I

DUGNADSINNSATSEN ER EN TTNG,}4EN. .

ARRANGEMENTER

Det er ikke bare dugnadsinnsats på huset som har foreqått
f ra desember L982. Det har r}ært
igang andre aktiviteter ogsål
Bydelshusets styre oq undergrupper har jevnlig hatt møte5laget rundskriv, solgt andeler,
sØkt om pengestØtte fra ulike
etater i kommunen,samlet oversikt over potensielle leietakere i huset,
forberedt og organisert virksomheter i huset o.s.v.Utallige

Det er under forbredelse filmkvelder, mØtekvelder, åpne kvelder
med dans r og kvelder lokalene kan
leies ut til interesserte organisasjoner og enkeltpersoner. Vi har
klare fire rom som kan romme fra
5 til 150 mennesker. Noen av rommene kan fungere som uforstyrrede
m@terom el1er hyggerom for spesiel1e grupper (pensjonister, foreningsstyrer o.1.) I et av rommene
kan vi sette inn en TV for dem som
vi1 se på det. Kanskje også et Ieserom for tidsskrifter,
aviser og
Iokale oppslag, hvor man kan få
servert en kopp kaf f e o.l-.
Det er mange ideer under utvikling.
Disse er det en egen gruppe under
Bydelshusets styre som arbeider med.
Id6ene vil bli lagt fram til diskusjon på et åpent mØte i l@pet av
mai. Kanskje du som leser dette
har id6er du vil ha lagt fram?
FøIg med på oppslag utenfor bydelshuset eller på oppslagstavlene

timers innsats fra

mange

ivrige

og oppofrende Kampenfolk.Det er
utrolig hvor mye folk står på i
denne saken som tydeligvis flere
og flere blir engasjert i.
Kampen Bydelshus er et prosjekt
som

har

kommet

for å bli.
R. L.

24.4 .83.

UTTOMOPP$NRTN
Etter knallåpning i bydelshuset,
7. og 8.mai
og dernest årsmØte I0. mairstarter
vi opp med ordinær prøvedrift i
med fØrsL Kjempedagene

bydelshuset.

KAFFE OG VAFLER

Den ferdig oppussede delen mot
B@gata skal vi forsØke satt igang
som enkelt kaffe- smØrbrØd- vaffel
og mineralvann-sted ett par gangfer

i uka. Kanskje noen Ønsker å bruke
stedet som kantine,- andre for å
ta seg en formiddagspratr- andre
igjen for å sitte å lese avj-sa.Om
I@rdagene skal- vi få til et noe ut
videt tilbud, 1j-keså på enkelte
s@ndager.
Hjelper mange nek med ti1 å drive
stedet,kan vi etterhvert også servere middager i-nnimellom.Dette kan
for eksempel organiseres sorn en
"matk1ubb".
Som dere forstår r ar driftsopplegget framover nokså løst.Det er ikke fordi vi har tenkt lite på sakerlr men fordi vi Ønsker å oiganisere driften av huset etterhvert
som interessen utvikles. Noe av
poenget med Kampen Bydelshus er
at det skal dri-ves av de som bruker huset.

HUSET

{o,{s. s 6

ellers på Kampen for
tale om dette.

nærmere avått$rlDiF-

tt*tb'

ANNET

Det har meldt segf mange som Ønslcer
å leie arealer i huset, både lokale
håndverkere, organisasjoner og enkeltpersoner. I 1Øpet av våren vj-l
disse bl-i kontaktet og presentert

et forslag ti1 eventuell utleie.
Dette vil b1i en av de fØrste oppgaver styret må lØse etter årsnØtet
den l-0. mai.
Dessutten står vi foran vidrefØringen av planleggingsarbeidet og
derpå å gJØre ferdig resten av bydelshuset. Dette er arbeid som er
avhengig av mange faktorer; - oft
vi får betydelig kommunal stØtte
til oppussingr- om vj- får penger
til å ansette arbeidsledig ungdom
til- å reparere på husetr- om de som
allerede deltar, samt mange flere
vil fortsette å delta på dugnader,
om andelshaverne

og

mangerrnange

lere vil bruke huset,o. s.v.
Tilsammen er det mange forhold som
vi1 påvirke hvordan Kampen Bydelshus etter hvert vil se ut og fungere i lokalmitjØet.
Vi Ønsker oss selv lykke til med
f

arbeidet

I

',-'-'

=4

E-IITTI
tDE]l-

trtg

,ffi

IgII

Ilhlw

tlrrult

'm

BYD

ffiffi

EHt|Ifi

HUNDER
OG BARN
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Hunder fins også på Kampen. Heldigvis

vll vi ttlføye, for vi er ikke tilhengere av forbud mot å ha kjæ1edyr 1 verken by e11er landområder. 0g vi syns
at folk på Kampen skal like mye som villaeiere I vest kunne glede seg over
den hygge og adspredelse hundehold
gir. ttlykken er en varm hundehvalptt t var
det en anerikansk tegneserieforfatter
som preslst uttrykte det.
Men nå som sommeren snart gJØr inntog
med varme i været og svette armhuler,
må vi bringe videre et 11te hjertesukk
fra en småbarnsmor i blokkene på øvre
Kampen. Rett nok skjønner hun også

at Trofast b1lr varm under Pelsen,
men badepytten oppe ved Kampens park
er forbeholdt barna, og ikke hundene.
0m en e1ler annen spurv drikker seg
morgenstund, får
uttØrst en tldlig
alltlds passere. Dessuten pleier de som
FLYTTING

fr )'

PP

oftest å sitte på fontene-kanten litL
lenger borte. Ihvertfall når vi kommer
forbi på vei tl1 jobben.
Vi har her i Kampenposren tidligere
skrevet om strevet for å få parkvesenet til å holde badepytten rån, rØmme
og vaske den og holde den iorden s11k
at småungene trygt for glassskår og skittent vann kan plaske uti i sommersol.
Derfor bringer vl oppfordrlngen videre
til våre venner hundeeierne med håp om
at badepytten ved Kampens park også
i år forbeholdes de små på ro bein.
Ti1 gjengjeld srår vi mer enn gjerne
ti1 disposlsjon for de med firbeinte
ttungert', og skriver gjerne
om krav
om
hundetoalett i
parken, el1er andre
ønsker som måtce være ti1 hundefolkets
Deste.

-

TRANSPORT

B/B Transport,
Norderhovs-

FLOVILD ELEKTRO A.S

gata 4,
t1f.2683769

AUTORISfRT ILEKTRISK
NORN1ANNSGT ?5

LOFT OG KJELLERPens j on

INSTALLATøR

TLF r96865

osLo6

196930

RYDDING

j-strabatt

.

12 ÅRS ANSENITET i
UNGDOMMENS SELVBYGGER-

tilbys den som kan
skaffe 2-roms leilighet
uten innskudd på vanlig
Ieiekon Lrakt .
TIf.: I9o322 på ettermiddagen. Hjalmar SolbjØ
LAG

;(Uelensakergt.

5)

ULLENSAKERGATENS

Delikatesse
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DAGLI GVARER

ALLTID GODE TILBUD

Etter mange års uvisshet om kommunens
planer for ornrådet er nå huset til
Mor i llakken under full oppussing' som
de flesre l(ampenboere sikkert har lagt
merke ti1. HuseL er blltt isoler:t og
har fåct ny utvendig Panel, og det
skal foretas full innvendig oppusslnS'

Det 1111e huset bak bassenget
en er også under oppussing. Hu
hører Vann- og kloakkvesenet
es tl1 boliger for ansatte. Ko
har vurdert å selge det, men
ikke akrue-L L akkura r nå , opplt
i Vann- og Kloakkvesenet.
o

d

KA}
PUS;
I

2I har de nYe eierne
og Dygget ut både for-

Norrnannsgata

moderniserL
og bakbYgningen

Etter mange år
for Kampens gå
blir nå stadig
trusene satt i
litt av det sc:
På denne åpne tomta i bakgården til
Normannsgata 22 ut mot Brlnken har
Byggholt a/ s i oppdrag fra 0s1o
Byfornyelse å oppfØre en blokk med
45 leiligheter fordelt på 4 etasjer
og 2 underetasjer. Både Kampen Ve1

og folk i nabolaget har protestert,
så det blir spennende å se hvordan
det går ved Bygningsrådets 2.gangs
behandling av reBuleringsplanforslaget nå i mai.

- parkiet ti11

bruk-

lmunen

)tte er

1liurdalsgata er et av de få nybyggene
på Kampen i ferd med å reise seg. Her
ska I ker amiker Finn Alsos ha bolig

oR verksted

les det

IPEN
;ES OPP
med en usiltker .r.raml
1d
1e L rehusbc,bvp,,o
r oo_,.u\ | .^ ,
r-Lere av de garnle små_
tand og u L becl re t . Iler er
f oregår akl<ura t nå
:

i UllensakergaEa som
Vellet i sin tid okkuperte til lekeplass har, med skam å bekjenne, forfalt noe 1 det siste og kunne godt
trenge en ny dugnadsaksjon. Her er
beboerne i de tllstøtende husene i
Normannsgata i ferd med å brenne
bråte og få rydder opp noe der.
Den åpne tomta

l tsrinken 23/25 foretas

utvendig

o1-rpusslng hvor blant annet all gammel
ma-Ling fjernes ved kjemisk vask.

YNGVAR JENSEN OM

DET VAR

1.

MAI:

I SENTRU|VI DET SKJEDDE

Nei, det var i sentrum det skjedde,
Youngstorget. 1922 var
første året han sjøl gikk 1 denonstrasjonstoget.

rned oppmøte på

Vi sitter 1 stua til Yngvar Jensen.
Utsendt av Kampenpostens redaksjon
for å høre nærmere om 1. rnai-tradisjoner før i tida. Hva var mer natur1ig enn å snakke med en som lenge har
vært med på I. mai-narkeringene, tenkte
vi. 0g Yngvar Jensen har tatt oss gjestfritt imot.
I l92I hadde verksmesteren stått i
døra og sagt at den som deltok i toget,
ville få sparken. De andre karene rådet
han t11 å stå over. Han var den enesre
1æregutten blant de 70 ansatte .Å Tnhq
Pettersens verksted.
På den tida jobbet de ti1 ett - to på

ettermiddagen, og oppmØtet ti1 toget
var halvtre - tre. Først i I94l b1e
1. mai offentllg høytidsdag i Norge.

tB år gammel Lok han svenneprØven i
portefø1je, etter 4 års 1æretid. Svennestykket var en skrivemappe og en
kalveskinnsveske. l9 timer stod t11 rådighet- f or prØven, som sIrakle seg f ra
skisser og tegning til de ferdig sydde
1ærvarene.

I hele sitt yrkesaktlve 1iv har snart
77-årige Jensen vært levende opptatt
av fagforeningsarbeid og fagllg po11tikk. Han har hatt styreverv i 0s1o portefølje og lærvare[orening og i Samorg.
Vi spØr om det fantes speslelle 1.
mai-tradisjoner her på Kampen. Jensen
avklarer fort og greitt at om vi ønsket
å rrekke nende Lser og arrangenenLer
fram fra glemselens slør, måtte han
skuffe oss. Kampen JaniLsjars marsjering
i gatene og morgenappellen på skolen
var og er fortsatt de markeringene
som hører bydelen ti1. En stund var
det også formiddagsunderholdning på
Jordal. Mest for unger. Han minnes
ett år rett etter krigen hvor han tok
med ungene for å høre på Cerd og Orto
Nilsen.

ta

I starten hadde politj-et vaktstyrker
langs toget. Det var stor bedring da
klubbene og forenlngene organiserte
dette sjøL. Foreningene gikk sanmen
om å danne 1. mai-komiteer innenfor
sine forbund. Oslo portefø1je og 1ærvareforening stod i Norsk skinn og
1ærarbeiderforbund sammen rned hanskemakerne og garverne. To personer fra
hver av de tre foreningene utgjorde korniteen for dette forbundet og organiserte
forbundets seksjon i toget. Jensen
var I komiteen da rnusikkorps ble leid
for første gang. 75 kroner betalte
de for å ha Bjø1sen Musikkorps i sln
seksjon.

Portefølje er et utdøende fug. I 0s1o
er al1 produksjon lagt ned, importen
har overtatt helt. Skinrr og lærarbeiderforbundet er s1ått sammen med andre
innen tekstjl og konfeksjon.
Vi spØr Jensen om hvordan han ser på
l.maidagen nå idag i forhold rlI tidligere. Han tenker seg om, syns nok at oppmØtet nå er dårligere enn før. Rett
nok er levestandarden gått opp. Men nå
som arbeidsløshetstallet øker burde
folk ha noe å demonstrere for - lkke
minst ungdommen som blir hardest rammet.
Sier Yngvar Jensen som sjø1 ikke lenger
kan delta fordi beina har svikter.
'' 1i
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KAMPØRN HAR GJENOPPSTÅTT :

er eL godt gammelt navn med lange tradisjoner på Karnpen.
Mange vi1 nok dra kjensel på navnet og minnes de gode ganle-dager. lvlen ikke
vet at det i dag finnes et Kampørn-Lag full-t av nytt liv og pågangsmot
Kampørn

Det hele begynte med en kameratgjeng på ca. 14 gutter i 12-15
års alderen. De ønsket å trene og
ha det gØy sammen, og de var så
heldige at de fra høsten -82 fikk
1åne 1ille-salen på Kampen skole
en gang i uka.Og med noe hjelp av
feltarbej-derne på Ungdomskontoret
b1e det ordnet med fast trener og
drakter .
Det har vært lagt vekt på å variere treningene, så de har inneholdt
allt fra innebandy, ishockey, fotball
og bowling. Laget ser seg altså
ikke som noen konkurrent til de
mer tradisjonelle idrettslagene,
men som et alternativ.
På lict lengre sikt håper Kaiipørn
på å få fast treningslokale i bydelshuset. Da b.lir det kansk je anlecning ti1 å slarte opp med'tlere fo1k. Men inntil vidre er det
for trangt om plassen,ug de må bare håpe at skolen sier ja ci1 leie
av lokale også fra høsten av.
Treningene nærmer seg slutten for
i år, og håpet er å avslutte med
en seiltur første uka i sommerferien. God turl
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-MEN OET BLE OA
I HVERTfil[ lsl{o0cr.
Tradisjonen tro var det i månedskiftet februarTmars planer om
skirenn og ishockey-turnerlng i

Kampen park. Desværre
så mye snø igjen å gå

var dei j_kke
på, men ishockey ble det, og salg av pølser,
brus og buljong.
Det stillre ro 1ag i alderen 1215 år, og KampØrns trener var
dommer i kampen. Det var mye godt
spi11 å- se, og publikum var dåt
også godt med i godværet. Diplomer og gull-pucker ventet i år de
slitne spillerne.
Bilder er det dår1ig med da filmen

desverre b1e ødlagt,men vi håper
komme tilbake med en fyldigåre
reportage fra den kommende fotbafl-turneringen i sommer.

å

D
11.

Fra dette nunmer av vil denne
siden i Kampemposten være reservert for innlegg fra våre
lesere. Så ta pennen fatt, alle
dere skrivelystne eller meningsfyllte som bor i bydelen 09 grip
sjansen. Vi vet det sitter mye
kunnskap rundt i stuene, og håper
at den på denne måten kan deles
med oss andre.
Se adresse side 2.
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SIDEN SIST
VeIs årsmøte ble avho-Ldt torsdag
? lllol
BvdeIshrrs
mcd ca.
-^-^D jI v"-^^l\olllPgll
ruJ
lrrLu
L
30
t1lsLede. På dagsorden sLo årsberet!lng,regnskap, innkornne saker og valg.
Arsberetning og rerr,nskap b-[e oppl-est og
Karnpen
J.

enstemmig ved[atL.
DeL var kommet inn [o saker;
Det første var angående vedlikehold av
forLauene langs NorderhovsgaLe on vin-

Leren. Der gror forLauene ned av is og
snø så det er nmulip å komme fram.
Velet har merkeL seg problemeL,og vi1
se på deu t il vinLeren jgjen.
IJet andre forslaget var aL Kampen Ve1
skal ha en fasL represenLanL i bydelshusets sLyre. Forslaget bIe vedLatt.

Styrer foreslo en økning av kontigenten
fra og med I9S4.lindringen b1e vedLatt,
og den nye konligenten b11r da: Kr. 50,for vanlige medlemmer,20,- for pensjonisLer og 25,- [or skoleungdom.
Det ble også foretatt valg av nytt styre.
som ga detLe resultaLet:
Formann F'røydis Torstensen - ikke valg
Vlseformann Svenn-Arne ArnLzen - for 2 år
Styrerepr, Sverre Syversen - ikke valg
(kass.
\/ara.o^.
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Tor Nilssen
'Iorgeir B1aal-i.,;
Robert Lorange
Ruth l"l . Andersen

Vårens åpne

Ve I -mØte er lagt ti1 Lirsdag
24. nai. Programmet er ikke fastsatt ennå,
men opLrr..-:tg om mØtet blir hengt opp noe
lærnere cien aktuelle datoen. Alle er velkommen, og det vil bli servert kaffe og
no,-' å bi te i .

i år blir det eldretur utpå sommeren. Tid og sted er ikke fastsatt ennå,
det vil b11 sendt ut innbydelse god tld
i forvelen. Er det noen son har forslag
LiI reisemåI, er vi takknemlige for tips.

Også

I'il slutt vi1 vi minne om at Velet kommer Lil å arrangere stands med lotteri,
salg av avisen og medlemsverving på
hjørnet ved kj-rken utover sommeren.
Konr å besøk oss der hvis det er ting du
lurer på, e1ler om du bare vi-t slå av
en DraL. Ve1 mØtl:

for '2 år
for '2 år
for I år
for I år

DeL planlagLe skirennet -;. mars ble avlyst
på grunn av snernanget. Onr .i.shockey-Lurneringen som ble' avholdt samme dag,se refe-

rat på

ungdomssi"den

PLANER

F'RAMOVER

.

Det første som går av stabelen er
Kjempedagene, som er åpnlng av en def
av bydelshusel. Der vl1 velet ha stand
rned -Lot Leri osv .

l7- mal b11r der i år i narken Arranoementet starLer ved 1530 tiden og vil vare
ett par Limer. l)eL biir diverse underholdnlng, Iel<er og salg av pølser , vaf I er ,
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brus og kai[e. Alt ovDr
med vising av fj lm for hnrna i hvdelshuset
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MASSE GODE TTLBUD

HELE

huset A.s

Brinken 29 - Oslo 6

SOMMEREN

ALLTID BILLIGE

Yi ultører alt i glassarbeide.
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ORNAMENTGLASS
BYGNINGSGLASS
MESSINGGLASS
BLYGLASS/MOTIVER
BILGLASS
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TrL KR.13,95

SPEI L

INNRAMMING
REPARASJONER

Syrcist Radlo & TV

VAREVINDUER
ETTER MÅL

56 v./tanr,sN KrNo
osl,o 6 TLF. 19 49 18 6782 7I

ÅKEBERGVN.

AUTORISERT RADTO&TV -FORRETNTNG
GUNSTIGE BETALINGSBETINGELSER
TOPP SERVTCE - ALLTTD GODE TTLBUD

Ring 67 97 27 - dag og kveld
Rask og sikker service
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Dr. Trond Linstad

a
a

a
a

Legekontor
Strømsveien 78 a. Oslo 6. Tlf.: 19 50
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'TE?PEREISI Vi
' fepsercerrnskin
Vi hor nå et virkelig
godt tllbud tilvdre
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Åkebergveien 56, Odo
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Den viktigste grunnen
for mange tal å bruke
Sparebanken, er at
den ligger nærmest!
Du frnner oss tra cil
IOO torsktellrge
sleder Os o ()q
AkershLs Det er
langt llere eno n()en
annen bank kan v 5e
lrl Er du kunde etl av
stedene. er du vel
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kommen ralle
Du behover kke qa
langt tor a lrnne
nærmeste ekspedl
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Snello

Teleskopslong og sneile.
Anorkient morke. Kvolitetsprodukter.
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Kontortid: Hver dag 10 - 13. Onsdag også 17 - 19.
Lørdag og søndag stengt.

Stongo

oa

sJonssted nred
merket vart pa!

5$Pl,flFn1il;1trl
FILIAL

TøYEN SENTRUM
HAGEGT. 22
OSLO 6

Dessuten-kirken bør se det

SCGWTEN

FÅM

HØsten i982 fikk vi ny sogneprest her på Kampen.Kirsti
Aasen er navnet hennes.Vi i
Kampenposten syntes det var
god grunn til å lage et intervju med hennerselvom vl ikke
hadde helt klart for oss hva
vi skulle spørre en sogneprest
om.Men når vj- fØrst satt benket
1 sofaen på prestekontoret gikk
resten av seg selv.
-Hvor lenge har du egentlig vært
prest her på Kampen?
"Jeg begynte soir residerende
kapellan allerede i I975.HØsten
-82 ble jeg utnevnt til sogneprest.
FØr jeg kom hit var jeg organist
ved SØsterkirkene på Gran på ,l
Hadeland:Jeg er utdannet organist også,for i begynnelsen av
60-årene var det svært usikkert
om en kvi_nne fikk arbeid som
prest.
Det var mens jeg var ved SØsterkirkene som organist at jeg avsluttet teologistudiene.
Så : i I975,fikk jeg lnøre at på
Kampen var .detinteresse for å få
en kvinnelig prest.
Jeg sØkte jobben,og f ikk d.enl,'
-Hvordan liker du deg her på
Kampen,og hvordan synes du kontakten med beboerne her er?
"Jeg liker meg svært godt !
Er blitt kjent med ganske mange r
etterhvert.
\ "
Ellers vil jeg si at milj@et p'il ,/'4,.
en måte risiår et jeg
soå.'il'i
"r mitt
kjent ,med-oppvekststedet
Nord-Østerdalen
-\\ ,1-',:Y il
Der, s(J.rt]
usrt
som rrer
her,I rld.r'
har IoJ-J<
folk orEe
ofte eE
et Nt,
\n{,, ,\
bilde av hvordan en kirke ogtenll/l)
prest egentlig er et bildq sgy//
ofte sltter igjen i fra gaml'b;[
tider.
' il,
3.g tror at folk ofte blir t-itt.
tilbakeholdne og usikre på hva
de kan snakke med meg om.
For meg betyr det mye å b1i
kjent på et personli_g plan.

som

sin oppgave å være der folk er.
Og Kampen kirke er faktisk
midt blant folkl
En symbolsk plassering -rr
-Hvordan synes du samarbeidet
med vel'et er?
"Jeg har opplevd en positiv
holdning.
Nå er jeg blitt. spurt om jeg kan
være med på hyggetreff i bydelshuset med tid og stunderrog det
vi1 jeg gjernel
Meni-gheten har forresten sØkt om
å få leie et rom i Bydelshusetdet er forelØpig ikke helt klart
hva det skal brukes tj-l,men behovet er derrså det skulle ikke
b1i vanskelig å finne en funksjon,hvis det blir aktueltl
Ellers har jeg lyst til å nevne
at vi- har fin kontakt med Gall
eri Kampen.
Det har bl..a. vært 3 utstillinger i v{penhuset i kirken
i påsken.d'ette er en fin tradisjånl " /\
Og dermgdl,\satte vi sluttstrek
for vår rlille prat!
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driver dere med i
fritiden?Hva liker dere
på Kampen - og omvendt?l
Er det noen som har lyst
og gidder å skrive noen
ord (og gjerne tegnel )
til oss
Neste nr.kommer i hØst en
gangrså du har hele
Hva
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