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Så går det mot juI og et
-.'++ å- i aian Ti dan nårrryuL qr rYJerr
så alt for fort når man
qk: l rednc cl-f ef alt man
j-kke har f ått utrettet,
men hadde store planer
om å få oinrt. Men noe
er da utrettet i 1986
også.
Når fimaal:qcaJ-

ut for et "brukt" år,
da er det tid for etter-
tanker. HVA glemte vi,
EI\/trM al omf a rrivLr å lo,
cemrri l-+ i nhor- an Våknef
trl Irv av og til, og
som alltid setter vr
vårt håp til nyttårs-
nåtteqnq nvårs forset-
ter. Vj- har hoLdt på
med hrroooq:kor Rri nkan na
Trikkestal]tomta som
blir omtalt andre steder
i avisen.Mye er gjort,
men.. det står så mye
i or en . A\r od t i l. lufer
man nå hrre pr rritsen
med å stresse seg ut
på å kjempe mot myndig-
heter som "aldri" gjØr
€ci l no k:n oå tilbake
på sine besluttninger.
Hva er vitsen med å få
L-,.^^..1ndugevls av paprrer som
skal fØlges med på,a1le
som er misfornØyd med
dofl-o na |ri nJ- n- Jg som
synes å glemme at afle
cam inhl-rar i Fr- ,.Jf enanoef
o.s.v. som regel har
full;obb ved siden av,
og som glør aLt frivilJ_ig
for det er så utrolig
r ntoroqånl- 

^d 
Fd I aa moÅ

r sitt eget miI)Ø, og
som prøver å være med
på og påvirke. Hva om
flere meldte seg til en
]-nnsats ?

Kampen Vel har nå fått
knnl- nr i F.rrrial cl-r'rea+ ca-r uf se rJrru-s L, DUtLt
vi deler med historielaget
Va lobber lo all_e for
qåmme q:k hodra l-'nrzi llzÅrvsJ!rvvur !ri\q!,

hcrirc nnnrralrctmrr'l i nha+arurLLq!:Yrre eer

for barna våre, bedre
omsorg for vår eldre be-
folkning.Vi er veldig
glade i å få brev fra
dere, det er på den måt-
en vi kan fØge med i_ hva
dere måtte tenke og mene.
Fortelle litt fra "gam1e"
åaaar lr:ncia?

Så Ønsker vi alle våre
venner en riktig God Jul
og godt NYTT AR'

Hilsen Wenche Halvorsen
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JEG VIL GJERNE BLI MEDLEI\i AV
KAMPEN VEL

Voksne kr 75,-, pensjonister krJt- og
barn kr 20,- pr år, pr person.

NAVN
Adresse....

T1f............

Sendes til
Kampen Vel, Bøgata 21, 0655 OSLO 6

WPEN
posten

I redaksjonen:
Toril, Joronn,Wenche,Marie, Heidi,
Morten, Robert, Lei{-.

AVISA TIL
KAMPEN VEL

,Kanpen tltz- 86
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Det yar velkonment da en delav Jsterdalsgata på Kampen
Dre 3mdøPt trl- RoIf :{ofmosqt.
Rol:- Hofmo ble født her nei-topp i de vekstårene da (nå
indre) OsIo ble bygd opp somen europej.sk scorby - i en
Dygge-boom. Da dårlj-gere tidersarte rnn og ungdomskriminali_
tet ble et problem i de nybygde(øs:(ant-) bydelene. sto angeråninn i aftenposten som mente atde :apte lØkkene fra bvqqe-
boom'en nå ble en boomåiång,
Den utfoldelsen de-Ii6e på-
sunt vis hadde fått ,,ir"l r^.
på cisse i;k;;';-;i.-;å-[.';å
mer ivilsomne arenaer.

Hofno var et barn av denne tid-
ens konflikter, og var som ung
en av lederne i østkantens og
arbeiderklassens kamp for fys-
isk og politisk rom for fysisk
fostring og idrett. Idrett var
på denne tiden "våpen-og legern-
søvelser",of fiserstyrt og arbei-
derfientlig.Hofmo var med på å
stifte Arbeidernes idrettsop-
posisjon som ble forløperen for
Arbeidernes Idrettsforbund (AIF)
fra L924.Hån var da allerede en
av de ledene "veteraner" (26 år
gamel) i arbeiderbevegelsen.
Blandt annet var han og Einar
Gerhardsen sanmen i den ungdoms-
bevegelsen som i 1918 var med på
å erobre og fornye Arbeiderpartiet
og han var en av de 10 fengsels-
dømte i mj.Litærsaken i 1924,bI.a.
sammen med Trannæl,Gerhardsen og
Torp.Han var også rned i den ekskl-
usive delegasjonen fra Arbej-der-
Partiet til Komintern i 1922
(om Moskva-tesene), og han ble
ekskludert fra partiet i L925
sanmen med sine Mot Dag-kame-
rater Trond Heqna og ErIing Falk.

Forbrødringen kom etterhvert, men
i disse bevegede år var det hår-
fine nyanser og allianser som
avgjorde at f.eks. Gerhardsen
og ikke Hofno fikk en helt sen-
tral politisk karriåre.Idretten
ble Hofmos dom6ne, og han var
heltidsansatt i AIF fra 1.931,
først som sekretær og fra 1939
som formann.Etter Grini og Sachs-
enhausen førte han AIF inn i sam-
menslutningen med Landsborbundet
for idrett til det som i 1945 ble
Norges Idrettsforbund der han ble
den første nestformann. På samme
tid var han også varaordfØrer i
Oslo.

4Hnffft*rs:,ffi
:rfaringene om hva som var
viktig og hvordan det vikt-
ige skulle oppnås i idrettelr
ble gjort i 20- og 30 årene.
I arbeideridrettslagene var
det ikke noe skiile mellom
massens Lek,konkurranse-
idrett og studiesirkl-er.
Barnas og ungdomrnens "IØkker"
ble gjenskapt,både utendørs
og innendørs i Spartakus,
Sterling og Kampen. Og ut av
disse nilj6ene vokste det
Iike gjerne toppboksere(som
"Baggis") som toppolitikere.
Den typiske Hofmo-sammenheng
finner vi i et bilde fra 30-
årene av en AuF-gjeng i fot-
balldrakt : Herbert Frahm (sen-
ere Willy Brandt),Trygve
Bratteli,Asbjørn Tenmann (sen-
ere ungdomssjef i Oslo) m. fl.
de spilte fotaball mens AIF'erne
Trygve Lie og Hofno holdt
foredrag i dress,on politj-kk
og idrett.

Etter krigen b1e Hofmo 1946
Ieder av det nyopprettede
Statens Ungdoms- o9 Idretts-
k^hi^r rq'llll I Lr_f,!_1--or k|nh-

skaper og kapasitet b1e nå
overført fra klassepolitikken
til folkehjemsbygginga.Det er
vel nesten ingen som har fått
bygd så mye etterkrigs-Norge
som Hofmo i denne posisjonen.
Et av kunstgrepene var å
opprette Norsk Tipping (1948)
og å sikre en betydJ-ig andel
av overskuddet til j.nvesterings-
mr.dler.Det andre var å innføre
den første og mest effektive
"gulrot"- politikk overfor kom-
munene.Resultatet ble en enorm
utbygging av idrettsplasser,
samf unnshus. svønunehal 1er, skole-
i.lroff ...-,- jorganrser:ng
av barne- og ungdonsidrett.På den
ctrr I i dF L6nf ^r.16-å r_II ROlf
Hofmo sto det bare "SJEF".et uor-
i^.l.ke cLi lf c^h :rncn hwråk-r-r.rYvri vJ 4 er'- i

tiske ordensmenn klarte å fjerne
i .la 20 år d: ihdo- i"i1!å Fi -!Lvrrrs },q aL
hån rrår eiafon F^* ian cirri lo nn
ciåt l i da i drottc ne rrnodomqlr--

vrklingea i Norge.

rFm.1,a

Det er nesten ingen som har vokst
opp i etterkrigst:ia som ikke er
råii."t av Hofmos produk+-er'De må

ha danset i et av samfunnshusene,
spilt fotball På e:: av banene'
deltatt i ett skoLerdrettste'/ne,
gått strl-langrenr. elIer blitt
skolert i møtetek:ikk i et av

r,iæf c.rn6 1lrtxl- JluL 1.

tr+3htrrfffinrt! f.'.ftgr$r** *i-Vf.ffita



kursene fra hans kontor.
nnn l oano+ rrå r ^n_:sa en enorm
tr-llit til de unges egne
krefter,sikkert farget av hans
egne erfaringer: Skaff fram
"Iøkker" og makt trl de unge,
så vil de i sin frie trd skape
utvikling for seg seLv og sam-
funnet.Hofmos gamle østkant-
omci rrel ccr hl o nacå lriomna'i-
fram i hans ånd:I en manqeåriq
kamp r 50-og 60-årene fikk
Kamnen qknl e on i drol-]. cnl:cc
fra 1969, over 30 år etter at
den var vedtatt.Kampen oq skol-
en var 3o blitr er;rykkåIig
offer for vinter-Ol i- 1952. De
nrrhrrodc rik<:nlaanana nÅ Tnrrlrl
h:ddo qkåni m\/fan 

^m 
ål- in-an

var bedre forsynt med idretts-
anlegg enn Kampen.
Men i 1960 hadde lokale krefter
på Kampen enoelig fått " herr
skolerådmannen " til å g1Øre
en befarino dcr han rrcrl qolrrcrzn
oo skri ft-fe l I i na mÅl-fo modair!rsuY r
at Jordal var et riksanlegg uten
stor lokal nytteverdi.Men eno.a
gikk det mange år fØr Kampen
f :-kk sin skoleidrettspi-ass, tross
alt rot og trenerrng i kommunen,
særlig i skoleadminj-strasjonen.
På denne banen dukket de gamle
idrettsnavnene fra Hofmos ung-
dom også opp til trening.\,/edtektene
for plassen sa neml-ig at dette
skul-le være den lokale"lØkke" om
ettermiddagen og kvelden, og
slik har det vært siden.
Men i 1986 skjer noe fantastisk
under den nye bygge-boom'en i
Oslo.En av etterkommerne fra det
omtalte AIF- og AUF-miI1øet i
30 åra sitter Sorn lcdor i Rrznninqrr reuc! a D), g ltf llgS-
rådet i Oslo.Under fØrste gangs
behandfing i bygningsrådet sterffner
hun og hennes gruppe sammen med
HØyre for å la et utbyggingsforslag
for "Trikkestalltomta" på Kampen
passere. Men dette er et forslag
der Trikkestal_ltomta har vokst ut
over sine opprinnelige grenser.
Utbyggeren vil- så glerne bygge ned
skoleidrettsplassen på Kampen.
qåmf An 1 aa avaÅa-].V -1.^1^YqrLuL'sr vY Y!pqs! aN 5^uIc-
hage og en barnehage.Det gode trl-
bud trl Bygningsrådet er å kal_1e et
nå r.rern- i h-^-.^: I 2- (g\ etasiers
blokker for - "Rc'c u^€n^- hr a--"rrrLvr Prq>> .
Såve I b]okkene som Rol f Ho fmos
pJ-ass vill-e bIi liggende der skole-
idrectsplassen er r dag.En kan jo
l-rri'o n,l om R1/dnninn<rådaf . 'loåar

uJ !CUsL

kan si-n slekts historie oq partiet

kan sin bevegelses historie:
Pn l f llnfmnc nl åcS i Området def

-

Spartakus,SterIJ-ng og Kampen herjet,
og der Kamper'n,Sterling og 1l andre
i drof t- c1:c rri I f ånp an +rani naqhano-e! +slj

samt at skolen og lokalmiljØet viI
mj-ste idrettsbane og "Iøkke" 80 år
6*+or If+onn^cl-an åndro{- +ana+ art

de fØrste lØkkene.
Nå cr dcf ikke Rvonincqråde+s Iedef
^^- L-* €..--^! -å å kalIc onn denne5Ul(t tra! rulrrrs L yq a 

^qr!s 
vtJP usrl

qravplassen etter RoIf Hofmo
Toravolass - et sfed der m:n heorav-
pr noFns hdveqte i dea lcr - qrrLrq idærtf uuvr4s*r

et sted å drive Iik-skjendrng) .

Derimot er forslaget frenmet av et
rrthwooindqqFlskåo som ledes av er-
tidl ioere seni-ral cntronrpnrår-nnl-t-
tiker r Høyre.Om det er han ell-er
den utfØrende arkitekt, som er
'IokaIf nl:qqer1- no i-nrm:nn i øq1--e
Årl_roi dorc:mfrrnn q^m h:r fttnncf nå
Åaf noni:1o mari Pnl f Hai-mnq niaqc
or ilelzo narl* å ci Men iac ql<ttlla
d^Å+ 1 i r.! .+ c rrrr\Tc aian Fa*n h^Søkte
Yvse rf,rL

sakens aktører.
Nå er dpt cel\/qågt muliq for denne
nrzc :r-lcl i hven å nåsfå :f t(:mnen i
Åra hafnl iac :rr rrriror cnm anriar
maci nå -nnm -d^n na -fokr qlikorrvrrL r YvY vY
drllnnarq h:rn nnnfnq].-pq ltånqpfi

helst innendØrs.Dermed er det helt
rimolia å nrrorca ^,^+^-+ 4^r^+_! rrL,c rry rL uf U LgS Ler , UY lul e La
den fØrste store "fortetting" siden
århundreskrftet-forrige gang var det
1økker,nå er Cet skol-eidrettsplass,
skn l ehaoe no h:rnphåcp - Arormtrnfcne
fr: an]-ronron.^ror aa :rki faLl- hårLr ey!

vi desverre hørt fØr,de og skole-
sieFen{!) er hlitt onioe..Tnrdel g;ajsrsrr\. / ,vvrgs: !

et utmerket alternativ.Joda, på
Amfi'en kan barn og unge samle
tomflasker etter ishockey-kampene,
på fotballbanen kan de se Vålerenga
trene året rundt på sitt kunstgress,
no nå rien nrre Qnl f t{nfmns nl ass skalVY Y*
de helst ikke tråkke på gresset eLler
forstyrre pensjonistene.Slikt ville
colrrq:at- Pal f flnfmn oicrne qc- T d^!+'rLf v rqY ! rlvllttv YJe!rrc Ds. ! uc Lur
oqln h:r ioa ond^1r - ^--l^-^! L,,-fr -..-eI19 Oppoaget nvor
den fØrste "Einar Gerhardsens pIass"
kan ligge,det er også på Kampen.Det
hr^r hl i narrnpJ. nå den cnttnlåqsen l-PVL PLL

Brinken der herverende entreprenør
lTrikkpcf:lltomf qrinlron l-2)
og firmaet T.Bjerke møtes i to uli-ke
utbyggingsprosjekter. Her har bygnrng-
srådet tillatt to utbyggere å bLi så
m\/o r\/Fnncr åt de kan fasere en
oifentlig vei-tras6 uten at
pol-itiske organer grrper rnn og
regulere det trafikk-kaoset som

Mår^-+^åpf for denne nriVate5^dPC>. I'l!rLC-LgqEL lv! usrrlrs v!r

konflikten bør absolutt kalLes
"Einar Gerhardsens plass", en slags

!!trit5t55
IJEr55

gt:5

Når det g,elder totografering
av brudepar, konfirmanter

og oarn,

bestill time hos

TøYEN-
FOTOGRAFEN A/S
Hagegt. 25 - 0653 Oslo 6

Telefon .19 37 69
ffitu,

W.6,a13,



PA ØSTERDALSVI S
AV IEIF iN GEIAND

Kirsti Aasens bok AltrE MINE

KIIDER er usedvanlig.IQ-ok og

stillfarende, meni-ngsmettet og

tidløs aktuell ,vi-rker den som

et dikt.Et dikt som glr gode

følelser.Som sier noe om det
fortidige og det framtidige,
iboende gp Surtn autoritet.
Sognepresten på Kanpens bok
naner ti1 respekt.Her er en

kvinne som klarer å formidle
Grundtvigs budskap forståelig,
og samtidlg mildt gir oss
lesere en visuell opplevelse
av et kristenmenneske vi alle
kunne ha ønske om å b11.

Boken er mangslungenrden fav-
ner over brønner fuJ-le av

refleksjoner og tankeglintrog
er i grunntonen positiv som en

vårblomst blant snørester.

ALLE !trNE KIIDER synes
gjennomarbeidet fra første ti1
siste bokstav.Dens helhetlige
komposi-sjon burde være et
eksempel for nange forfattere
i dag.Boken komrner som et viktig
bldrag ti1 den som søker en

utdypning og tilnærming mel1on
kirken og folk fllest.Så nange som

mulig bør ',:nne seg å lese den.

Kirsti Aasen; AITb MINE KIIDER

trand og Kirke
G!1dendahl Norsk Forlag
Kr. 12Or-

Kirsti Aasen sigrnerer sine bØker

lØrdag 20/12-86 i Tøyen Bok & Papirhus

TøYEN BOK & PAPIRHUS
TøYEN SENTER
Hagsgt. 28, 0653 Oslo 6. Tlf. (02) 68 46 41

Kirsti Aasen er født i Vin-
gelen i Nord-Østerdal 1941.
Hun er utdannet organist
og tok teologisk embetsek-
samen ved Universitetet i
Oslo 1974. Hun var orga-
nist ved Søsterkirkene på
Gran 1968-75. ble reside-
rende kapelan ved Kampen
kirke 1975 og er sogneprest
samme sted fra 1983.

Omslaget er laget av

Peer Lorentz Dah1.

Alle T-baner går til
t

trøyut opA'**Jf
Hagegaten 24 I

oslo 6 (J

Stort utvalg i:
* Briller
* Kikkerterr Barometer

m.m.

OPTTSK SYNSPRøVE
FORETAS

Buss nr. 20 Skøyen-Galgeberg
og nr. 29 Rådhuset-Hasle

Bilparkering

Tlt. 19 82 73



IGIVIPEN
GYIVI

Stud/elev

1200,-
900,-

Ordinær

t 600,-
l2oo,-

9OO,-

Før kl. l5.OO KUN 899,-
Spør etter firmotilbud

SOTARIUM
Før kl. l5.OO - lO gonger 250,-

EilBr kl. I 5.0O - l0 gonger 30O,-

Bodstuer ' Solorium

Utstyrshop - Cofe

Topp modeme utstYr

Erforne instruhørcr

Hedmarksgata 13 - tlf. 194844

-_llPltT U0 IAJ.,

S" GATEKToKKE* ""+
SAlATBAR

TRUKI
KIOSKUARER

Velkommen!

Åpent fra: 08.00-21.00
Søndag fra: 13.00-21.00

Ttf. 19 37 28
Jens Bjelkesgt. 78, 0652 OSLO 6

ftOfnUt1C 
Blomsterforrerning

HAGEGATEN 41 TLF.67 01 21

Alt i blomster, kranser og dekorasjoner
Grønne planter i godt utvalg

Blomstertelegraf

5?

5KO I GTNIRASJONER
HERRE BARN DAIYIER

Ul*oBYE
Hagegaten 36

Tlf. 19 34 43 Tlf. I9 43 96

rD', tl

8t.tt
Å--r-f l! '// .
! *- 

/9\
tfr- KtltYilil | r Y

I
TLF, 19 80 01

FRA ULL OG TULL

ULL&TUtL ei et selskop i BIK BOK gruppen

.Æ
-F- -

F.tf- ! -rå{tsul

\f-.7_.
ULL

HAGEGATEN 36

|v]OTEGARN

IIKIOKJuletilbud:
Parker Flighter - kulepenn
med bykkblyant i flott

*i:#';iffiåå::" * PARKER

TøYEN BOK & PAPIRHUS
ROLF THORSTENSEN

TøYEN SENTRET
Hagegr. 28, 0653 Osto 6, Ttf. (02) 69464i



RUSLERIER I BYDELSEN

SOM L E V E R

Etter initiativ fra bY-

delsens såkaLte "Godt

Voksengruppe - rned andre

ord, strøkets egentl i 9e

Metusalemner, er tanken

om et KAMPEN HISTORIE-

LAG endelig under tiI-

bIiveIse.
Fifpr inhwdelse sendt

ti1 navn fra KamPen VeI-s

kartotek og andre På

forhånd uttalt interes-
serte samt ved Plakater
på sentrale steder -
nøttes 40-50 KaroPianere

ved Anders Svor3 "En

Qrrdmmerl i Kamncn Pafk

16råAd dcn ?5 okt. kI.fyrvsY

I I . 00 i et ikke altfor

solsmilende høstvær med

hensikt å rusle Kampen

under ledelse av - bla-
ndt mye annet- også by-
historiker og ihuga
Kanpianer, Erik MelvoId.

En første stopp ved skr-
enten ovenfor trappa -
for kanskje en afler
siste gang å bivåne ut-
sikt og gamle praktfulle,

fluorrike 1Ønnetrær son

gjennom de senere år så

wennl io har hir:lcet fot-
gjengere og andre mindre-
verdige utgaver av FIoIDo

Sapiens med opptak av

exhaust- og annen for-
urensing.

Så en kort stopp ved kry-

sset Norderhov-SørurBSgate,

hvor den fra tiden om-

kring l. verdenskriS kj -
eni'e rinrnlej.år forfat-

ter" RudoIf Muus hadde

^i- L^li- ^ re dik_19 v9

terstue.

så 'inn i solrrrmqoate L
hvor vi fikk høre om den

sagnomsuste "Kampe-Lars"
- an cl:nc drl-idid Th^n

eller OsvoId når det
gjaldt eiendonsbesit-
telse på Kampen, og med

t'fhr6^6f taff -;.*Pas-
seliq fikk oppført dette
i 3 etasj er rakt før
murtvang og innlemmeLse

i daværende Christiania
tvånd hvdclenq innvånere
i nn i ci'rondare l^

"--- )ygge-
regler. Ved folketel-
Iinocn i 'l 899 viste man-

ntallet 48 inneboende i
denne datidens "Johnse-
bIokk". Og da forstår
man veI ti1 fuI Ie begre-
pet: "Den som ska'
førsE opp om mor'ran
'liooer ncrmPst dør'a" -
- Nå var nok "Kampe-Lars"
el Ier T.ars Fnoehretsen

soro hans egentlige navn

Lød, ikke noen rent spe-
kulativ "hai ". Han skal-
dnd r ltsHll årpnp na eca-

hlcrl- Kåmncns Mekaniske

verksteri oo som fakisk

ntviklFt seo ti l ikke
'I ito åt' hiarnocf c-^L^v rrJv!rrLrL<ll5UE-

Årift i Frråalon

Et natrrrl i o onnhold i

krrrecot Rd^åfå 
^^ 

hrrdel -v evy

ens kongelige "ave-
nue'r FilIiPsgate -

med ikke altfor an-

erkjennende komenta-

rer tiI "KulissebYg-
get" her, med kombi-

nasjon av snibindings-
verk og PaPPmasj6...

".il
-r I

li!.u
lrt,r,tlliili

ttlitt)ti

gg|jilr

$.r^ " a,o.
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. redltqFrt r årene Som konmer. *
>rDa kan vi stå På skrenten r **parken og skue rett inn i
f lorvte .t..1. på den nye
* blokka.
ll oette kaI les fremskritt , og
i jeg må jo få lov å lure På,
* fremskritt til hva?
I ur13øvernmessrg forsøPIing
i kaIIer leg det. Hvor mYe skaJ.
:tvi tåle av naturØdeleggeIse.
*rrot or k-lart at Jeg ikke er )t
*:"- "'."::*-.*" J:'-', :-- ,r. i -^+ h^ I r ^tr+hi'ddi nn mon riof)f I llluL !vrfYuuuyYYrrrYrr.terr uuu 

,+* er så mange måter å g;Øre )+

I aet på.AIIe vanlige folk må *
ir*r"-enige j- det.fren så snart *

)f

t utbygger og entrePrenØr får *
f tur- i -.n 

"i.naom så skal det )t

:r liksom klaskes i sammen så I
ll mve som niuliq.De må det ior å :t

i:.*"". bygge ;bitti-9" er svaret. f
*_i.feg lurer på hvade gutta tari]
* F^-*;^^^-+^ n^+ ^* ,.^1 r r-r-^ *
)F !v! uJsrrsrLc.usu €f Vgl f kke ** uten grunn de k1øper opp alt )+

'f de kommer over.Selvfdloelio kan **:-'--"- - -_--
aoeE vi€r€ godt ment,at de sitter j
* igjen med så Iite at det er så )r
*rlidl- l-'Åton l-rarar nan ht'^Ff^r *
*'-**: ' 

.L!:r 
)t* da denne voldsomme interesserr 1* for å rasere småbebvooe'l qen ) **;;; ;^;;:-.;.,;;-'-* tengte jeg I)Fover hvor mange mennesker som )t

* bodcie i de husene som Bri nkensoltr* ^- it^-^-;;^,;::--';Å;;; ;;;;"1-I' *
* vY rrvr us! llvv )Y L .'rs u eu ve Lu rrrsu, )t*mennesker jeg visste hvem var. **Tatt i rrtoanosnunkt rundt 1950. ,f*-*" r*:"': -:-"' )i
aDe ca 100 leilrgheter som nå *
* bygges her, vi I romme færre )t
*monno.Lor on do ainrÅa Åo- ^=^^ 

**...-....- ",'-:rSelvfØlge1rg blir dette moderne.x
*Men, med lrtt oppussing kunne *
)F_
[mange av de avdØde husene ha t
*fått lorro nc ikka hara dof 

*
rc v s , Vq lr\,\e vq! e qe L, )f

tf folkene som bodde her kunne bo )t
*-.. r )ttbrllig ti} de hadde fått lagt *)tseg opp noen kroner.I stedet må *
t nå f olk låne seo qdnrier no ** ----------:.
asårw€D tor rkke- en gang åa å I
:r få endene tit å mØtes. )+

I Sos:-alt f remskritt, jommen sa )t

* leg smør I*Skillet er der det , men det *
)F .,
[synes ikke så godt lenger. *
ini-a rrietper aei å få då inne i*
*og varmt vann i springen *
I;år ååf-*a utu"ia.= dobb- I'^1! ^-- r^_ I "å beQtalt **ErL UPP Le! q . 

** dette. Hadde mange f ått ve1ge, .rx.
|hvor mange ville ikke da *
* foretrukket noe dårligere *
+standard oq heller ha noe 'x

*lioi".r. l"len vi er alle med *
*på rund dansen,entreprenøren 'r
*qnir seg i henna og ri,rer X
lned for fote,og det med kom- {
* munal velsignelse. *
* not- o. fnrl oinc+ anrlf nnn fnr 'x
* 

us L s! vl/t/ !v! *
^! r^! -am står'i oicn ** rLldrI9c a L qc L surrr o Lu! rY J err

I Ti. y-t":s. Folk.har jo osså 
XI blitt utrolig flinke tif å *

* pusse opp og modernisere de *
* iiste åiåne.selvføIgelig XJ(
; koster også dette mye,men *
* du verden så mye vi får i *
I g-ten i form av trivsel i et X

,i rol j-g og harmonisk samfunn *
* uten for rnye betong.Vi håper *
* ikke flere lar seq fri-ste d

)f
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)f
)f
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)f
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w:;..
\&r- gr

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * + + +
.k
*i sr sKRrrr FRAM oG To TTLBAKE! !
*
'l(* * som en Orm lglennom små tre-
* Når man står på toppen * hus og fire etg. murhus.Den
* av Kamoen Pårk-d: kan * ^-..o. Hådedf-oikk sOm den* *' .k 9drrYsrt rraYsYu'Ya^r\
* man nær sakt Skue ut- * skulle,som en natulig adkomst-
* over syv prestegleld. t( åre fra Grønland.Hagegt. som
I tttår mann står slik en f; besto av småhus med et utrolig
* høst ettermiddag med lav * utvalg av forretninger og
; sol, se solstrålene spil- | små bedrifter i bakgårder
J< lo nÅ i/ånno+ n -- : '*- -g reflek- | og bakrom, og den gang
I tere hele vår by r et fyr-* TØyen postkontor Iå lenger
* verkeri av farger.Øynene 1 nede å het Kampen postkontor.
* favner Nesodden. Hovånøva I r^* . rt' nuvcueyd * Jeg lUkkef Øynene igjen
i og karanreggene.Den mørk€ * ; qer disqe hdve l-lLokkene som
i åsrygge.t *åå uol*unkorr- t l.'-' 

rrerv !i
, 'x rra har erstattet idYIIen, og

i oaKKen rysende nvrt.t I den lange nye blokka som om

I::'::"::.,:?:-'l:-=:i::-^'- | it't" art ror rense står rer-
som srynger i ai,!o 1.* :=Y Pd uerr :"':: s+:ert: I Dette kaIIes fremskritt.

* Uec er Som a sCa mLdt I ett r-emdeles kan leg stå på* maleri. * r!'
* * skrenten å se På havet av
*- - * cnistrcne blader oå deilnnentor denne sirkelen * :--""-
f,1es skuer u.o,,".-ri;;.;-" i ;li'å:.';:::;'åilrå1"' 

lense

*de fleste av våre gamle I Når den planlagte Kemner
f;UyaeLer, ja det et eruel I UL9XX. slår ferdig,når entre-
lkun VåIerenga og Etterstad * prenøren har fått grafset ned
lleg har bak meg. I t1.*purr-rne som *åtte stå i
llysene fra tusenvis av bilei
iblander seg med høst sol-en * veien, når Brinkensgates
* Ianqs al.l-e veienc. * rader med boliger krever
Ir:;'i"l;;; ;;;;;; os prøverI "i.. av trær oe busker'
ia i" for meg utsil<ten som * Som et skydd står disse
*var der for intiL få år I kiempetrærne i dag å suger
*^,:^---^::--:-^t * '-r

* 5rusr,. uc,r ya.,.Jen det :-kke i opp hver for seg 5 tonn
ifantes noe Tøyensenter,den I stØv i året. Denne borgen av
* gung Økernveiån snodde seg I nesXyttere blir vel sterkt



k*****************************
* til og selge sine eiendommer *
I ail entreprnører,vær på *
)F vaK!. ror qe Eomter soå står *

*
* Iedige å venter på å bli *
j bebygget,å ja,jeg hvet at *
)t ' ..- --
* Dade entreprenører og oBos .x
:r har store eiendommer her på *
ll Kampen,oq helt sikkert ..tåre *
)f
; steder også. De venter kans je .x
* på at "Din" tilstØtende eien- *
l 9?* skal selges, da er kysten X* klar t.r-l- å føre opp en nydelig *

i 3::'ll'5å::l vir skjure både 
i"mEI ut,riLtj-.t9.n u,, indre byområder I lU l!!

I T: gå_"il øang,men, ikke for. en I å;* ,-_-- : , -;---- . --. --- *; hver prls og for et hvert ut- *
:p seende.Vi som bor i disse om- *
'l rådene må få værc med no hotomr1g**-
{. over våre engene bovilkår og .r
* boområder.Vi vil forsatt ha et *
I intergrert samfund av unge og I
1 eldre,det er sundt å vokse opp *
* med hverandre på en naturliq *
] måte.vi vil ikte at det skai 't(

+
* skapes getto hverken for gamle ** eller unqe. **_*i Jeg setter fremdeles et stort +* spØrsmåIstegn ved, *
I Hvonpon aå I*,, _ *
* KornmunaJ_e etater tj_lsynelatene *
:r blindt godtar de store utbygger- ** nes retningslinjer for utbyggl"S I
X. v;1 qsrvrrrrrrry. +

.x
f HVOnfOn når sa mange apenrrys *
fprOtesterer i 311c hwnmrÅdcne- +

I fioil;;-gåårå'-åå-";i;;;;;;'^;" i* byggnÅngsråd og byplankontor *
I Ufinat og for døve ører.Det er 'r(

+* på tide vi får et klart svar, **** ikke en haug med papirer som *
j refererer til paragrafer den *
* . I --: --" ** vanlrge mann og kvinne ikke ** har muligheter til å forstå. **- ' +*HVORFOR *
I skaf hver enenste grønne *

*
* flekk og åpne plass og et hvert *
ftre toråvinne fra Østkanten. *
* Utviklingen av indre byområder I*skal-nei, vi krever at de fore- *
)F r -! -,,- - *i går på premisser som beboerne *
:r i langt større grad skal få være *
* -oÅ nå na l.rae{-ammo *Y* -Y**
f wenche Halvorsen I
i l,eder , Kampen Ve I *
,ts'*; ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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L
I utgangspunktet tenker yi å starte to grupper; en for for_
skolebarn (S - Z lr) og en for skolebarn (l _ 3 klasse).
To erfarne instruktcrer vil lede hver sln gruppe red hjelp rvlnteresserte foreldre.

For flere opplysninger, ring Arne Krist.iansen, tlf.6g 45 Ozcller 19 68 54.

Aerobic- og Jogge-gruppe for voksne.

-AerobicAruppe, trener hver tirsdaq i

-Joggegruppc:

skol e.
Instruktor: Guri Dah le.

starter opp i Januar i bydelshuset. I da9
uka, drg ilke flstsatt ennå.
Instruktcr: Jan Erik ilielsen.

or Xrapern'I.1. fles hos Arne Kristiansen,
cller 19 fB 54.

'lekesalen'på Kampen

0pplysninger
tlf: 58 45 02



Skulde Kampen Ve1 her
trå til med dugnaC -
1Øs-slam og hvitkalk
på sør-veggen før opp-
narsjen under de kom-

nende Kjempedager i
mai 87 ? Eller skal
vi håpe på Postverket
- eller det finnes
kanskje and.re helLer
uansvarlige som dis-
ponerer "Skadelonet "

Videre fi l hwdelgng

praktfullt beliggende
DOM fra 1882, gjennon
den omtrent Iike gamle

skole med oversikt til
Trikkestalltont og pIa-
ner om utbygging av

denne, med fare for
fjerning av skolens
halln1aqq od "VcsIe
Kampen" Barnehage på

historiske rester av

KarDpen Folkebad r opp-
fØrt I91 2 ned "vann
fra springen" - stupe-
ri-. 

^^ 
far+1dnanÅa

Prerrgr

kuldesjokk. En selv-
nnnl ouof ni nrrf f l:----3:g
svømnetime i denne

'^- fremneLusJUrr rur

av folkehelsen - sitt€:
fortsatt som fros: -

fovfs.5.45.

trafikkforholdene i brinken
For de fleste skulle Brinken
rræro kianl- q^m on rrcarirz:nl i a
cm:l nd +r^nd fi:ra-nFrm6er

som en sjakt.Her står biler
q^m nar'l ar nå on--^ snor, og Inn
i- mellom di-sse bilene er barn-
as lekeplass os det bor utro-
lig mange barn her.Alj-keve1
ar doJ- i lelza nrrlzari naan rrnlar-

feone.ip frrrqt oo ffemst eI.
1r+a al- +ar mon : l I Åon rrrra+f i aau Lv 

' 
rrLUrr

gl ennomKl ørr-ngen.
Fredag den 16 mai hadde vi hva
undertegnede kaller "vårens
rr:kracJ- Å orran FrrrlrnÅ Lrmnan

Denne gangen bl-e det ikke bare
vakkert.Undertegnede viser her
til småbarnas 17 mai.Det oppsto
en luke mellom et par av barne-
h:aena nc daf rrf rnl ino clriadåa-, v: sv

en svær varebil grej-de å kile
qoa i nn i donna I rrlzan D-å fdl nanÅa
b:rnoh:oo rcddol- qaa inn nå fnr-4rrrr ys !v!

tauet,men seLv her skull-e de ikke
fr^ l p qoo tr\/dda rlrn mnf nrcrzLl ar

kom for full- fart, en på hvert
fortarr nc f rpqto nÅ hrrcr c i rlo
ov LuqgL.

Det ei vel en fare for at barne-
h:cono må f: holo l-r:rono+^^6ievYv L

for de mi nql- o nnn f i I rzrrrriori na

etter dette, for det må være en
colrrfrÅ1aa :rr lranc.r- +i l l^-r---oerv !yrys qv rrslr-Jrr Lr! !qr1lo5
sikkerhet må gå forran al-t annet.
ITndprf oonodo crn nå ha I ltnnaon
na l'rirrÅnot- Åof holo na Åa+ rr:r

, vY su

et trist intermesso i "vårens
rrakroqfa a\/ant\/rrl nå Ta:mno-

Def Fr on qFltrf r{l aø :i da1. mÅ
a-irÅroc nna maÅ aionnnmLiari nnon
aJYLvJ YJ9rlr.vlttl\Jy

her.Forholdene må rettes på,det
er bare en sel-vf øIge. Beboerne
her kan ikke lenger finne seg i
disse trafikkforhol-dene.
En bønn tiI barnehagene-stopp
i l,L^ rl .'4 t.-acJ- o orranf rzrllrNNs vd!cllJ vqN!LO srt Lj !

i vår bydel,men krev sikkerhet
for barnat.

Vnd\rå E rorlri Lqan

UTBYGGINGEN PA KAMPEN.

Undertegnede er ve1 av de
som mest har ivret for
+rrrnzlahn l i nar i rrår Frrzda l

Endelig har de bestemmende
mrrnd'i ahol-or +rf+ Lanq\tn

til dette.Men på hvilken
måte? Jo,ved å sette de
oIdro ann maJ- h:r- -*rna og
rrnaÅnmmon fto rri I nam l i a

rasere skolens idretts-
^l --^ -L^ l ^t -^^å n n \/ocl o-
PrdDs r 5AVIErraYerr vY

Kampen barnehage, Dette er
et utrolig simpelt trekk.
Då Ta:mnon Frnr /lor ^ q 

---^^r q l\orrLvsrr vvr ue L 5O lttalr9e
eldre-rri trpnopr flefee!v!!, v !

F:mi I ioloi I iahcl-er- qrpq
:f Yrrvvv!,

det. l"1en hvor har de
l-roc*ommondo mrzrd i nhol-cr
tPnof A ø-rhre åv diSSe
barna utendørs? Vi trenger
€ l ara 1-rr rn man l-o i iar i dr anpeL tL I
J^ ^1,^l^!^-^-l^ "+^:-arlnvuc e^5I>Lgrclluv u!ca!Earsr.

Hvor har man tengt å g1Øre
av barna som holder ti-I r
barnehagen? Hvor skal
foreldrene ti1 de nye barna
ha sinebarn når de er på
inl-rh? ,T:. snrå-cmåIene efvg,

SkaI j-kke byunger være for-
unt å se det gror litt
rundt seg?Skal- de ikke ha
al odon rrori å lrnmmo h-icm mori

"J -""'--

litt purre og litt annet
grønt om høsten? SkaI rkke
^6t+o 

Ionnor Få rræro KåmnFn-relrYu!

barna forunt?
Trikkestalltomta skal bebygg-

lror ck:l ol- l-år nlrnenvJ,

'1 oi l iafroJ-ano locooq I)cr

skulle ikke være noe problem
Å Få nlåqear1. J-rrrcdchnl ioenq !q ylqJ JYsevvr+)vr^

haili 1- i Ilznrri-nina f i I da1-4 urrr\rrj Lr!rarY

nåfenol-e qvkehiemmet.Der
v1lle beboerne i trygde-
boligen kunne få et service-
senter,slik den siste utvik-
1 i nnon h:r ckiorid i rndro no

nye boligområder.Da må man
ho l I or qkiæro np, '-q rr+r'l lrrsafe! r^J4ru --cu vo ollLafI
andre Ieiliqheter.

Enerhaugen Arkitektkontor
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KAMPEN BYDELSHUS - har
vj lært å krabbe ?

Ett gamDelt visdomsord
sier at du må 1ære å

krabbe , før du kan gå.
På roange nåter har året
1985, vært en aktiv
krabbeperiode for by-
delshuset.

Å Iære å gå, kan være

vanskelj.g nok for to-
bente. Kampen bydels-
hus har fire bein. Om

de ikke flyttes fram-
over saotidig, så bør
de i det Einste bevege
seg i riktig rekkefdlge

De fire beina det er
snakk om i bydelshus-
samtrenheng (uten at

Jeg er sikker på hva

sorB er forbein og hva

som er bakbein) er:

l. Bydelshuset må være

åpent og interessant
for alle ned tilkny-
tning tiI bydelen.

2. Bydelshuset må i
hovedsak styres av

brukerene.

Bydelshuset nå inne-
holde rnange ov var-
ierte typer av virk-
soilhet og akfiviteter

. Bydelshuset nå i stØ-
rst nulig grad selv-
fi.nansiere driften av

huset.

Vi har i løpet av året
son har gått, forsøkt å

bevege alle de fire be-
ina ett tite stykke
framover.

f en artikkel som dette
er det unuligrog heIler

ikke hensikten å sum-

arisk Så i Sjennom alt
som har sk j eild i by-
delshuset i I986. Når

det gjelder de to beina
sorn har ned aktiviteter
og tilknytning til by-
deIen, arbeider vi etter

den nålsettingen at bå-
de gamle og unge skal
kunne benytte seg av

huset. Vi forsØker å

åpne huset for flest
nu1ig. Eksenplene kan

værei barneteaterfore-
stilling, eldre /god't
voksen fester (en i san-
marbeid med eldresent-
eret), stiftelsemøte i

Kampen llistorielag,
bridgeklubb for pensjo-

nister r 60-tallsfest,
treffsted for ungdom og

bydelshuset som valgfag

for 8. ende og

klassinger på

skole. Dette
nlor na inaon

stendig Iiste

9. ende

Kampen

er eksem-

fuII-

I forhold tiI styring
og adninistrasjon av

bydelshuset avholdt vi
i høst arbeidsseninar
for styreoedlemmer og

andre interesserte,
hvor nettopp organisa-
sjon og virksomhet stod
på dagsorden. Dette i
et fors6k på å utvikte
huset i fra byggeplass
tiI aktivitetshus. Op-

psunmeringen fra semi-
naret, var at dette var
så positivt og viktig,
at sllke arbeidsseminar
bør avholdes hvert halv-
år.

For ikke å stoppe opp i
byggearbeidene, for å

sanere ganmel gjetd, har
bydelshuset i høst tatt
opp ett Iån på 1,2 ni1-
Iioner kroner. Dette
ved siden av husets
vanlige, (og økende)
driftsutgifter, g)ør
arbeidet med huses øk-
ononi til en stor ut-
fordring. Santidig
sier det forhåpentlig-
vis noe on hvorfor en-
kelte arrangetnenter og

tilstelninger i bydels-
huset ikke kan være gra-
tis. Bydelshuset mottar
ingen støtte tiI driften
av huset.

-- 
A-

r?{.It . br t)b 4 ?.
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Dernest kan jo Bygni-ngsrådets store
partier kaste er blikk på gårdsrorunet
mel lom dpl- lci ct-l fnraclål-J-6 qr;lro-

hjen og eldresenter på "Tri-kkestall-
tomta".Dette romnet vil bli der skole
h:nan nn 1-r:rnoh:ryen pr i dao - ofi kanI sqY, vY

jo kalles "werna Gerhardsens plass"-
helst med forbud mot hunder og barn.
nå pr del- frrqiqko na nnlil-icko

forfall i OsIo kommet i takt med seq
^^L,

Et alternativ er selvsagt at Høyre
annca{lrar oldro år*-'ganger av
Aftennoqfen - nc at Arbei dernarf i ets
yngre garde oppsøker arkivene og
cino qoninrar na får roÅo nå hrrom

Pnl f !{afmn rr:r lnn or'l M6n 6f å l f ^---v vqr \vY Lr / . -'rsrr Lslllc
fi v er qcl vq:ot :t fnrq i:ocj- 

^nnrett-holdes og at bare navnet endres
f alrc f i l rrÅ:aa c^=L-- nl rccrl!. e^r, Lf r neYs JI/oNlttuS -uIo55
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Arne Albertsen
tapersermester

Omstopprng og be{rekktng av mobier

og strlmobler uttores iagmesslg

Henter og b-r nger
Hagegt 48 Tlf 19 68 51
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URMAKER

ALEX FLU N ES
Tøyensentret Telefon 67 67 36

Alt i ur og reparasjoner
under full garanti
og med utvalg i

gull- og sølvsmykker



REFERAT FRA STIFTELSES-

MØTET I KAMPEN HISTORIE-

LAG 25.L0.86.

Etter MeIvoIds onvisning
på Kampen, fant ca 35

personer veien til Kanp-
en bydelshus der Leif
Ryve ønsket velkommen
til stiftelsesmøte for
Eistorilaget. Robert
Lorange ble valgt til
ordstyrer, og ErIing
A-nbIe tiI referent.

++++
Erik Melvold innledet
og fortalte at men på

tlniversitetet i Oslo har
et lokalhistorisk insti-
tutt, men at lokale Eis-
torielag er mer vanlig
på bygdene enn i stor-
byen. Likevel , det
finnes andre lokaIe Eis-
torielag i Oslo, b1.a.
på Grefsen/xieIsår der
den drivende kraft skal
være Earry Lagert. E1-
lers mente Melvol_d at
den viktigste oppgave
for laget nåtte være å

ta vare på den levende
tradisjon sorn finnes i
dag, Dvs. intervjue de

eldre vi har. En nåI-
setting for laget kan
være å kartlegge Kanpens
tidlige bosetting.

****
Ordet bIe så gitt fritt,
og det oppsto hurtig en

dabatt on hvor KaEpens

ganle skole egentlig
hadde Iigget. Det b1e

spurt on det fantes noe

Iitteratur om Kampens

Eistor j.e, og Melvold
opplyste at det koro et
nummer av byroinner i
1964 son, var delvis
viet Kampen.

Midre kunne forteLle at
det foreligger en hov-
edfagsoppgave i his-
torie om kvinnene på

Kampen. Dessuten had-
de han funnet mye rart
i veggene under utbe-
dringen av BdgaXa 22.
Å samle og ta vare på

gjenstander og bilder
son kan kaste lys over
bydelens historie nå

også bli en viktig opp-
gave for laget. Robert
Lorange opplyste at by-
deLshuset gjerne viI
stille lokaler til dis-
posisjon for Iagets
virksomhet. Det b1e
gitt eksanpler på dyre-
1iv på Kampen og for-
talt om eiendommer der
det var vertshus i ga-
mIe dager.

++++++++++++++**++++++++++

Leif Ryve mente at
lagets arbeid burde
oppsummeres i forn av

ett elIer flere his-
toriehefter for Kanpen,

en slags seriøs versjon
av KaEpen Posten, sorD

han sa.
Avslutningsvis ble
Christian Cristensen,
MicheI Midre og Leif
Ryve valgt tiI interin-
styre for Iaget.

Intiativtagerne hadde

sørget for servering av

kaffe og winerbr@d.
Det ble på møtet sanlet
inn i aIt kr 47O,-. En

sitter dermed i gjenn
Eed ett lite overskudd,
slik at interinstyret
har noe å starte sin
virksonhet ned -

+ ++++tF++ + ++++++ +++ +++ +t



Fris. t',^ ?lde 40 . /*l^ lr* u'& /0. Fort. ln viÅe ,L
knuter i sjel og kropp.

Nei da he]Ier tiI 30-
årenes "MADIsoN seuARE',
Bydelens og hele Oslos
populæTe "SPORTSHALL"
med nevek j ernpende opp-
q)Qr fra fredag kvel-d
kontinuerlig til- nær-
mere arbeidstid nan_
dag norgen. On det
var morro ?

Ja, bare spør. , . .

Ja her kunne nok vår
rnedruslende datidige
fjærvekter og Norges-
nester Fredrik Johan-
sen git tilbeste nange

hardtslående komen-
tarer
Men vekta er veI ikke
riktig den samme Fre-
drik ? Men for hvor
mange er den vel eg-
entlig det tro ?

Så da, etter en snau
times rusling snåhu-
rende inn i BydeIs-
husets nymøblerte Setri-
nar- og Gyro-sal ti1
Anne Li se's nytraktede
kaf f e ned l-itt attåt.

Og ruslerienes fortrin-
nelige og inspirerende
guide Erik Melvold k..ln-
ne behørig og sanstes-
nig avtakkes........
Vi får vel plage deg
ved en senere anled::ng
også erik ? og takk

eIlerr

IOBA ;RUIO & IOBAIO(

Undertegnede tror bestemt at
hun har samtlige eldre med
seg når hun sier- NEI ti1 å
brukes i en slik sammenheng
dp hoqfammondo mrrndinhorar

har tengt seg.Si NEI ti1 å
qcf f eq onn mnt ire rn: / rrna-

dommen i vår bydeJ-. Tr1 de
eldre på Kampen-vær med å
protestere mot at vj_ skal
brukes i denne sanmenhenq.

Yngva Fredriksen

Utover å være ett fref-
fsted, er så1edes ur-
Ieieforholdet tiI Kaf6
Lars, viktig for bydels-
husets økonomi. Ved
siden av dette viI vi
fra nyttår Iansere by-
del-shusetr Sorn et aI-

ternativ kurs og konf-
eranse sted. På dagtid,

da huset eIIers er lite

benyttet. Målet er å

tjene penger På nærings-

1ivet, og bruke disse j-

husets Øvrige virksomhet.

I dette arbeidet har vi

sikkert gjort feil, og

kommer sikkert tiI å gj-

øre flere. SkaI du ini-

dlertid lære å gå, må du

tørre å reise deg. FrYk-

ten for å ramle På ronPa

skal ikke være så stor at

du aldri kommer oPP fra

gulvet.

Like klart er det at

"barn" (Ies bydelshus)

son skal Iære å 9å, tren-

ger både oPpmuntring og

korreksjon. v{ er motag-

elige for begge deler.

"Enhver alder har sin

sjarm. " Vi håPer dere

kan se det sjarrnerende
ved "krabbestadiet' til

bydelshuset, og viI føIge

barnet inn i 1987, ned

oålsettingen om at det

kanskje kan ta sine før-

ste famlende skritt.

Morten NordIie.

TøYENSENTERET - HAGEGT. 36
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ABC bank
Banken du finner
over 100 steder!

/ r.
efitl I tr.

Kanskje visste du at ABC bank er den desidert mest utbredte banken i
Oslo og Akershus-områdel Men visste du at vi også har kontorer i
Sarpsborg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og
Vadsø?

Ahb
bank

Sparebanken ABC
En gpd bank gJØrdet enklere.
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