Medarbeidere sØkes!

NYTTIGE NAVN

Et nytt nummer av Kampenposten, denne gang kraftig forsinket, til fleres frustrasjon, tror vi. Årsaken
høstes nummer ikke kommer

til at dette sen-

ut før nå, er simpelthen at den fra

før fåtallige redaksjon er i ferd med å skrumpe ytterligere inn.
Vi må bare

se

|

Øynene at å produsere Kampenposten krever

større kapasitet enn det de nåværende redaksjonelle krefter er i
stand til å yte, og det er vel det dystre faktum at skal Kampenposten bestå, trengs det sårt friske krefter. Denne lille, men
innstendige oppfordring går derfor til alle lesere av bladet: Er
det noen som kunne tenke seg å være med i Kampenpostens
redaksjon og snekre sammen fire årlige nummer av vår lille
lokalavis? Har du lyst, har du lov; kontakt noen av de nå-

OG NUTWIWER
KAMPEN

VEL
2t, 0655

Postadresse: Bøgala

Jan Erik D. Hansen (leder)

oslo

Ilf:22 67

37 06

Wenche Halvorcen (nestlede0
Il'f:22 57 05 34
fnge Stodahf (kasserer)

Ilf: 22 68 20 8t

I0

Mette Larsen Tlf:22 19 12

Audun Ruud Tlf: 22 68 53 64
Kjetif f ngeberg Tl'f: 22 67 27 88

KAMPEN
HISTORIELAG
Postadresse : Bøgata 27, 0655 0slo

Hassa Hom (leder) Tlf: 22790853
Mona Larsen (nestleder) Tlf: 22 57 03 08
Siri Bryn (sekretær) Tlf: 22 19 83 85

værende redaksjonsmedlemmer før det er for sent!

Terje Berner (styremedlem)
Tlf: 22 68 88 33

Stein Arne

8jørg Haavardsholm (styremedlem)

Tlf:22 L9

II49

Stig Berg (varamedlem)
Tlf:22 68 25 54
Forsidefotoet viser kveldsstemning i Kampen park.

Arne Kristiansen (varamedlem)
Ilf:22 68 t2 72

Foto: Bård Brinchmann Løwig

KAMPENPOSTEN
Postadresse: Bøgara 27, 0655 oslo

Den gømle da,men

I redaksjonen

Stein Arne Hove (redaktør)

Mette Larsen (annonser)

Du kan se henne
- i uinduet

Robeft Lorange Tlf: 22 68 03 48
Kampenposten takker alle
bidragsytere og alle annonsører

du uet at ønsiktet er fulb au rynker
og sinnet fyb med liuslærdom

Opplag 2 700
Trykk: Lobo Grafisk as

du kan ane lengselen

- i øynene

hennes

KAMPEN
BYDELSHUS

og behouet for kontakt med liuet
du kan føle ensomheten

-

Bø9a1a27,0655 oslo ll'f:2268 45 02

gjennom den kalde uindusruten

Styret

du uet at engang står kanskje du på samme måte

-

alene

Sjur Tveit (leder) Tlf: 2267

9656

Robert Lorange (nestleder) Tlf: 22 68 03 48

i uinduet

Joronn Dahl

du løfter hånden og uinker

-

19 12 70

fnEegeld Tveit Tlf: 22 67 96 57

huis du stopper opp og løfter blikket

-

Il'f:2219 29 23

Ilf:22

llf:22

67 49 46

Kari Mette Holvik Tlf: 22 Lg 89 13

registrerer et smil og en liten beuegelse

før du runder hiørnet
- på uei til dine gjøremå\.

Mette Larsen

III:22 L9 L2 t0

Sidsef Mørck

Tlf :

22 68 02 88

Karin Jamfeldt Tlf: 22 68 47 35

Dagig leder
Hanne Marie Sønstegaad
En liten refleksjon av Sissel Edvardsen, utformet under en tur på Kampen.
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En liten reises kildring fro tou
b eb o ere

.t

Kre mte
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Kamp en s om fi kk drø på

fro

MiU øbykonferanse
til Bergen 5.

6. september

au Kari Mette Holuik
I.ll, Al.t.F- I.ESERL,

av Kampen-

posten!

Her komrner en liten reiseskildrins ira Nlilyobykonf'eransen I 995.
Den blei i iir avholdt i Bergen, sonr er
en av miljøbyene i Norge. Det er ogsri

Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og
Ganrle Oslo. (Det er der vi bor det,

folkens!)Vi korn en tirsdag morgen, og
det var ikke regn. Merr vi skulle være
inne, sii solen skinte ikke på rneg.

Over 300 deltakere
iVliljøbykonferansen blei :lrrangerr av
M i I joverndeprlrtementet, Kommunalog arbeidsdepartementet og Bergen

konrmune. Det var Bergen kommune

To fornøyde

som stocl for selve arrangementet

kampianere på Miljøbykonferanse i Be4en; Mette Larsen (tit venstre) og Kari Mette Hotvik.
(Foto: Ukjent, men elskverdig tilfeldig forbipasserencle)

f)et var rundt 350 personer tilstede, fra

skolene representert? Det var faktisk 38

luften, så vi får

l5 kommuner. Fra Oslo var det ca.40.

fra Oslo kommune sorn fikk være med.

som blir f-anget inn. Men det var mange

Av disse var kun seks stykker fra be-

se

hvor mange av dem

interessante foredrag og et

Levende lokalsamfunn,

boerforeningene. Hvorfbr var ikke flere

o

av bydelshusene, eller for eksempel

Det var ti temakonferanser, og vi fra

prikkfritt

arrangement. Vi takker for at vi fikk
være med, og ser fram

Kampen valgte
.Levende lokalsamfunno. Det

til

neste års

konferanse son.r skal holdes i Tromsø.

Egen stand

blei snakket om

Miljøbyen Gamle Oslo hadde en fin

nærmiljø, ener-

stand, med mange fine vyer. Håper bare

gisparing, veg-

disse

plirner, kollek-

nytt bystyre.

blir mulige å realisere, selv med

tivtrafikk, grønne lunger, bedre

Fra venstre: Prosjekleder i Miljøbyen Gamle Oslo Per Grcgersen,

miljøvernminister Thorbjørn Eerntzen og våt kjære
avtroppende

-

-

Og myten om at det alltid regner

i

levevilkår, by-

Bergen, stemmer ikke. Vi hadde et

fornyelse, bolig-

fortreffelig opphold med det florresre

tetthet og mye

været som kunne ønskes.

mer. Mange

men nå dessverre

baller svevde i

byråd for kultur og byutvikling Terje Kalheim.

Med hilsen Mette og

Køi Mette

(Foto: Mette Larsen)
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Thor25.12.7936
Aksel25.8.7995
Carlson
-

THon C,rRlsr)N sR DØD. Han ble

Han hadde så absolutt humoristisk

bare 58 år g:rmmel. De siste måne-

sans, og

der han levde, var han pasient ved

umisk jennelige haugesundsdialekt

ikke minst selvironi. Hans

Vålerengen Bo- og servicesenter.

røpet at han ikke hadde sine røtter

Vi, Thors venner, registrerte at han

vår bydel, men i løpet av de 6 - 7 år

ikke var frisk, men det var aldri en

han bodde iblant oss, ble han

klage. Før han ble syk var han

"kampianer,

aktivt med i det som foregikk her

kan fremdeles erindre han der han

på Kampen. Interessert i å følge

Man

sitter i vår krets av venner. Man
Foto: Mette Larsen

med på det sorn skjedde i nær-

så god som noen.

i

minnes hans underfundige og lune

miljøet. Deltok på kulturaftener i Bydelshuset, eller

humor, og ikke minst de gode replikkene til rett tid. Han

foredrag og andre arrangementer i Kampen Historielag.

vil bli dypt savnet av alle sine venner på Kampen.

Ivrig med på boccia i Kampens park. Han var glad

q

i

litteratur, malerkunst og musikk.

Karin Jornfeldt og.lan Erik D. Htasen

Ny barnehalle på Kampen!
1. august åpnet en ny familiebarnehage

på Kampen. Dermed har fem glade barn

fått barnehagetilbud, og en fornøyd
assistent ny jobb. Barnehagen ligger i

uteplass, rnen det må 6nnes utearealer

au Kietil Ingeberg

nærheten.

*aacaErattaaa6ar6aa

La oss få flere familiebarnehager!

Sørumsgate 6, i et gammelt trehLrs med
hage

hvor barna koser

Mange familier på Kampen har plass til
en familiebarnehage hjemme, enten ved

seg rned sand-

pedagogisk opplegg og kontakt med

kasse, husker, klatrehus og sklie.

i

å bruke stue eller barnerom. En større

flere barn enn de som er i deres egen

ring med familebarnehager på Kampen

Barnehagedekningen i Gamle Oslo er

barnehage. I hver avdeling jobber det

vil gi barna trygge og stimulerende for-

som alle småbrrrnsforeldre vet et trist

vanligvis 6n assistent, som enten kan

hold, samtidig som både barn og for-

kapittel. For vår del ble løsningen

være ansatt eller være foreldre

å

til

noen

starte en familiebarnehage i eget hus.

av barna. I Vålerenga Familiebarnehage,

I tillegg til å gi våre egne to barn et til-

som vi tilhører, er det tre avdelinger. De

bud, får også tre barn til barnehageplass

to andre ligger i Skedsmogate og i Opp-

i nærmiljøet. Tre av barna er tre år

landsgate.

eldre beholder tilknytningen til nærmiljøet.

Økonomien? Familiebarnehager får
statsstØtte, ca. 30 000.- pr. år pr. barn

gamle og to av dem er ett år gamle.

under tre år og ca. 20 000,- pr. år pr.
Det er lett å starte egen familiebarne-

barn over tre år. Gjengs pris pr. barn i

hage. Lokalene må godkjennes av by-

familebarnehage er 3 100 kr/mnd.; med

barnehageproblemet. I bydel Gamle

delen (barnehagenemda), og man må

andre ord det samme som høyeste kom-

Oslo inngår flere familiebarnehager i

registrere seg som næringsdrivende.

munale sats.

Familiebarnehager er en fin løsning på

samme ring, med felles styrer (som er

Ellers er det ikke nødvending med noen

ansatt av bydelen), felles årsplan og flere

godkjennelser eller tillatelser. Bydelen er

Interessert i å starte selv? Ta gjerne

felles aktiviteter som turer, gym osv.

behjelpelig med råd i forbindelse med

kontakt med Kjetil Ingeberg,

Barna får derfor både et skikkelie

oppstarten. Det er ikke krav om egen

telefon 22 67 27 88 (privat).
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Vårt deiligle sommerminne
Nrt cr sonrnreren pzi hell.

F.icle med en sjarmerende

Vi grrr nrot host til

sør.rrt,

" srrisl<jorta os havre-

barc clet, alle de andre

leisrr". feg sitter en stille

sonr jobbet der, like blide

nrurgcnstuncl med kaiie-

og h1'ggelige alle

koppen nrin, os tenker

siunlnen. Bente og

tilbrrke pri virrt sommer-

N{orten sclrl har sviger-

nt

iirr

inrtc.

<lg

Tony. Og ikke

tar frrr Kirmpen.

(Fanrilien Hammer frrr

Hvrr clet ver? .fo, clet
skrrl jeg fortelle dere.

Sonsgrrte .3. Kampefolk

l)robakI!

igjen!) Også Atle oe

l)ct hele begvnte
ntccl rrt

Thomas. Alle ble våre
gode venner. Vi fikk

vi lurte pii hva vi

skulle finne pri i somrrer.

servert en fantastisk

Reenskaug Hotel. Drøbak. Maleri av Anton Thoresen, 7933

trokost. Vi kunne spise

Syden? For varrnt os fclr

a clyrt,

si'r

en cieilig middag hvis

Roger. Sørlandet? Kostbar reise nrlr man ikke har bil

vi ville, og drikke kafie i haven med

store skyggefulle trær. Eller vi kunne rusle pri brvgga, spise

og clvre hytter hvis mirn skulle leie noe. Hva med Drøbak,

reker eller bøkling hos viire cianske venner som har røkeri der

unclret vi.

At vi ikke har tenkt pri clettc iur!

tn

nede. drikke en pils eller to oe nyte livet. Ta en tLlr til

perle i Oslofjorden,

en idyllisk liten by. En times herlig biittur frir hovedstaden, og

Oscarsborg med verdens mest sjamrerende guide. Klekk og

hvem treff-er vi der? Kampefolk, selvfølgelig. Dagfinn Ruud

pen var han også! Eller ta en tur

m/irue. Nå kan du være luksus kvinne for en uke, sier rnin

1776. Sitte en stille stund og filosofere <lver livet.

til Drøbaks vakre kirke

fra

For oss blir det bare Drøbak fra nå av. Deilige Drøbak!

kjære ektemann. Slippe innkjøp av m.rt, slippe rnatlaging,

Mange sorrlrer, håper vi.

oppvask og rengjøring. Bare nyte sorrmeren.

Vi hadde besøkt Reensklug Hotell en gang før, en formiddagstLrr

Tnkk llle sAmmen for somrnerrninnet vilrt.

for nrange år siden. Nri hadde vi bestilt en uke med

irokost. Og hvilken ukel Kjempekoselig hotell, hvor vi ble tatt
i mot med åpne armer.

tt

Kanrpen, Oslo i aLtgust. Hilsen Greta og Roger Gulbratdsen

fantastisk vertskap Leon og Sissel

JORDAL
ÅpnNrTDAGERruKEN
Snitter
Selskapsmat

Koldtbord
Middager
Btød Kaker
Frokost
Diverse salater

Hedmarksgt.29
Tlf./Fax22 19 53 42
OBS! Åpningstider:
Mon - fre: 16.0O - l9.OO
Lørdog: I l.OO - 16.00

Mandag -lsrdagz 07.00 - 19.00 (18.00)
Søndag: O9.OO - 18.00

DE RINGER
VI BRINGER

Kampen B&B Handel
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I høst starter vi

EfZlnQ-

op1'r

D

med brrrnefilmklubb på

Karnpen. Sri viclt vi vet
har ingen prøvd dette

iør,

sri

-)4f)^_

fiImklubb

vi er virkelig

'

-,-f

spellte pri responsen !!

"v

på Kampen

Kampen Barne-

filmklubb skal v:rre en
klubb fbr b:rrn mellom
5 og 12 år, men son.r
selvsagt er åpen

Medlemsskaper

;:';-;T':"::::*'
os.vervrsr'sKosrer

l;,":"-.,.v b pa
Karnpen Bydelshus
lørciager

kl.

14.00

-

16.00, vi starter med
visning annenhver

fbr

lørdag.

foreldre eller irndre voksne i følee nred barna.
Som filmklubb er vi unntatt vanlige aldersgrenserestriksjoner,

å
som oppstår i en mørklagt,

En barnefilmklubb handler om det å gi barn mulighet til

men vi plukker selvsirgt ut barnefilmer og antyder passende

oppleve den magiske stemningen

alder for hver visning.

fullsatt sal, med en god film på lerrettet. I tillegg til at barna få
se

god film, er omgivelsene også viktige. Vi er sammen om å se Vi er nå 6 i styrer, men søker flere interesserte voksne til

filmen, vi kommer til å snakke om filmen før og etter,
kle oss ut av og til, regne og mirle, spise

kanskye

liff .filmboller

avvikling :rv visninger og annet. Kontakt oss !

og

drikke litt filmbrus' og muligens lage film selv etterhvert

Adresse

!

:

Gjennom filmklLrbben håper vi altså å kunne øke barns

Kampen Barnefilmklubb

filmforståelse og gi dem muligheter for kreativt virksomhet

Kampen Bydelshus Bøgala 21,

rundt filmopplevelsen.

0655 Oslo
Telefon 22 68 45 02

Barnefilmklubben har egne medlemskort, noe vi tror er viktig

for "klubbfølelsenu, og som også skiller dette fra

vanlige

Velkommen

kinobesøk.

-

snurr film !!! (Se program på neste side)
Hanne Marie Sønstegaard

Galleri

Kampen frisør

i

22 68 09 02

Kampen
høst 7995
28. oktober

-

12. nouember

Peer Lorentz

16. nouemher

Dahl

- jul

Mette og Eric Bowen

Apningstider:

Oljemalerier

Mandag - fredag: 09 - 17
Onsdag og torsdag til kl. 19 etter avtale.
Lørdag etter avtale.
Lærling Nina mottar kunder til reduserte priser.
Priseks-. VasVlegg: 70.-. Permanent inkl. alt, kort hår: 290,Pensjonistpriser. Du kan også bestille soltimer.

Åpningstider
Tirsdag

-

fredag kl. 11- 15

Lørdagkl. 11-

15

-

16

Søndag kl.1,2

Bøgata 9

Mandag stengt

6

llrn lrcntt'l|r'torct sitt innc trt
l inn i lt-ect.
oq ]re r ol)l)]t'r e l ]rltn clt' rnclliclrgstt ting.
:;oll i e vcnl\ fet ntott'r'hltn clc lttt lttttttlcrtc.

)
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Ir

tt

l.vs.fi

I tt

glrnrnrcll 1fr. 5ol(l:ilcn lotst inne

ticr.t irtr.rcspt'rlrclc 1'llinsessen. clctt sttcttgc
ch-onningcrr og rlcn svulic lirxrgcnl Vi

t t t,q'11 - p tr x I t r ks f t tt r.

Ilrrlrure r til u lese cvurl\'fct i lirlbir-rclclsc

lk',]i. K.lat sl i I \ r r r lsct t )
I)ct el Iilrnslije ililic slt innrnltri lltngt u leisc
gjrnnonr lrlt'n nrtl 'l-bltncn. rttcn clct ctl:urgt noli til ul clet llrn slijc en hcl ultssc.
Sllrlig lrr is clu cr-lilcn. og tcist'r'ncslctt ltclt
ltle ne

musikkaften

Lør 16. des kl. 14.00

vI PAKKER UT JL'LEKORTFILMER
. Olavs første skitur (,\'O. 5 nritt 199
Iit 1.\t't t.
l'ti x : Tt't:i' ll ttl

Ilt'g i : .lr t t t llt tltt'rt

Brtntrrtrtt Lursatt )
l)ctte cr-cn frlm onr sliiglccle l IIct cl ult sortt
Irolcr-nrccl i ct skililie lig evcnt\'f; Iior.tgcr.r.
I)r'orrningcn. t\liklicl llcv og I Illpus. I Ior ecl
l)crs()ncn clcn lille gLrttcn Olur'. som st:tbber'
l?t',qi: 7at'jt'

.lr n c )

lrlolilirr og tutt llrnrbclonrrnet i kjellcfcn

i

ut i Nof(lnllfli:l

lrluli.\'uktnrcstcl Iiorrr:tcl cl rLllticl cttel clcrn

bililijc. og r il

nrccl Irusorrlcr-rsr-cglcl og sint

1( l I I t t -

I

Filmen hlncllcl orn clct u r'olisr: o1-rp i bkrlik.
'l'r'c gLrttcr irul lx ggct hvtte i skogcn b:tli

1'xr

Iiorrlucl stottc i lrolcttslrtgtt. firr rlct cr lo ltrLrt
(l \ ( )li:r'lll I )r'llr' r il SLllt('ll(' 3i,tti' tl0t'

il ; ['

Pn

nrccl. n:l sli:tl sttle honlucl fu strtrtke. Sc ltt lt

(.ttll.ttutt')

sonr slijcr':rv ur cnlcclc og rur-c tingl

'fcgncfilnr onr ll:rlilie sorn nrccl nrur.tgr triks
l)l'o\ cl':l llrnrnrc seg inn i \\'ullY Hr':thoss'
skifcrichotell. fi)f nutcn cr-su gocl. nlen nryc

Beat Poetane ( .\'O. )
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il : .\

t t rt

tlt/,41 ll.te

i
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l ntitt.

199 i.

t f' i I r t t.

.lolttr Allbcinr. Kluru Srttrtl)
\lr'rrs k:rrIt.r.;rtcnr' lr.rr lrliil ()l)l)l;til :l\

i(,r'tl('1..

ligger Iiurc og Ciunnul flcnrcleles oppc
neclell:rg
clcnr. clc

c

r>n

lxrr'.

Ette

l tt

crlijenntl clc rtt ticlen hrrl gutt flu
nlr frnnc scg nve he ltcr'. I)c tul tltk

l3clt-gcrrr:rltsjoncn i Anrc|iku. og lugcr
egen

i

lt

bitte

krkllc Ilcat-poct vlui:lnt
s{

elll

r-ux

. Moldvarpen

og

juletreet ((lS (; nritt.
)

hclc tlcct, Nlolclvrrrpcn firl scg ct nytt iuletfe.
sc.q igjen frrr clcn scg

I.øt 2. des k1.14.00
"MYSTISK EVENTYRI,øRDAG"
. Når drømmene våkner ( ,\'O. 26 ntitt.
1990 Ptrxl; K.lersti Alrcr. Ilcgi: K.jarsli Alrcr)

.

Plutos juletre

.

/Ii! 7

tuitr 1952 Pxil;

\l'Ltlt Disilc.y )

oppfl llelsc, our clronlncnc ble til virkc'lighet!

julcfilm-

Allc fihrcne vil bli vist

Fcx og etter fih.nen kon.rmer r,'i

kyllingeL og en ekte kamcl.
. Fyrtøyet (DK -j4.trtin 199.1 Pt'otl:

mecl ungene

Tl'.

Ra14i:

llihctil

on

r.necl

voksne til stecie.

til a snakke litt

fih.nen, og om tenra

filrlen

mr.rligheter fi;r firrmingslktiviteter etter

visningene. Vi kommer clerfirr til ir hrr et

Butlicu. )
Filmen el basert pri H.C, Anclerser-rs kjente

tillrucl
i

leimninusjon. En solclrrt el pu vei hjem fla
krigen. Pa veicn moter

s ss s$e

4

taf opp. I)er clet pusser'. r'il clet ogsn bli

eventyri F'yrtoyct. I filmen nloter vi figut'cnc

*$o**9s

hln en gluutnel

s*s

s606

heter Kampen

-

6 år. Om du er littegrann

yngre eller eldre enn dette er du

bestcmor', olclentlige julenisscr', kltnirter,

o51

"

kirkes nye tilbud til barn i alderen

klussikell

l)cnne filnrcr-r el i seg sc-lt' ct fiurtrstisk
r.necl Islbel pl seks rir', cn frociig

f'ilnt

Kampen
.Torsdagsklubben

slr-rtt. En cktc

i

klubb

Nlcns Plr,rto p)'nter tl'eet. ertcr tlc hun. Nlerl

evcntyr

Herremugtrsirtct

Ny
barne-

kirke

Etter' fi lmene; julcaktivitetcr'!tt

jLrl.

Velkommen!

Nlikkc huggeL iuletfe uten x tenlie pl xt clct
cr hjcmnret til ekornene Snipp og Snapp.

llt gul jo ll'u til

r

Inngang kr. 50,-

I?t'g i : .ft r n t a s

men clu luvr.tcr.t pfolef

.

fil'

t z.

l)ct er lintcf og nroltlvarpcn vil elccle sin

crr orrcllltskclsc.

Og tcnk oni clette'skjeclcle i ticll rett

t rr

Vcnn nrecl nvpvntet julctfc, I)essven'c

koltfilm.

om rrllc onslicne valc kunne glt

rk

clrrlikcr uvncn ol-rp oe chlrr ltv glu'tle tuccl

I)ci sistc lJcxt-

Iovluncl, En hurnolistisk og unck:r'firnclig

-fcnk

I Ie

l()7i Ptrrl; Krulk.t'l'ilnt

sit-t

()g levcl tlofust

poctunc i \liclt-lItrlcllur-rcl" rtv llugnur'
I

r

fixlililingcrl
i

}llllll('l('ll git'ttttrrttt.

rll('(l (l('r'lrlL itlt rttitt'tt'tt
l"ilnrcn cl ll.qu cttcl

t'e rst r 1,,'\\"r

hcll hur hrrn ikke'.
. Helan og Halvan selger iuletrær / I :t 9
ntitt.I)xul: PllC)
Et julctrcsllg enclcl opp nrccl storc

Ragi:

skogcn og lckcr

i Kampen menighetshus.

sinc firstc ski firr mcr cnn

silIll

t t i

kl. 19.00

12. november

xtti :lr siclen!l
. Hakke Hakkespett phski (I'S 7 ntitr.
litrgclsk tttle l9-i1

stoppc alt sonr er go\'. Sch firlgclig lur

.

med lokøle krefter

L

.

ttritt. l9,3fi.
I'nt/; .lltill.ys.filnt og 71 -ltnrlttks jott.

o

arrangefer

nrcrl r isningcnl

. Bomberommet /.\'O..ji

b

KAMPEI\I
KRO- OG
K/RKEKOR

sonr lrcr

Lør 18. nov k1.14.00
NORSKE KORTFILMER
l)cnnc lrtl:tgcn r isel vi gocle Itot-slic litttlfilnrer bcrt'grrct p:r clc lilt sl()rrc ungL'l)('.
. HerfratilTøyeu (.\'O. )0 urirr. l98i

fl'l kl.

14.00 til ca.

fihrene er pir 16 mm, og visningene vil bli
1>u

hver torsdag kl. 17. i menighetshuset bak kirken,

til

en time med

sang, bibelfortellinger, tegn ing og
andre aktiviteter. Samtidig serveres kaffe

til foreldre

som enten vil

være med på klubbens aktiviteter

eller sitte ned for en prat.

Kampen ByclelshLrs.

Hjeltelig velkomlnen!

clrttnc'

$ a4 $9 +$ ss{

kl 16.00. Alle

også velkommen. Klubben samles
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Miliøbyen Oslo Sir mange
muligheter bruk disse!

-

au Robert Lorange

Helt ifra Miliøbyen Gamle

Os/os spede begynnelse på slutten au 1992, har

det giennom prosiektet uært åpnet opp for mønge forbedringer i Indre by
Øst, og da selusagt også her på Kampen. Her bar flere uiktige prosiekter fått
uesentlige bidrag fra Miliøbyen, både faglig og økonornisk

-

Kampen

Barnebondegård, Hurdalsgata miliøgate, Kampen Bydelshus (senest nå

i

slutten a'u august 1995 med hielp til gieldsønering på tilsammen 6n million
kroner), driftstøtte

til Kampen

Vel, etablerings- og driftstilskudd

til Kampen

Friuilligsentral, prosiektstøtte til uirksomheter på Kampen skole, planutuikling for Thorbjørn Egners plass, miljøforbedringer i Kampen Pørk, mm.

My, har skiedd, og nye muligheter er fortsatt tilstede!
Lokal forankring

Thorbjørn Egners plass

Husbankentilmilføforbedringstiltaki

Miljøbyen har som prinsipp å sam-

Det kan blant annet bli mulig å få gyen-

parken. Dessuten er Kampen Park en

arbeide med lokale brukere og initiativ-

nomført den planlagte Thorbjørn

del av det storstilte prosjektet Tøyen

takere. I de andre bydelene i Gamle

Egners plass. Arbeidstegninger er klare,

Kulturpark. Park og Idrettsvesenet

Oslo er beboerforeningene viktige sam-

og man vet hva det vil koste. Dersom

forsøker å få til disse prosjektene i

arbeidspartnere. På Kampen har ønsket

man kan få midler fra Miljøbyen og fra
Husbanken, kombinert med noe egen-

parken.

innsats fra Oslo Park og Idrettsvesen og

I

Oslo Veivesen, så burde denne plassen

ha en viktig rolle i forhold

foran kirken kunne bli realisert i'1996.

realiseres. Miliøbyen ber om innspill og

hele tiden vært å [å

til

et aktivt sam-

arbeid med Kampen Vel.
Mange prosjekter er avhengig av lokalt

påtrykk for å bli prioritert. Milløbyen

vil sansynligvis få et tilsvarende
budsyett

til rådighet i 1996 somi 1995.

Det er derfor viktig at Kampen Vel

begge disse prosjekter kan Kampen vel

til om

de

deltakelse, og vi vet fra mange års er-

Kampen park

faring på Kampen at lokalt påtrykk gir

Det er bevilger penger fra Oslo kommunes vannverksfond

i 1995 til å

resultater. Dette er følgeligen gylden
anledning til å utvikle det lokale, fri-

aktivt bruker mulighetene som nå fore-

etablere et grunnt vannspeil oppe i det

villige arbeidet iKampen Vel til viktig

ligger til å komme med gode forslag til
prosjekter.

gamle trykkfordelingsbassenget. Det er

innsats,

t"t
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videre øremerket tilskuddspenger i
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Til deg som leser dette ;

Mange brenner for disse sakene, og

menhengende lekearealer med amfi,

muligheten til å engasjere mange ril

klatrehus, gangbro, sklier og lekehus

Har du tanker og ideer omkring opp-

entusiastisk innsats er tilstede. Mulig-

mellom idrettsplassen og østre skole-

gaver som bør giøres noe med på Kam-

heten er der nå

bygning.

pen, kontakt Kampen Vel så raskt som

Det var ved begynnelsen av 1995 ingen

dine ønsker. Kampen Vel vi da kunne

!

mulig for at de skal få kjennskap til

Kampen skolegård
Skolestart fra 6-års alder er under

penger

etablering på Kampen skole. Videre er

oktober 1995 viser det

det gjennomført gratis skolefritidsordning ved skolene i Indre by Øst fra

sammen med noen ubenyttede midler i

høsten 1995, så også på Kampen skole.

Miljøbyens budsjett. Tilsammen kan

til gjennomføring. Men nå i
seg

bringe sakene videre som budsjett-

heldigvis at

det finnes tilskuddmidler i Husbanken

disse nå brukes

til prosjektet,

vel og

Kampen skole er stor og har mange

merke dersom man kommer igang med

små barn. Men utearealene er lite

gjennomføringen i løpet av 1995.Der-

til-

passet den store mengden barn som

trenger arenaer for nødvendig og

for har dette prosjekret nå fårt høyeste
priortet. Skoleslefen støtter arbeidet,

variert fysiske utfoldelse. Barn fra 6 år

Kampen skole er med, og Miljøbyen

og oppover trenger andre leketilbud en

Gamle Oslo arbeider intenst med

uendelige asfalterte flater kombinert

trekke sammen alle løse tråder. Deri-

med en liten nedslitt sandkasse.

gjennom får man hånd om de nødvendige tilskuddsmidlene, og bidrar

Derfor er skolegårdsforbedring
avgiørend,e

1994 ut-

til at

gjennomføringen kommer igang raskt.

byen Gamle Oslo for neste år er igang.

arbeidet forbedringsforslag for deler av

Kampen Vel er bedt om å komme med

skolegården. Planen er utarbeidet av

innspill. Det er satt frist til begynnelsen

siv. arkitekt Helge Løkeland, og inne-

av november 1995, ihvertfall ikke

bærer bl.annet å etablere srore sam-

senere enn 15. november.
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RADGIVING
Hør d.a et spØrsmål eller
problem øo jaridisk art?
Skilsmisse

.

Gield

Pengekrav. Husleie . Arbeid

Forberedende budsjettarbeidet i Milyø-

fikki

JIJRIDISK

Xktepakt o Testament

Hva med 7996 ?

Miljøbyen Gamle Oslo

Oslo.

Arv. Skifte .

å

for barnas trivsel og ut-

vikling.

innspill for 1996 til Miljøbyen Gamle

t aat

Borettslag

.

Fremmedrett m.m

Tø kontøkt med:
Rettshielper, cand. iun
Margarete Wulfsberg
m/ tillatelse fra fylkesrnannen

I{ampen Bydelshus

Bøgata2lr5. etasie
Ielefon: 22 19 g2 g2

Rimelig!
lUlkommen!
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dtegnelser etter et beboertriathlon under

Miliøbydag[en i €amle Osto
?

y.! ? :" :'"'"\ .? : :.::::,
"!

..

Lønn,lc; 2. ssprl:unl.n var en god del av

boertriath-

lon". Det gikk
ilt nå rrf Pn

bydelens beboere samler på Grønland

representant

for å mrrkere at Akerselven er gjen-

fra hver av

åpnet, og at Grønland er blim srikalt

Gamle Oslos

miljøgate.

seks deler'

skulle sykle,
Byrådsleder Rune Gerhardsen sto for

løpe og til

åpningen. Videre pri programmer fanres

slutt padle.

diverse aktil'iteter, Akerselvens Biit-

Det siste

forening markerre at Akerselvens nedre

skjedde på

del er blitt åpnet for snrribåttrafikk til

Akerelvens

fjorden.

kolde, nrørke

Etter oppmudring under NSBS sporområder kan man man igjen dra med båt opp Akerselva.
(Foto: Miljøbyen Gamle 0slo)

vann mellonr

Sykkelaktiviteter

Hausmirnns og Vaterlirnds bruer.

fbrsvar bør det vel nevnes ar vi ikke har

Ellers stod det rnesre i sykkelens tegn.

Mange av aktivitetene hadde ert eller

Jumboplass

noen vassdrag her oppe, hplvt hevet

over Gamle Oslos tuktigere deler. For-

annet med sykler å gjøre. Det var blant

Om dette er det bare å si at Kampen

annet sykkelauksjon og tandemsykling.

endte sist. Lå godt an errer sykling og

varmingen, men dessvere, Man får vel

Selv hadde undertegnede

løping, men dir leg aldri har tart i cn
padleåre, gikk det litt pri tvers. Til mitt

holcle seg

konsentrere seg

nok med å
oln den såkalte .be-

søkte å kompensere fbr det under opp-

til boccia her

oppe.

Beglivenhetsrikt halvår på Kampen bondegård
Dr:r srsrl.

HÅLVI- ARr-.T har værr veldig begivenhetsrikt på
KØBB. Vi feiret ettårsjubileum 30. april med dugnad og fest,
mange oppmØtte og stor arbeidsinnsats ble lagr for dagen.

Fellesslakteriet.

Etter dugnaden var det fesr og underholdning av Hestejentene og Myra. Myra er som cle aller fleste vet reist fra

I løpet av våren og sommeren har vi hatt 2 kull med
dverghønekyllinger, det siste kullet er nemopp klekket ut. I

KØBB, hun etterlot seg et stort savn.
Like etrer påske fikk vi ro lammekull, 2 gutter og 2 jenter,
ett av disse ble kopplam. Dete lammet fikk navnet Heidi-

store og små.

22 Juni flyttet kalven Trine inn på KØBB. Hun er av
rasen Norsk Rødt Fe. Kampen Barnehage kjøpte Trine fra

Iøpet av høsten får vi mange nye hønearrer, der vil bli både

Stor aktivitet hele dagen, hele uka og hele sommeren har
vært mulig fordi frivillige stiller opp og tar vakter på KØBB.
Det har dessverre vært noen som har måtte trekke seg fra

Lise, etter to av jenrene som jobbet på KØBB.

I begynnelsen av juni var Melvin og filmteamet fra NRK
på besøk. Episoden de filmet fra KØBB, er ganske nylig vist
- Kjelleren med der rare i. Det er noe de aller

vaktordningen, dette medfører mer arbeid på vaktene. Vi
kommer derfor med en oppfordring:

på BarneTV

fleste barna har

fiitt med seg.

Vi trenger flere uakter på KØBB! Har du lyst, har du lov.
Ta kontakt med bonden på Kampen, en av vaktene eller med

Om morgenen den 20. juni ble vi møtt av 6 nydelige grisunger når vi kom på iobb. Hulda og Bendix var blitt foreldre.

Trine Bastiansen. Om du ikke har erfaring med dyr eller stell
av dyr, er ikke det sri farlig. Vi holder opplæring, og de iorste

to av barna var kalde og slappe, men vi fikk varmer og massert de slik at de kom seg. Hulda fikk 3 ;enter og .3 gutter.

vaktene slipper du :i ta alene, da nye vakter kornrrrer rnn
under en fadderordning som vi har srartet. Besøk glerne

Alle barna ble helt sort, slik pappa Bendix er. Barna har gjennom sommeren og høsten vært gjenstand for stor lnteresse.

KØBB på ettermiddagen for å fbrhøre deg om der a være
vakt.

Sror har derfor sorgen vært, etterson vi har solgt alle barna.

KØBB på dagtid: Tlf .22 19 70
lt
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Kultur på Kampen
Kampen
pnsen
7995
Kampen Bydelshus har i over to år

Oslo, vil vi også våren 1996 sette

arrangert foredrag, konserter, vtsekvelder og kabareter på Kaf6 Kampen.

sammen programmer etter samme

modellsom tidligere.

Styret har nedsatt en egen kulturgruppe

Arets Kampenpris ble
under Kiempedagene

i

sommer tildelt Firmø

som legger opp arrangementene og

Men fredag 10. november går en ny

forsøker å skape variasion og bredde'

kabaret av stabelen med forfatteren

Vi vil glerne at kultur skal leve og
blomstre også her i lokalsamfunnet og

Tove Nilsen, visesangeren Birgitte

håper at arrangementene kan nå stadig

og Magnus Nielsen.

Grimstad og skuespillerne Anne Stray

flere og større publikumsgrupper.
Siste arrangementet

Gunnar Ruud ul Døg-

finn og Terie Ruud.
Her er komiteens
begrunnelse:
.ÅRuts

vTNNHR

kan kjennetegnes

Kabareter med skuespillere og for-

før lul blir fredag

8. desember. Da blir det et sammensatt

bl.a. litt teater

fattere har hittil vært mest populært.

program

Her har aktørene bidratt

skuespilleren Sossen Krohg.

med selv-

-

-

med

valgte tekster, og resultatet er blitt en
spennende blanding av humor og alvor

alt på et høyt kunstnerisk nivå. Vi
har bare satset på profesjonelle krefter

-

Vi håper at datoene noteres og at
publikum vil strømme til for å støtte
kulturaktivitetene i sitt eget nærmiliø.

og kommer også til å fortsette med det.
For huburgruppa i Kampen Bydelshus

med følgende stikkord: Vinneren

borger for kvalitet. Vinneren har

Avhengig av kommunal kultursatsing

alltid vist velvilje ved bidrag til alle

og bevilgninger fra Miljøbyen Gamle

Sidsel Mørck

tiltak på Kampen. Vinneren har
vært med på å rehabilitere strØket
på Kampen og derigjennom vært
med å forbedre bomiljøet.

Fin oppslutningl om kroki'
te!!nin!! på Kampen Bydelshus

Men ikke minst: Vinneren brukes
av hele bydelens befolkning i tillegg

til

mange utenfra. Vinneren har

Hl'tR tlnsD,qc, siden 12. september, har
det vært anledning til å tegne kroki

i .lille

fest-

Det satses på at dette skal bli et fast

tilbud på Kampen for folk fra hele bydelen. Alle som er glade i å

vært med på å opprettholde

etter aktmodell

forretningsvirksomheten i bydelen.

5xl, (bak stor-salen i 2.etg.).

tegne og har blokk og blyant

Oppslutningen har vært

er hlertelig velkommen

-

benytte seg av tilbudet.

Vinneren har et personale som sær-

mellom 10

16 personer

preges ved sin serviceinnstilling og

hver gang og tilsammen har

omsorg for kundene."

20

Komiteen bestod au Inge Stordahl,

Joronn Dabl og Kirsti Aasen.

-

25 personer vært innom.

Til

til

å

nye deltakere: For å

til -lille

festsal", går

Deltakerne har gitt veldig

komme

gode tilbakemeldinger. Det

du enten giennom kafeen

brukes profesjonelle modeller

2.etg. og videre giennom

(som har erfaring fra Oslo

festsalen, eller (helst) be-

tegne- og maleskole,

nytter inngangen fra

i

ÅptwnesrrDER

Strykejernet o.l.). Alle betaler

Nittedalsgata, som også er

kr.30 pr. gang for å kunne

inngang til Frivillig-

PA KøBB

dekke utgiftene til modell-

hetssentralen.

Tirsdag

-

77.00

fredag kl.

-

19.00

Lørdag og søndag

kr- 73.30

-

honorar og leie av lokale.
Dette forutsetter at mini-

Altså: Krokitegning på

mum 13 personer kommer, ellers

Kampen Bydelshus, Bøgata

koster det kr. 35.

hver tirsdag fuakl.19

15.30
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Velkommen til din lokole

IGBANK

. Kurslokoler

Velkommen!

@ Personlig økonomisk rådgivning
@ Skoffeplonlegging
@ Forsikring
@ Lån
@ Viso - smorfkorf - minibonk

Bøgoto 21,0655 Oslo
Telefon 22 68 29 lO

Tøyen Tlt.22 68 86 29

.Selskqp
. Pensionistmiddog
kr. 45,- tør kl. 17.00
Åpent kl. 12.00 -24.OO

I(REDITI(ASSET

Hs, KnUPENBEBoER!!
NV ELLER (GAMMEL'

Har du lyst

til å være med på å bestemme hva Kampen Vel skal arbeide med for å gøre Kampen til et

attraktivt sted for oss alle? Har du nettopp flyttet hit? Da ser du kanskje noe vi andre ikke har oppdaget
som vi burde forandre oå. Vi som har bodd her en stund ser ikke alltid så klart: som kient ser man ikke
skogen for bare trær.
Meld deg inn i Kampen Vel, si ifra om du vil gøre noe aktivt. Vi trenger nettopp deg!

r r r r r r r
r
r r r
l-r--r- Ja, jeg vil melde meg inn i Kampen Vel,
- Bøgata
21, 0655 oslo
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Batteriene er fulle, så jeg blir gerne med aktivt når det trengs.
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