
Kanpn Yet E Kanpn Sgdelst 1|{+
oKroEEd fee pdls€eEn
KAI"IPEN tsYDEL5HU5 ' 5ÅK"
,1. desember 1-982 så Kampen Bydel-
shus dagens lys.
80 kampianere - gamle og unge
deltok på et entusiastisk stift-
elsesmøte. Godt påkledde, sitt-
ende på benker lånt fra Kampen
Menighet og med en parafinovn som
varmekilde - ble A/L Kampen ;

Bydelshus stiftet.
Utrolig nok skjedde dette for
snart 6 år sidenl

Visste vi egentlig hva vi satte i
gang med? Målet var å bygge opp
et meningsfyllt felleshus med.

plass ti1 alIe fra distriktet.
lled utgangspunkt i en nedstitt
fabrikk skuIle det utvikles et
nærmi1 JØ-sIott I
Naivt kanskje - men likevel en
utrolig flott id6.

Mange har latt seg rive med i
disse årene, Kampenfolk ved å
delta på dugnader og arrangement
€r, stat og kommune verl stadig å
gr- oss tilskudd tiI byggearbeide
og drift-
ll,angsomt grodde bydelshuset fram
med møteloltaIer, festsal, verk-
steder, Kafe Lars, kontorer og i
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vår ble teatersalen ferdig et
utrolig hus med fantastiske
muligheter for lokalbefolkningen
Ungdommen har funnet seg tilrette,
Historielaget er. på plass og endel
spredte arrangementer, utleie-:
virksomhet og møter foregår her.
Og hvem har ikke besøkt vår kjære
Kafe Lars !

Men så, midt oppe i denne perioden
etter avsluttet bygging og økende
drift, blir det klart for oss at
det;å få inntektene til å dekke
utgiftene er svært vanskelig, ja
kanskje umulig.
For nå har alI offentlig støtte
fa1lt bort. Dessuten sitter vi med
en betydelig gjeld,ubetalte bygge-
regninger og enorme strømregninger,
tgifter i tillegg til at det skal

betales lønn, renhold, diverse kon-
torutgifter og helst endel penger
tiI mange aktiviteter. Spørsmålet
om bli-r mer mer overhenqende

bYo.eul
-o6AR

Vil vi klare
hus basert på

SIDE Z

å drive Kampen Bydels
selvfinansierinq ?

I denne utgaven av KamPenPosten
oresenteres noen av styrets forslag
til redningstiltak rettet mot folk
fra distriktet
Vi henvender oss til dere som er
mest aktuelle brukerne av Kampen
Byde I shus .
Ta kontakt med oss støtt opp om
arbeidet for å gi bydelshuset en
framtid I
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HøSTENS STORE KUNSTLOTTERI mecl 't:,.\, 
,arbeider av betydelige kunstnere " '\\.

som;

KNUT STEEN - WILLI STORN LIV
ØRNVALL LILLEBET FOSS STEINAR
KLASBU PEER LORENTZ DAHL
GUTTORI\I GUTTORT1SGAARD - VEMUND
VIERHAUG TERJE BERNER - DAG
GIMLE Og TOR ENGER

Dessuten ekstragevinster som
høstens bøker, o1.
Ta sjansen og støtt byen over
vYgtl

Lodd å kr.25,- i salg fra 1.I1
JULEGAVE-IDE:
TREKNING : 15. I. I9B9
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AR ADRESSE : A/L KAI,IPEN BYDELSHU
v/ Kari Lohne

Christine Berq Smith
BøGATA 2L
0655 - OSLO 6
telf. 68 45 02

U TREFFER OSS HVER DAG MELLO},I
L.09.00 oq KL.16.00:
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MPEN BYDELSHUS
Øgata 2L
. Ll- og 3.L2
okka zO-Oi.

llusikk fra 50-, 60-,70- og 80åral lly på xanpen? GAlstEt på Karupen?

Storsalen er danselokale. Fliserom
og smårommene I l.etasJe er
reservert tll roligere og mer
intime aktiviteter (som spising av
snacks og peanotter, Ieskedrikking
og (av)spennende samtaler, m.m. )

Her er nuligheten til å treffe
andre i nærniljøett

Hilsen styret L Byd,elshuset
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Sett av'Z Iørdagskvetder L høst-
mørket tll dans og hygge 1 Huset!,: ;:*"il::=oå=:;i[ "å",, lotteri 0g anfue overraskende
fprste ungdommen- (25 85 ?lll I
rkke bare ror 68,erne, men;;å ror ilulslag. llye norro. I hvgrt faII
de som ruermer ses 68' hvls DU komgrl
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Tegningen du ser over disse
linjer, er hentet fra den vak-
re dekortallerknen som Kampen
VeI skal komne rned for iul.
Tallerknen skal selges iif
inntekt for Kampen Bvdelshus.

M*p*telle*erL..
Ved å kjøpe tallerknen viser
du din støtte Eil det vikrige
arbeidet det er å bevare Kamp_
en og ivareta deL niljøarbeid
som drives av Kampen Ve1 og
Kampen Bydelshus.

Vi Ear sikt" på å gi ut en
t.allerken hvert år i 6 år.
Kampen-tallerknen er en ide-
e11 julegave ti1 alle venner
av Kampen, til utflyttere fra
bydelen, ti1 f irmakont,akter
og tit mennesker du vi1 g1ede.

Tallerknen kosLer kr. 165. _.
Den kan besrilles ved å ringe
Kampen Bydelshus t1f. 6B 45 02eller Audun Edwardsen 67 iO i6
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Første dugnadsdag i høst blir
Lørdag 22. oktober kl. I 1.00
i Bydelshuset.

Vi trenger f o1k soru kan snekre,
male, vaske, pusse vinduer og
sy.

I tillegg har Bydelshuset tatt
på seg en jobb for Kreftforen-
ingen som består i å legge brev
i konvolutter. Dette er en sLor
jobb ti1 ca. kr. 40.000,-, og
det. er hele tiden bruk for folk
som kan sette av noen timer til
pakking av konvolutter, enten
hjemme hos seg selv eller her
)å Bydelshuset.

Neste dugnadshelg blir Lørdag
29. og søndag 30. oktober som
først og fremst er tenkt ti1
pakking av konvolutter for Kreft-
foreningen " Hele familien kan
være ured I

9.-10. og 11. desember
vil det bli juleEorg i KamPen
Bydelshus.
Vi Erenger din hjelP til å

lage ting som kan selges.
Kontakt oss på E1f. 68 45 02.

På juletorget kan du kjøPe
julepresanger, s1å av en Prat
med kjente over en koPP kaffe,
osv. Du kan alEså vente med
julepresanginnkjøPene til den
andre helga i desember.

OR DEG PÅ KAHPEN
oH ER lg8R...........
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Kampen
Bydelstrus
Bogt.21
Ttf. 68 15 02
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AUffit1|ER
ampen Bydel shus trenger PenSer
or å overleve. Vi vi. 1 forsoke
få Ei1 auksjoner på tilsteln-

nger i BydelshuseE i høst.

Har du noen gjenstander av litt
verdi og som du likevel ikke ha
bruk for, så vi1le vi være svær
takknemlig for å få dem Ei1 auk
s jonene.

Vi har ikke kapasitet ti1 å arr
angere loppemarked, så vi kan
dessverre ikke ta imot vanlige
lopper.

Ta kont,akt med Kampen Bydelshus
rlf . 68 45 02.


