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Siste utgave av Kampenposten?
De siste midler fra Miliøbyen, sammen

med innsamlede støtteannonser går til å reali-

sere dette nummer av Kampenposten.

Kr.20.000,- skal til for å få den levert på døra.

Og så er kassa tom.
Miliøbyen legges ned i år 2000. Bydel Gamle

Oslo har sannsynligvis ikke noen penger til
oss. Kampen Vel og Kampen Bydelshus lever

på sparebluss, og fra Handlingsprogrammet

for Indre by Øst har vi foreløpig ikke nådd

opp i bunken over verdig trengende.

Snart skal vi hoppe fra det siste sekundet

i 1999 og forhåpentligvis lande i et n)'tt mil-

lenium. Da blir det kanskje slik at folks frivil-
lige innsats, sammen med opparbeidet felle-

skap om miljøarbeid, må vike plass for de pri-

vate markedskreftene. Kampenposten som

ikke e r selvfinansierende, vil i denne sammen-

hengen forsvinne.
Kan vi unngå en slik skiebne trengs en ny

giv, friske penger og friskt pågangsmot fra

flere enn oss i redaksjonen. Vi får bare håpe.

Med dette takker vi for dette året, og ønsker
alle våre lesere en
god iul og godt nyttår !

Mette, Susanne, Camilla, Gro,Arne og Robert.

Kampenposten dukket opp i lokalmiliøet for
første gang i 1978 for 2l år siden, som en av

de første beboeravisene i Indre Oslo.

Oppslagene dreide seg de første årene

mye om oKampen om Kampenn. Hvilke millø-

er vi ønsket å bevare, og hvor det var rivings-

trusler som måtte stanses.Vi presenterte
gnsker og krav til framtida på Kampen.

Kampen Vel var utgiver i denne perioden.

Senere år sto Kampen Bydelshus mye i
fokus. Det samme gjorde dugnadsånden. Som

de fØrste årene bidro til at den nedslitte,

brannskadde Bøg t^ 21, gradvis ble vårt eget

bydelshus.

Etter hvert har Kampenposten blitt det

den er idag, en frittstående lokalavis med støt-

te i lokale organisasioner, og med sitt økono-
miske fundament giennom tilskudd og

annonset
Redakslonens medlemmer iobber selv-

sagt gfatis, annonser tigges inn, og det søkes

tilskudd fra år til år
Før Miljøbyen Gamle Oslo dukket opp i 1993,

fikk vi hovedstøtten fra Miljøverndeparte-

mentet, KampenVel og Kampen Bydelshus.

Miljøbyen overtok helt ifra sin oppstart

som hovedsponsor for Kampenposten.

Nå iobber vi en sen kveld for å få ut iule-
nummeret 1999, og forsøker å tenke framover.
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6O-års klasseiubileum

Rasch huskes sædig som klassefor-
standere. "Skolestua" var flere steder:
menighetshuse t og sakristiet i
Kampen kirke sitter spesielt godt i
minnet. 15. september i år vandret
karene på Kampen og endte i den
restaurerte parken, hvor en særlig

attraksjon var det nye trYkk-
bassenget.

Vi avsluttet et meget trivelig min-
nesamvær med god mat og godt drik-
ke på Kaf6 Kampen.

k
ffi
K

Disse staute kørene feiret i bøst at det uar 6O år siden de begynte i klasse

1A på Kampen skole.

Tekst og foto: Sverre Fridsvold

I 1996 feiret klasse 7 A' ph KamPen
skole at det var 50 år siden de hentet
avgangsvitnesbyrdet i KamPen
Menighetshus. 15. september 1999
markerte de samme karene at det var
ghtt 60 år siden 1 A gutter begynte på
Kampen skole. I alt var 18 til stede
ved jubileet.

Disse guttene gikk på skole før,

under og etter annen verdenskrig,
l94O - t945. Frøken Dahlen og lærer
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KAMPEN FASAIIE AS
alt i maling, rehabilitering, eksteriør og interiør.
Normannsg[. 5, 0655 0SL0 Fax: 22 35 56 41. Ill.:22 35 56 40 - S0 10 S1 63 - S3 04 22 20.

Kontakt oss for ufo iktende

Pristilhud
Iilstandsrapport
Uedlikeholdsplan mur og tre
Fukt og råte konsultasjon
0ppussing generelt

22 35 56 40Tlf.:

Tilskudd til utbedring av boligeiendommer
Det km gi.r til.rkuld til fttrunrler.sokclse/fitrpnt.sjekt og til utbedring.

Bygningsutbedring
lloliggiirdcr nrcd luv standard, bl.l. utcn bad og WC, kln lir
tilskudd til lirll uthcdrine rv bygninucn cllcr til cnkclttiltak.
Ekscnrplcr på tilskudd cr innlcg-uing av ba<VWC, luktsikring.
brlnnsikring, hcis, bllkongcr. sarnnrcnslåing av små lciIighc'tcr.
rcssursbcsplrcndc ti ltak ni.nr.

Dersorn sokcr inngår avtalc om lull utbedring, kan det påregnes

unntlk liir huslciclovens bestemrnelser om husleieregulering.

Vcd lull utbcdring, dcr det inngås utbedrin-usavtale mellonr
gårdcicr og kornmuncn, gis dct også trlskudd til beboeme fbr å

unngii at dc llir ulirrholdsrnessig hoye boutgiltcr.

Gårdsromopparbeidelse
ISoligcrcndonrmcr som allcrcdc har god bygningsmcssig standard
kan lii tilskudd til opparbcidclsc av -uirrdsrom trl l'elles leke- o-q

oppho ld s arc al c r.

Prioriteringer
Eiendonimer mcd lav bostandard og llv tcknisk standard vil bli
prioritert. Det mcstc av tilskuddsmidlcne skal bcnyttes i indrc by.
men det kan også gis tilskudd til å heve boligkvaliteten r ytre by.

Det vil bli lagt vekt på orn eicndommcn liggcr inncntbr områdcr
rned generelle manglcr i lbrhold til bomiljtt og bostandard.
Det gis ikke tilskudd til vcdlikehold.

Søknad
Det er ingen soknadsfrist. Spknaden må være på vegne av hele

eiendommen, f .cks. styrct i borcttslaget eller seksjonssameret,
gårdcicr, tlrma cllcr lignende. Soknaden skal sendes på eget skjerna.

Spknadsskjcma og ytterligere inlbrmasjon liis ved henvendelse til:

Informasjonssenter for byfornyelse
Be sok.utdrc s se : Tnndhe insveien 2.

innt!. Thonultl Meyers Rate.-fU.22 66 2ti O5 (ttr. 22 66 2lt 20)
Fut: 22 66 2ll 56. E-utst: btlitrntel.re@)hp.osht.konntune.no

x Bolig- og
eiendomsetaten
Poslboks .1753 Solicnbcrg
0-506 0st-o



17. trlrai uten korpsmusikk?
Må skolekorpset nedlegges?

- Det er visst ikke moderne
å spille i skolekorps lenger,
sukker styreleder i Kampen
Skoles Musikkorps, Berit
Sollie. Etter flere år med
tilbakegang i medlemsmas-
sen har skolekorpset i dag
bare 7 spillende medlem-
mer og 3 drilljenter.

Tekst og foto: Gro Aschim

Kampcr-r Skoles Mr-rsikkorps er mecl
sinc 76 :ir et ar. ()skrs clclstc skolc-
korps. For barc ti lir siclen haclcle

korpset over 90 mcclletnmcr. For t<r

lir siclcn var antallct sunkct til 25, og
siclen har clet bare rast ncclovcr'.

- 'lienclen er clen sal'rlnlc ellers i
()slo, og spesielt i ()skl inclre øst, fbr-
tcllcr Per-Olaf Vingc i Norges
Musikkorps Forbuncl ()slo. Av cle

runclt tlO skolekorpscnc i ()slo er clet

lurangc som sliter merl clirrlig rekrut-
terirrg o14 fr.rf:rll. I 1998 var clet 1.7.19
(.J.1%) f:rrrc korpsmccllcmmer i ()skr

enr.r i 19t3-1, og clet cr slrrlig sen-

trumsskolene s()m'Iil'cr.r. I-akkegata
og Kampen s<lm slitcr.

Umoderne med korps?
- Ilt' ikke det c7 spille i futrps ittter-
esstt tt t .fi t r clcrge tt s t r t tge?
- l)ct cr ikke clet inntrl'kkct jcg har,

sicr llcrit Sollie , avtroppcnclc stl.relc-
clcr i Kampen Skolcs Mtrsikkorps. -

I)ct cr klart at bam og ungc i clag har
luranllc aktiviteter ii vclgc r.ncllom, <lg

skolckrlrps er kanskjc ikke clet sonr
er nrest in :i clrive mccl. Likevel er jeg

overbcvist om at flcrc cnn cle sortt
nrelclcr seg inn i korpsct <lnsker :t

lærc ii spille et illstnlmcnt.
-.feg vet f:rktisk our brrn som har

l1'st til li bcgynnc i skolckorpset mcn
som ikkc ftir lov av firrclclrcne sinc.
firrtcllcr hun.

Ikke mye iobb
- I)at er.fo trt.1,e.ioblt rttatl skolcfutrps.
Ktt ttskf e clet er grtr tt,tc,t til ut

ttt(rttge Jitrelclrc kt'icr seg ./in' li
trtcltlc Itctt'rtcr irttt i skolckrtrpset?
- I)et er f'eil at skolekorps krevcr sa

l'n]'c lncr av tirrclclrcne cnn attclrc
aktiviteter, mener llcrit Sollic. - .Jcg

rcgllet fuktisk p:i clct firr et par lir
siclcn, og f-:urt ut at hvis hver av filrcl-
clrcnc biclro metl to timer hver til
k<lrpsarbeicl i lo1'lct av skole:iret,
haclcle clet hoklt! I tillegg m:'r forcl-
clrcne stille opp en helg i liret nur vi
arrangerer loppeurarkecl. fltover clet

cr clet firktisk ikke sii l.nye s()r11 skal til
- rrrctl rrrirrtlrc lllrl t'rrgrtsjclcr scg i

stvrct cller krppekonrit€en.

Rimelig aktivitet
- Ilr clet ikke d.l't't ir l.tct bartt i skola-
krnlts?
- Nei, sicr Sollic bcstcmt. - Samrncn-
ligr.rct med cle flestc anclre aktir''ite-
ter, cr tirktisk clet li spille i skolekorps
n()c lrv clet rimcligste. I)et koster
1.72O kror-rer t()talt pr. skolelir u vrre
mccllem i korpset, og cla er leie av

instrument og unitirlm meclregnct.

Ilarn sott't ch'ivcr mccl ishocker', firt-
ball eller srtorvboarrl. mit jo kjopc
urassc clvrt utstvr, s1t jcg tror ikke
pcngene kart vlrrc r1()c argumcnt
llx)t li spillc i korps.

Korpsets fremtid
- Ht'orrlcrtt scr .fi'crttticlett trt .fitr
Kr r t n pe t r .!ftr.r/cs,lI t r s i k ko t'p s?

- I o1'eblikket ser clet ikke lvst r.rt. inn-
rolnrner Ilerit Sollie. - I)et sier seg

selv at clen cllirlige rekrutteringer.r
ogsli går ut ()vcr korpsets inutektcr.
l)crfi>r blc clct firresllitt pli korpscts
generalforsanrling nu n1'lig li ncclleg-
gc hele clriftcr.r. Sclv om firrslagct i
firrste r>mgang ble ncclster.nt, cr clct
klart at korpset trcnger flcrc nvc
mccllernmcr. l)essutcn cr vi avl.rcr.rgig

:l\' rlt n()cll ltv lirrcltlrcnc cngltsjt'rcr
scg, clersor.r-r clet skal l'ærc r.r.rulig ii
clrive skolek()rpset r.'iclere.

-.feg l'rar vlrrt sn'releclcr tirr skolc-
korpset i seks ir, og <ursker na avl<ls-

nir.rg, lirrtellcr Sollie. I)et er clannet et
interimstyrc som vil firr-rgcre fi'cnr til

l)t'illictttt,ttt' Sl<,1tl.rturit'. Mttt'itt ttg .llicl.tellc lctlt't' trtt i ttttu's.it'tt.
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- Det er gøy å spitte sannnerx ntecl ntctnge anclre, sier Joacbim, Isaac og Nicoline sorn Ønsker seg flere å spille sanr

rnen rned i skolekorPset.

korpsets ekstraordinære p;eneraltbr-

samlinpi i januar tleste år. Da blir clet

ny cliskusjon om ktlrpsets fiemtid
samt valg av nytt styre . - Det er uritt
håp at tloell ,tv fbreldrene tar opp

hansken, og stiller pii valg til styret'

sier Sollie.
- 30. Irovelnber ltrrangerer vi en

ide-clugnacl for opprettholclelse av

Kampen Skoles MusikkorPs, og der

vi håper li få rnantr4e positive innspill'
sier S<lllie.

GøyhspilleikorPs
- lluorfor bØr wtgene begynne i skt>

lekorpset?

- Det å spille i korps er en ålreit fri-
ticlsaktivitet, kommer det med etter-

trykk fra Sollie. - Utrgetre lærer å tnes-

tre et instrtlment, cle lærer å spille

etter noter og å sPille samnten med

anclre.Jeg håper flere snart oppdager
hvor gØy det er å sPille i korPs!

i.e JUc J:JJjriJ$TJ,i i jhrrr3u J/:Jiii:-uhJ
;.rtjet;IJ:i/

Rrfbrrur
LECKERSBO, 610 40 GUSUM

TEL.0123-210 20, FAX 0123'20456
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Lokalt engasiement
r en tapt sak?
Hvordan står det til med
engasjementet og entusias-
men over det som skjer nær
der folk bor? Bydelshuset
sliter, støtten til de frivillige
organisasjonene kuttes
drastisk, skolekorpset er
tynt befolket og Kampen-
posten må kanskje legges

ned. Samtidig har folk kan-
skje mindre tid til annet enn
sitt eget, enn før. Eller er
naboskapet like godt som
alltid? Og vil kanskje befolk-
ningen reagere med harme
dersom tilbudene for-
svinner -og dermed enga-
sjere seg på ny?

Vi tar for oss problemet fra
flere sider; en erfaren
Kampenianer, en nyinnflyt-
tet, en eiendomsmegler og
byråden for eldre og byde-
lene, svarer for seg.
Samtidig har vi tatt en tur ut
for å høre hva "mannen i

gata" mener.

-Ja, vi har for lite
omsorg for hverandre.

Jaget etter livskvalitet
og materielle goder
blir altoverskyggende
for mange. Flere av de
søkkrike blir dårlige
eksempler og folk mis-
ter helt perspektiv,
synes Ruud.
-Faren min viste at det
går an å ha omsorg for
de svake selv når man
driver med business.
Var det folk som ikkc
hadde penger, fikk de
mate n gratis isteden.

Daglfinn Ruud

Og under krigen hadde de kjøttutde-
ling herfra. Da kunne køen stå fra
butikken og opp til kirken. Selv da
prioriterte pappa de han visste
hadde mange barn.

Forfall og fattigdom
Kampen har ikke alltid vært et fasjo-
nabelt strøk kan Dagfinn Ruud for-
telle.
-Før kunne Kampen næfmest være et
skiellsord. Det var mye elendighet og
fattigdom her, også da jeg startet i
butikken. Men det var greit. Folk var
vant til at det skulle være sånn.
-Men på 80-tallet skjedde det noe.
Grunnen til det er jeg ikke så sikker
på, men folk begynte å pusse opp
egne og andres hus. Og nå er det
skikkelig stas å bo her.Vi f.eks, mer-
ker stor piryang på de to bygårdene

vi eier. Både gamle Kampenianere op;

nye vil gjerne bo i dette nabolaget.

Nærbutikkene er viktige for
lokalmiliøet
-Dessverre er det noe som har for-
svunnet med nedgangen i de små
lokale butikkene , sier Ruud.
-Jeg tror faktisk det var over tf/e
btrtikker ieer før, nå er det knapt en
håndtull. Slike steder blir samlings-
punkter og sosiale kanaler. Du får
ikke den samme følelsen på Rimi
eller Rema, vet du, sier han og sukker
lett.
-Jeg skjønner at ting skal lønne seg,

og det er klart det kan være et slit å

drive slik vi gjør. Men jeg tror det løn-
ner seg i lengden. Det gir ihvertfall
folk noe verdifullt i lokalmiliøet.

^\

En gammel traver
Alle på Kampen kjenner til
butikken hans. Gunnar
Ruud Kjøtt -og Delikatesse
er nærmest et begrep. og
det er ikke bare på grunn
av maten- butikken har all-
tid vært et samlingssted for
Kampenianerne. I våre
dager er de et unntak, et
sted der du blir gjenkjent
og der de ansatte har tid til
en prat.

Tekst og foto: Camilla Svendsen Skriung

Dagfinn Ruud er arwaker og har job-
bet i over førti hr i butikken.
-Jeg lever og ånder for Kampen, spe-
sielt følte jeg det fra det øyeblikk jeg
begynte å tråkke bak disken her.Jeg
lærte av faren min, Gunnar Ruud, at
man skulle ekspedere med den ene
hånda og rydde med den andre. Og
så skulle man vise respekt for kun-
dene, huske deres navn og vise at vi
setter pris på dem. Om det er folk-
somt her og du egentlig ikke fhr øye-
kontakt med de som kommer inn,
skal man stille seg på tå for å nå over
menneskemengden og gi den nyan-
komne, om ikke annet, så et lite nikk,
sier Ruud.

Mindre tid nå
Men denne formen for betjening er
det lite av i dag, mener Ruud.



Gudbrands døl i Trys ilg ata
Fin beliggenhet og rolige
omgivelser gjorde Kampen
til et aktuelt boligområde for
Ove Egil Stueflotten (26) fra
Dombås. Han trives svært
godt på Kampen, men har
ikke gjort så mange nye
bekjentskaper.

Tekst og foto: Susanne Dommersnes

Etter å ha bodd hos en kamerat i
Bøgata i noen måneder, kjøpte Ove Egil
Stueflotten i august egen leilighet i
Trysilgata.
- Det ble naturlig å finne seg noe på
Kampen, ettersom det var det området
av byen jeg kjente, sier Ove Egil
Stueflotten, som opprinnelig er fra
Dombås. I tillegg er faren hans bosatt i
området. Ove Egil kom til Oslo etter å

ha vært i Bosnia for NATO i femten
måneder. Nå jobber han i et firma som
blant annet produserer kaffemaskiner.

Kontakt
Fra kameratens miliø iBøgara fikk han
et bilde av Kampen som et sosialt sted.
- Kameraten min, Petter, hadde god og

ievn kontakt med sine naboer. Det var

dette som ble rnitt første inntrykk av

Kampen, og det var et inntrykk jeg

kunne like, sier Ove Egil Stueflotten.
Kort avstand til sentrum, fin beliggen-
het og et rolig strøk lokket ham til kiøp
av leilighet nettopp her.
- Det virker som om det er mye triveli-
ge folk her, smiler Ove Egil. - Nå har
ikke jeg bodd her så lenge, men jeg

tøler at jeg har blitt godt mottatt.
- Hvordan har det gitt seg utslag?
- Da jeg drev og pusset opp leilighe-
ten, var det flere som kom og hilste
på meg og ønsket meg velkommen,
forteller han. Etter hvert har kontak-
ten a\tatt. Nå består den stort sett av
korte hilsener på gangen. Den sosiale

omgangen han har, er med folk han
kjenner fra før.

Et fint ytre
- Kampen er som en liten by utenfor
byen, mener Dombåsingen. Han set-

ter pris på at det er et lite trafikkert
område og at man har mange mulig-
heter til offentlig kommunikasjon.
Mangfoldet i mennesketyper opple-
ver han som positilt.
- Det ser ut til å bo mange forskjellige
mennesker på Kampen. Det er fint.
- Har du engasjert deg i noen form for
aktivitet etter at du flyttet hit?

r - Byrhdet gi Ør sitt
Byrådet gjør sitt for å opprettholde
et lokalt engasjement i bydelene,
mener Erling Lae, byråd for eldre
og bydelene.
- Vi gir den samme summen til
bydelene som vi har gjort tidligere,
sier han.

Av Susanne Dommersnes

- Hva slags

inntrykk
har du av
det lokale
engasje-
ment pår

Kampen?
- Jeg bor
selv pår

Bislett, så

jeg er ikke

så godt kjent med Kampen, men jeg

har vært på to debattmøter der. Begge

tok opp aktuelle temaer, og det tyder
på et levende lokalmiljø, sier Eding
Lae, som også har registrert et lokalt
engasjement i trafikkspørsmåI.
- Hva tror du er grunnen til dette?
- Jeg tror det har mye med at Kampen
har en blanding av gammelt og n)'tt; en
blanding av nyinnflyttede og gamle

Kampianere. I tillegg har man hatt en
vellykket byrenovering på Kampen.
Engasjement og trivsel henger sam-

men. Hvordan det ser ut er viktig,
mener byrådet.
- Kampen er en vakker bydel; den har
sjel, det er pent og med en fin utsikt. I
tillegg har man fysiske aspekter som at
området ligger godt skjermet fra trafik-

- Nei, jeg har ikke det. Jeg er nokså sli-

ten etter endt arbeidsdag og tilbringer
ofte kveldene med avslapping hjem-
me. Men jeg har registrert at det finnes
treningstilbud og annet som kan passe

for meg. Bydelshuset har jeg ikke opp-
søkt så mye, jeg går heller til sentrum
dersom jeg skal ut, sier Stueflotten.
Han er ikke helt sikker på hvem som er
brukere av bydelshuset.

Oue Egil StuefTotten (26) niues godt
på Kampen, men bar ikke enga-
sjert seg så mye. Klører møn soln
nyinnflyttet å trenge inn under den
ytre fasøden, og bli en del øu mi(ø-
et på Kampen?

kerte veier, sier Lae.

Lae mener Kampen skiller seg ut fra
andre bydeler ved å være en småby i
storbyen. Kampen har noe av småby-

preget som mange andre bydeler har
mistet, er Laes inntrykk.
- Hvorfor blir det kuttet på støtten til
frivillige lag og organisasjoner?
- Vi har ikke kuttet fra sentralt hold i
Oslo. Det er det bydelene som står
ansvadig for, sier Lae til
Kampenposten, og påpeker at det ikke
er hans oppgave å kommentere hvor-
dan bydelene fordeler godene. Lae

understreker at sunmen som blir gitt
fra sentralt hold til bydelene, er den
samme som før.
-Vi fra Byrådet har lagt vekt på frivillig
arbeid.Vi ser på det som en indirekte
investering i helse. Og helse har med
trivsel å gjøre. Dessuten er det viktig å

bry seg, avslutter Erling Iae.
Byråd for eldre og
bydelene, Erling Lae
Foto: Stuiløson



Ikke bare en botrraskin
Kampen er et av de mest
populære boområdene i

byen, kan eiendomsmegler
Knut Farstad fortelle. Viktig
for de som kjøper, er småby-
følelsen og det gode lokal-
miljøet. Her kan man koble
om og nærmest skifte tilvæ-
relse når man kommer hjem
fra jobb, mener Farstad.

Tekst og foto: Camilla Svendsen Skriung

Knut Farstad er eiendomsmegler i DnB
Eiendom. De selger en god del på

Kampen, både av aksjeleiligheter og
større bygårder. Og Kampen er fortsatt
meget etteftfaktet.

-Ja, absolutt! Jeg har jobbet med
dette siden 1988 og jeg husker sædig
da markedet lå nede på 80-tallet. Selv

da var det ikke noe problem å få solgt
leiligheter på Kampen. Dette er et av

de områdene det er tryggest å kjøpe
seg inn i, mener han.

Hva tror han det kan komme av at

så mange ønsker å bo nettopp på

Kampen?
-Det er en nærhet mellom naboene.

Det er trygt og rolig. Her kan man slap-

pe av og få et helt annet inntrykk etter
jobb, nærmest en helt annen tilværelse,
sier Farstad begeistret. Stedet skiller
seg ut, med sitt småbypreg. Det har en
egen identitet.

Hvilke argumenter skilter eiendoms-
meglerne med når de vil selge her?
- Bortsett fra eiendommene i seg

selv, er det gode miljøet det beste argu-
mentet. Det er rett og slett en fredet
plett. Mange husker damen i pølsebo-

den, "Mor i bakken", og spør etter
henne. Det virker som folk er opptatt

^v ^t 
ph Kampen blir man lagt merke

til, man bor ikke bare i en bomaskin.
Farstad har i det siste iobbet i for-

hold til Normannsgate 38. BT Marking
f\tter ut, og hele gården søkes bruks-
endret til bolig.

-Det er en artig gård. Her har det
vært nlik næringsvirksomhet opp
gjennom årene. Blant annet skomaker
og frisør i tillegg til det firmaet som
holder til der nå. Det kan bli strøkne

leiligheter i dette bygget.
Samtidig er det viktig å tenke på

den trenden vi ser når det gjelder bolig
versus næringsvirksomhet, mener
Farstad.

-Det er litt trist at slike fine lokaler
for butikker eller hva som helst, for-
svinner fra nærnlliøene. Mangfoldet og
arbeidsplasser blir borte fra der folk
bor. I Normannsgate 38 finnes det et
slags fransk tun i bakgården. Tidligere
bodde eieren av virksomheten på top-
pen ,men lot de ansatte ta del i dette
tunet. Det må ha vært et paradis av en
arbeidsplass, sier Farstad begeistret.

Til tendensen om at engasjementet
for lokalmiljøet er på vei ned, har han
dette å si:

-Det er viktig å beholde engasje-

mentet. Det er det samfile som et steds

særpreg. Mister man det mister man
mye. Det er det som er viktig for folk
som søker seg hit både fra andre steder
og fra Oslo; de vil ha denne nærheten
som finnes i en liten bygd. Det må

Kampen kjempe for å beholde!

S.A.T.S 1 år 2000
- l år får PdPpa en hørd pakke ov momma til
jul.

Barna "trerler" hver dag og de hor det gøy

mens de gjør det. Nå kon du gi bort en hord,

men leken treningspokke til en du er glod i.

Stikk innom S.A.IS Kampen og kjøp årets jule-
gaye.

Goven inneholder 6n måneds trening og koster

kun 350,- eller to måneders trening til kun
500,-

T.A.T.T

Et tilbud du ikke vil oppleve før neste tusendrs-
skifte.'

Trening for I person i ett år:

3.5 00,-
Trening for 2 personer i ett år.'

6,000,-*
Tilbudet gjelder i perioden 20. nov. - 20. des. ved $øp
ov årskort. Kortet gjelder på det senteret det er kjøpt,

og kon ikke overtlyttes til ondre sentre.Tilbudet gjelder

kun nye medlemmer, og oll betaling skol være kontont.
* Må melde seg inn somtidig.

Meld deg inn, og få en god start på det neste

årtusenet.

God jul!

Bare ren, skjær treningsglede

t



Engasierer du deg i lokalmili øet?
Vi spurte en rekke mennes-
ker en novemberdag: enga-
sjerer du deg i lokalmiljø-
et? Og hvordan synes du
det er her på Kampen?

Tekst og foto: Camilla Svendsen Skriung

Ashraf, Hassan og
Aroje Mohammed
-Vi er kjent i området og trives godr
her.Vi har bodd her i over 10 år og har
mange venner. Hassan går på Kampen
skole og Aroje begynner i barnehagen
om ikke lenge, forteller de tre.

Ashraf har særlig engasjert seg i
skolen på Kampen. -Jeg er klassekon-
takt og satt iAOF noen år på skolen.Vi
jobbet mecl reform 97 og for å få en
utbedret skole. Det siste kan man io
trygt si vi fikk.

loar KråkevikrTorgrrn Flaten og
I(osak (siste bare på besøk)
-Ja, vi engasjerer oss i det som skjer på
kultursiden her. Er det noen arrange-
ment på Kaf6 Kampen eller i kirken, så

er vi som regel rned på det. Som til-
sknere altså.

Men Torgun har også deltatt mer aktir.'t
da hun har sunget viser på kafeen sam-

men med "Nye Skalder". De har bodd
her et par år og trives veldig.

-Det er et rolig og ålreit bomiljø.
Fint for små barn og sånn. Det skjer
mye her, Kjempedagene for eksernpel.
Slike ting er viktig, sierTorgun.

-Det er synd hvis folk ikke enga-
sjerer seg så mye som før og sædig
hvis tilskuddene til frivillig arbeid blir
kuttet. Det er kultur og godt naboskap
som skaper et sted og gir folk noe fint
i hverdagen. Skal man gjøre noe med
voldsproblemet er ikke løsningen å

kutte i støtte, sier Joar, og Torgun til-
slutter seg dette.

Synnøve Johansen
-Nei, jeg engasjerer meg ikke så veldig
egentlig.Jeg er med hvis det er kultur-
kvelder på kafeen. Og så er ieg mye i
parken. Der har det blitt meget pent.

Johansen har bodd på Kampen i
over 60 år.

-Jeg synes det er ille hvis det blir
mindre aktivitet her.Jeg liker meg godt
og synes det er et bra miljø. Men det
selvsagt ikke slik det var ført Da var det
gode naboer heq da. Alle kiente hver-
andre. Men vi er noen barndomsvenn-
inner som stadig besøker hverandre

fortsatt, så noe har jeg
tiden, forteller hun.

igjen fra den

Elisabeth Larsen og
Ella Bergersen
To fine fruer som har bodd her i hen-
holdsvis 60 og 80 år. Det siste kan man
si er meget imponerende.
-Ja, jeg er født her på Kampen, faktisk.
Om vi engasjerer oss i det som skjer?
Nia, vi er ikke så aktive. Men vi er med
i menigheten, vi kommer derfra nå, sier
Bergersen.

-Og der har de fine prester - ingen
hengehocler slik som det kunne være i
gamle dager. Jeg synes det er er godr
lokalmiljø her, ieg, mener Larsen.

-Ja, vi kan ikke klage. Men det var
litt annerledes her før. Da var det land-
Iig her mecl mange løkker man kunne
være på. Det var et fint samhold. Folk
satt ute på løkkene og drakk kaffe og
pratet.

-Ja, det må ha vært på 3O-tallet eller
kanskje så tidlig som i 1925. Folk tok
med seg stolen og en kaffekanne og
satt og slarvet. Det var svært sosialt.
Men det må sies at det fortsatt er bra
her. Lite bråk og gjennomsnittlig bare
fint.

Det samstemmer de begge i og er
godt fornøyde med å bo på Kampen.

, .. .l

ir- '
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Godt utvalg i blornster og lulegaver!
O Buketter Q Gaver O Planter O Kunstblomster O
O Dekorasjoner O Brudebuketter O Sorgbinderi O



Har du litt tid til overs? Trenger du hjelp, eller ønsker du å hjelpe noen?
Har du en spesiell interesse eller kunnskap du vil dele med andre?

Da kan frivilligsentralen være behjelpelig med å organisere
grupper eller kurs.

Ta kontakt Kampen Frivilligsentral mandag til fredag 10-16.

Kampen Frivilligsentral er et møtested som formidler kontakt mellom mennesker i

nærmiljøet. Ved frivilligsentralen kan du få hjelp, og du kan gi hjelp, eller gjøre begge
deler. Kampen Frivilligsentral er din til å komme med ideer, og til å bruke tid på

ulike frivillige oppgaver og aktiviteter. Er dette noe for deg, ta kontakt:

KAMPEN FRIVILLIGSENTRAL
Bøgata 21 (i Bydelshuset), 0655 Oslo
Tlt.22 68 69 17 . Mobil 901 38 352 .
Fax 22 67 73 99

)

{-

,{rof'6;{ampen
Bøgata 21 0655 Oslo Tlf. 22 68 29 10

Søndag
Fredag

Velkommen til oss!
Nå har vi alle rettigheter.

ÅpxrxcsrrDER:
- torsdag: 12.00 - 24.00
- lørdag: 12.00 - 01.00
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Kiære dere!
Dette blif kanskje den siste Lltgaven
av Kampenposten. Det er trist, men
dersom vi ikke får penger i stØtte
fia kommunen, kan vi ikke lage avis.
Vi i reclaksionen takker for fine
bidrag!
Ha en riktig god jul!
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Trenger vi Kampen Bydelshus?

Ann lnger Øyan og Robert Lorange
styret i Kampen Bydelshus.

Øverst på Kampen ligger et st()rt gult
l'rus. I)u kan se mennesker gii inn og ut
av clct. Noen ganger hØres musikk
gjcnnom vinduer og clrlrer. (i:ir clu

nærmcre og leser pir oppslagstavlcn
fortcllcr clen at det er "Kulttrr pir

Kampen" i kvelcl. Det cr cn ficclags-
kvclcl cltr steir der. Er clet ettcr hancllc-
turen lr,rrdag fi>rmiclclag er clet
'.Jazzkafb".Andre ganger er clet strØm-

mcr av barn og ft>relclre clu ser. I)e har
kanskle vært på "Smitbarnsang",
"llan'refilmklubben" eller "Ilarnas høst-
utstillillg". Glade unge ienter ()!l gutter
k<lmmcr dansencle ut av htrsct p:i
ettermiclclags- og kvelclsticl. I)e har
v:rrt p1i "Danse-gruppcr" ellcr
"1'catcrgn4rper".

Flere musikere har sin arbeiclsplass
i huscts lydsttrdio hvor clc claglig øver.

Storsalen benytes av storbancl sorn

øvelsesplass. Kontorlokaler nrnclt firrbi
i bl.gget er lciet ut til næringsctrivencle,
ola utøvendc kunstnere. Her skjcr clet

lltye nter ettn dtt aner.

S:i cr clet cle som ettcr cnclt arbcicls-
ticl krxnmer til b1'delshtrset ttrr ii trcflb
kjcnte, slå av er-r pntt o8, cliskutcre ver-
clcns store og srn:i bcgivcnhcter. Et

vamrt målticl mccl r-roe:i clrikkc til blir
clct o11sir en nrd mecl på Kate Karnpen.
I lcr er det nesten allticl uocu vennlige
mennesker du kan pntte t.ucd, clet

sumnler av liv runclt borclcne, ()g ()nl

solnnleren er nok takternrsscn kaf-e-

ens mest p<4rulær mØteplass.

I helgene kan clu sc naboer som
har sarnlet venllcr og familien til burs-
dagsfbiring pii htrset. Men også lille Per

og Kari har kanskjc invitert hele klas-

scn sin til l0-års bursclag i storsalen. Så

dersom clu vriger cleg irur og er på vei
opp til Karnpen Kaf'6 kan dtr risikere å

snuble i lekencle barn som har burs-
daglag.

Dersom clu lurcr på noe kan du få
hielp. I f'ørstc ctasicn finner du
Kampen Frivilligsentml mecl sine akti-
viteter og tilbucl. Scntmlen lecles av
Thomas. Ilyclclshusct har sitt kontor
ved sidcn av hvor Grcthc arbeider.
Beggc stirr til tjencstc p:i clagticl, om du
f.eks. vil sette igang rnecl noe i lrusct,
trenger hjelp til n<le, {rnskcr ir leie et
møterom, afftrngerc et selskap, eller
n()e annet.

17 ir - "still going strong?"
Det mre er at det i skrivende stur-td

nøyaktig er 17 ir siclen Kampen
Bydelshus ble stiftet. Den l.l2.U2 ble
andelslaget Kampcn B,vdelshus cta-

blert i et kalclt, ufbrclig, bmmskaclet
BØgau 2l.Tilstecle var det .i3 entusi-
astiske anclelseierc.

Sorn en tugl Føniks har bl,delshtr-
set g:rdvis blitt satt istand, innredet
med alle sin nrm og aktiviteter. Mange
millioner er investert, og loO0-vis av

dtrgnadstimer ncdlagt fbr å til r'årt
kjærc b1'clelshus.

Hvorclan f'circs sir dennc 17 iirs-

clagen?'Ikke n'recl champagnc og hrx'e
smørbrØcl, n-rcn mccl ftustr:rsjrln og
ettertankc. I)ct som startet sliL f'lott firr
l7 irr siclen har hatt cn berg og dal pn>
fil. Kriser ()g ()ppgangstider har hrlgt
hvenurdre - ult etter hvordan offbntli-
ge myndigheter har lukket eller liprret
pcngepungcn. Nir forekomrner clen

oss nokså lukket.
Bygningcne cr gamle og etterhvert

ncclslitte. Det er mange :ir siclen cle ble
pusset opp, ()g n:i akselererer firrfallet.
Vi har startct (t r4ryussirrgsp()gfirm.
men neste jir fiir vi ikke pengcr til :i

vicleref'ørc clette.

Selv filrsterket clugnaclsinnsats Yil ikkc
strekke til hcr. S:rdig pii bakgnurn av

at antall clltusiaster og ildsjelcr som
cleltar i fiivillige aktiviteter, ulike drifts-
oppgaver ()g i st)'rearbeid er pu ned-
aclg:ienclc.

a\
Kutnpett B-l,clelslttts i Bøgata 2l

Kampett Kcrfti
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I)ttlltttrdserrtusidster.li'd Kcurtpen og -yrkesskoleeleuer.fra Sogtt Viclere-

gåettcle sktle barføriulsfest i sfttrsalett desettrber 1986

Osl<l Kommunes. Kjøp firr all clel en
andel snarcst rnulig. Det koster kun
1(X)kr fbr privatpersoner, og kr.5O0
firr bedrifter.

Som mecllem vil vi fremover be
om at clu vil clelta i husets aktiviteter.
biicle som nyter og som )'ter. Kanskje
vi bør innføre en itrsavgifi ()g mer
aktivt samarbeicl mecl anclelshaverne.
Kunne chr tenke cleg :i bli urccl'? Firr
chr ikke urniclclclbar kontakt p1r

husets kontot så legg en lapp i post-
kassa.

Vi trenger en ny giv
Trcngcr vi Kampen B1'clelshus, eller
er clct kansklc ikke noe :i satse på

fiernr>ver. Kan vi finne pri nye akti-
viteter som trekker firlk. Er clct ting
vecl kaf'een sonr bctr fbrbeclres!' Kan
htrset i stØrre grad markeclsfilresi'
Kan vi klare å bygge opp et vccllike-
holclstirnd-/

I)et gamle rare hnset som rom-
mer s:i lnange aktiviteter, virker clet

ikke som clelcr av b,vclelsaclministra-
sjonen i Gamlc Oslo, og kanskje hel-
ler ikkc lnangc av bvclelcns politi-
kere s1,nes clct cr noe vits ii fi)ftsatt ta

varc pri. De syncs tl,cleligvis at vi har
firtt nok støtte, og vil at vi fra r-rå av
skal klare å ta vare pir huset seh'.

Vi trtlr rlct cr rlet surlrttc s()ln 1l

invitere til byclelshuscts enclclikt.
Vi trenger fornl'et engasjeurent

fta bircle ticlligere husbrukere og fbr-
hlipentligvis mange nye erltusiaster.
ogsii mecl kritiskc tanker og iclecr lbr
<lm rnulig å biclra til et levencle
byclelshus ogs:i ctter tusenlirskiftet.

Ir{.trste mulighet vi kan b1' pli er
icl€seminar kl.l9.0O i Kamperr
I}1'clelshus torsclag l -3. januar lir 2(XX).

I)u vi finne oppslag om clette møtet i
htrsct like over iirskiftet.

Vi ønsker clere alle en gocl jul
og et godt n1'ttår.

Markedsøkonorni
Selv om mange brr,rker huset cr clet

clessverrc ikke sarrsvar tnellour trtgif:
ter og inntekter. Ikke sji rart kanskje,
filrcli mange av htrscts aktivitetcr
ikke kan baseres pii sclvkost, mell cr
f'ellesoppgaver s()n.l bclr stimuleres
og clelvis clrives i oflcntlig regi.

Pir Kampcn finnes clct ingen kom-
munale tiltak for barn og ungc.
Kulturtiltakelle som flnnes i omrirclet
firreg:ir i l:r1'clelshtrset. Frivillige lokalc
firreningcr clriver ogsli sine aktivitc-
ter her; Kampen vel, Kaurpet't
Historielag, Kampenp()stcn, Kampet't
Barnefilmklubb, Kaurpeu Dansc-
gnlpper filr ungdom, o.l. Selvsagt
clrives vesentligc clclcr av clrifter-r i
bltlclslrrrsct lirrlctuiugsmcssig, mcrr
ikke ult. Ilttcr v:irt skjrtr.rn gjelcler clet

firr Kan.rlrcn kaf€, trtleievirksom-

heten og deler av aktivitetene for
voksne, og kanskje noe mer. I)et er
ganske sikkert et st(,)rre inntjcnings-
potensi:rle enn clet vi firr til. Har clu

noen gocle icleer-/

Støtten fia tsyclcl Gamle ()skr og
hancllingsprogrammet fbr Oskr Inclre

Øst cr tirr neclaclgliende. Her cr vi
forespcilet 0,- kr til b1'gningsrnessig
vecllikeholcl neste lir, selv om vi ifior
ble firrespeilet betyclclige sutnmer.Vi
kan kanskje oppn:i støtte til enkclte
av barne- og ungclomsaktivitctene,
lncn ctter (let r'n()ter vi veggcn.

Altsii clystre perspektiver pri lubi-
leumsclagen, en knapl:l mirnccl fi'lr
rnilleniumsskiftct, o{a i kjølvannet av
rnange irrs goclvilje fia alle holcl til
storsatsing på bymiljø og f'ellesskap i
inclre ()slo Øst. Skal vi goclta clettc!'

Bli andelseier
Kampen Byclelshus er et an(lclslag
mecl kun .3-4(X) eiere fra Kampen.
Mange n_vinnflytteclc vet ikke clet at

huset fuktisk er viir eicnclom, og ikke
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S.A.T.S etablert pL Kampen
Oslos S.A.T.S-senter num-
mer 15 startet opp i oktober
i år da tidligere Kampen
Gym åpnet dørene til et
nyoppusset treningssenter
for mosjonister i alle
aldre. Med et totalt areal
på 1500 m' fordelt på 3
etasjer er S.A.T.S Kampen
et av Oslos største S.A.T.S-
sentre.

Tekst og foto: Gro Aschim

- S.A.T.S Karnpen Ønsker å gi et tre-
ningstilbud til alle typer mennesker,
forteller en ^v eierne, Trygve
Henriksen til Kampenposten. Han
har, sammen med Svein Tore
Holtekjølen, clrevet Kampen Gym -

nå altså S.A.T.S. Kampen - siden 1985.

Fleksibelt tilbud
-Vi har mange ulike treningstilbud til
våre medlemmer, forteller Henriksen.

6ndr,&tfurgrpcn*t
FISK & SKALLDYE CNOAS'SIEI'

God jul og godt nyttår

ter de vil være med på.Vi ser ofte at
folk går lei en aktivitet etter en tid, og
bytter til noe nltt. Her kan de få den
variasion de har ønsker i sitt tre-
ningsopplegg.

Henriksen forteller videre at
S.A.T.S har fri flyt av mosjonister
mellom de ulike treningssentrene,
slik at medlemmer ph S.A.T.S

Kampen også har muligheten til å

trene på andre S.A.T.S-sentre i Oslo
eller andre steder. Med 62 S.A.T.S-

sentre i Norge skulle det være nok å

velge i.

Alle typer mennesker
- leg føler at S.A.T.S har ufarliggjort
det å trene slik at vanlige folk har fått
en lavere terskel for å melde seg inn
ph et treningssenter, uttaler
Henriksen. - Vi opplever at vi hen-
vender oss til en bredere gruppe
mosionister etter at vi ble med i
S.A.T.S-kleden. Samtidig har vi ikke
hatt noen frafall blant dem som "all-
tid" har trent hos oss.

- For å tilrettelegge treningen for
mødre med små barn, tilbyr vi barne-
pass mens de trener, forteller han. -

Og på nyåret planlegger vi å starte
med seniortrening. Hos oss trener
alle typer mosjonister, i alderen 16

ril80.

-\

5.4.I;J
Anita Gulbrandsen Ønsker uelkom-
men til trening på S.A.TS Kampen.

- Vi tilbyr apparattrim, kondisjonstre-
ning, aerobic, spinning og sirkeltre-
ning. Vi har egne treningsveiledere
som hjelper folk med å sette sammen
individuelle treningsprogrammer.
Medlemmene velger selv de aktivite- ^

D?,,,,ffi^.k di'o ! Tecfur
mesr moderne onlegg for riktig rustbeskyttelse. 

ts Itor nusr
l0 års goronti 3 års goronti
på behondling cv ny bil på behondling ov brukr bil

-6ff n!' t"'"' fifr i;,i, e n r e r
ODD STEEN, SKEDSMOGATA 24,0655 OSLO, v,/ENSJØ T-BANE
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Kirsti Aasen
signerer sin bok:

Fra hjertet
Tanker ved et tideverv

PhTøyen Interbok
den 18/12 kl.l2oo - 13on

TøYEN INTERBOK

Tøyen senter . Hagegt. 28 . 0653 Oslo

Tlt= 22 68 46 41 . Fax= 22 57 02 99

Org.nr: NO 943 328 498 MVA

Parker Jotter Steel sett.
Kulepenn og trykkblyant i børstet

Velkjent Parker-kvalitet til en svært
hyggelig pris.

D

Hva med å stille
kirkeklokken føt iul?
Tekst: G rolCamil lalRobert
Foto: Camilla

Kampenposten har observert at
klokken på kirketårnet har stått
på slaget 7 i flere måneder. I
anledning milleniumsskiftet giel-
der det h følge med i tiden. Et
tips fra redaksionen er å stille
klokken i hvert fall før klokkene
ringer julen inn....

Kampen Frivilligsentral - En rnØteplass i nærmiliøet
Kampen Frivilligsentral holder til i
Kampen Bydelshus i Bøg^ta. Frivillig-
sentralen er et møtested som formidler
kontakt mellom mennesker i nærmiljøet.
Ved frivilligsentralen kan du få hjelp og
clu kan gi hjelp, eller giøre begge deler.
Aktivitetene så langt har i all hovedsak
vært: å handle for noen. være tufvenlt.
besøksvenn, følgetjeneste, leksehjelp,
barnevakt og praktiske oppgaver I tillegg
har vi en aktiv dansegmppe for ungdom
mellom 12 og 16 år som clanser to gang-
er i uka i storsalen i Bydelshuset.
Aktivitetsrommet som er pusset opp er
utstyrt for forskjellige aktiviteter, fra sys-

tue og sosialt samvær til å holcle kurs og
foredrag. Lokale foreninger og andre i
nærmiliøet er velkommen til å bruke fri-

villigsentralen. fltfordringen blir il giøre
sentralen til et akti\,t møtested for men-
nesker i nærmiliøet. Så kom å bruk sen-
tralen! Den lengter etter å bli brukt mer.
Vi har allerede staftet spanskkurs. Det er
blitt en suksess. En av sentralens frivillige
holder kurset gratis og det er stor inter-
esse i nærmiljøet for denne aktiviteten.
Det har meldt seg over dobbelt så mange
som det er plass til, så hvis clet er noen
som har lyst til å holde spanskkurs kurs,
ta kontakt med meg.
Ved frivilligsentralen er det mulig for
mennesker i nærmiliøet å bruke frivillig-
sentralen til aktiviteter de brenner for
Jeg er åpen for forslag, og kan være med
å tilrettelegge forskjellige aktiviteter.
Dette kan skje både på dagtid og kvelds-

tid. Men jeg er avhengig av at folk i nær-
miljøet stiller opp, og kommer med for-
slag og ideer om hvordan sentralen på en
best mulig måte kan tiene menneskene i
nærmiliøet.
Så kom innom! Jeg holder til i Bydels-
huset på Kampen iBØg t^ 21, Frivillig-
sentralen har kontortid mandag - fredag
mellom kl. 09.00 og 16.00, men avtale
om bruk av sentralen på kveldstid og i
helger er også mulig

Telefonntrmmer til sentralen er'.22 68 69
17, Mobil: 901 38 352,Fax:22 67 73 99.

Med vennlig hilsen
Thomas A. Lange
Daglig leder
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SELSIUPSMAT - CATEKIIYG
vihig del av alle sammenkomster
trygg når maten kommer -fra . .

Måltidet er en

- du knn være

SNITTER - KOLDTBORD - GRYTERETTER - MIDDAGER

Norderhovsgt.7 - 0654 Oslo
/)

"g 
8Y@' den slår ingen !- Rins 22 L9 59 80 og vi

sender deg vår innholdsrike brosjyre.

-r

Her KamPENBEBoER!!
Nv ELLER ((GAMMEL))

Har du lyst til å være med på å bestemme hva Kampen Uel skal arbeide med for å
gjøre 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 på. 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 Uel, si ifra om du vil gjøre noe aktivt. Vi trenger nettop deg!

E .,u, jeg vil melde meg inn i Kampen Vel, Bøgata 21, 0655 0slo

Adresse.

Telefon.

I Batteriene er fulle, så jeg blir gjerne med aktivt når det trengs.

Skriv tydeligl
t--- rrrrr


