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Leder'n har ordet!

Har vi noe d vere stolte over her pd Ast-
ksnten?

Dcn 3. mars var Vilerenga llistorielag invite.t pi
Kampen Frivilligsentral til hyggekveld med cn del
av de jlivillige- Motestedet 16 i grcnselandet meliom
Vilcrcnga og Kampcn, nertig i lokalet pa hjomel
av He&[arksgata og Roll Hol]nos gate. En svert
interessert og engasjert gleng mofte oss for i hore
smakebiter fia den nye boka var. De fleste hadde
god lilknytning til Bydel Gan e Oslo, men et iAtan
kjerte Vabrenga godt. Sporsmilene ble derlbr
mange.

Av de ivrigste sporsmalssdlleme var to daner som
jobbe. som Oslo-guider. Ganske flott at vi endelig
klarte 6lokl<e noen slike hit til Ostkanten. De kunne
fortelle at de hadde ledet turer til Gamlebyen, men
forelopig ikte til Valerenga. Her har vi en jobb 6
giore, tenkte vi.

VAre egne bydelsvandringer harjo veert et godt bc-
vis for at folk gjerne vil se og hme mer om dette
omradet av Oslo- Nal,net Velerenga cI jo godt
kjent, men de aller fleste ; byen aner knapt nok hvor
det cr hen- Og vi viger a pasta at de som har vErt
her, kun har kjort giernom Shornsveien den gang
den var en av hovedveiene irm til byen- Kjenner de
Valerenga pa derme meten, sitter de i se fal med et
galt bilde av omridet.

Hva har vi sa e v:ere stolte over her oppe? Her har
det virfi hendelser som til og med star nevirt i Nor-
geshisto en- Ellers er det fine, garnle hus som dan-
ner idylliske gatelop. Her er flotte parkomrader og
praktfull kirke og prestegArd. Dessuten har vi fot-
ball- og hockeylag som brrer Vilerengas navn og
som bebocme flagger for nir de er i kamp. Flere
kjentc industribedrifter i landet har sett dagens lys
eller bygget seg opp her. Vi har karakteristiske og
hyggelige bomiljoer med mange tdvelige folk. I til-
legg til de mer tradisjonelle rnotestedene her, ser vi
ogse ne enkelte nye utost€der dukke opp. Dette er
utvilsomt positit hvis vi skal trekke til oss folk.

For vi skiltc lag ble vi enigc med guidene om irt de
skulle li bli med oss pa tlr rundt pa Vilerenga sc-
nere i ir. Si fir vi sc om vi kan overbcvise disse da-

mene om at Oslo fak-
tisk har ukjente perler
som tu ster og andre
aldri drar til. Vi vil i al-
le lall ha stor glede av
i visc fram bydelen vi
er sA stolte over. Skul-
le vi gjette, vil vi nok
rcgne med at de ogsa
blir begeistret.

IGrskje vi alle skulle
ta med oss kjente og interessede pa en spasertur
p6 Vilerenga. Pisken og veren erjo ogse fin til
dette. God piske til dere allel

Even Haugseth
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Vi "redder" et klenodium!

-Anne Teppen

Frelsesamreens bygning i Enebakkveien er n6L re-
staurert og ferdig til selveicrleiligheter- Salget er i
gang.

I {or vfues, mens ombyggingen var i full gang,
gikA Knut Roa.r Westbye ilm i bygningen. Ho),t
oppe pi veggen i den storc fonarnlingssalen, hang
det flotte ftelsesarrne-emblemet etterlatt. Knut Roar
dngte meg- Dette emblemet kume kanskje reddes?

Jeg var borcttslagsforrraon i Dalehaugeq og fordi
vi deler gardsplass med den garrle fielsesarme-
hage4 hadde jeg god kontakt med bygningsarbei-
deme der.

Jeg ringle byggeleder Petter Baurrarul, og han sa at;
"joda, emblemet kunne vi fl". Det var bare det at
det hang si hsyt oppe pe veggen. Det var best a
vente til salen ble delt i to etasjer slik at det ble eit
gulv A sti pi hzlt der oppe. Erfaringsmessig tcnlte
jeg at; n6, fikk se om det ble noe av.

Men, utpa hosten ringte en hyggelig ung marm,
Gulllrar Frette, og sa at ra var gulvet lagt, og vi va.r
velkommen til i prove a fi emblemet net. .leg ringte
.undt til diverse eksperter, men profesjonell hjelp

var alt for dlrt, og il&e t e tenke pa.

Emblemet var av gips, og spikret opp pa murveg-
gen. Antakelig for snart 100 dr siden. A Ii emble-
mel ned ulen at det gikk i lusen kJras. ansi vi som
en umulig oppgave. Bjom Granlund tok bilder av
det, og vi ga opp a gjore noe mer. Meq etter noen
dager ringle Gunnar Frette igien. Han syntes det var
synd ikke i prove, og hadde tatt det ned med nem-
som hind! NA l5 det klart til henting, med noen ode-
lagte biter samvittighetsfullt lagt i en eske ved siden

Si 16 den i va.rebilen min pe en stor papplate. Mer
e|lJr en halv kvadmtmeter stor. Hva nA? Vi tenLle,
Unni Granlund og jeg, at vi kunne fonoke med gips
og lakk, og € den i presedabel stand. Mcn hvor
skulle vi oppbevare den?

Da ringte Per Erling Joh$elt fta Os]o B]'rnuseum.
Han hadde v@rt bortreist, konmet tilbake pA jobb
og fillme1 beskjeden fta meg, han lurte pi hva det
gialdl!

Na fgger Frelsesarmeens emblem &a Enebakkveierl
ka.nskje det eneste gjenvaerende i gips i Norge, pA
Oslo Bj,rnuseum og venter pa rcstaurering!

1:l .5rrro{fts n! lr i{ lrrd( &' ek{d&i



Onsdag 27. november 2002 - dagen vi ventet p3. ....

Onsdag 27. november, dagen da det store skjed-
de - boka vir ble presetrt€rt, forst om formidda-
gen pe pressekonferansen, noe senere for med-
lemmer og gjester.

Begge armngementene ble holdt i Konfinruntsalen
pi Prestegirden. Si veldig mange pressefolk motte
ikke ftam, men de som kom var meget imponert
over den flotte boka "VAIERENGA bydel med
sjet' - som historielaget har klai A fi gitt ut. N!er-
mere 2 6rs arbeid har gatt med t a sortere stoffog
bilder, bearbeide manus samt velge ut hva som skul-
le tas med av alt det stoffet vi har sarnlet gjermom
l0 ar. En kjempejobb som de tre i bokgruppa skal
ha all ane av. Sarna$eidet med Orion forlag har
v@rt bra, og vi har €tt mye god hjelp - og forlagct
sier seg ogsi pi alle rniter meget fornoyd med re-
sultatet!

Bokgruppa har be$Att av Knut-Roar Westbye, An-
ne Teppen og Even Haugseth. Andre medarbeidere
har ogsa gitt sine bidng, og dette kommer ftam i
boka under de enkelte kapitlene.

Saome kveld blc det anangert en samm€nkomst for
historielagets medlemmer og giester. Godt over 100
lbstglade personer motte ftam - og det ble en kveld
vi ikke gleomer si lett.

Gjestcne ble tatt i mot med champagne og karmpe-
er. noe som med cn gang bidro til al vemningen rar
hey fia forste stund.

Historielagets lede. Even Haugseth snsket alle vel-
kommen til en saomenkontst som vi har ventet pa
med lengsel. Bokutgivelsen har Icevd stor innsats
og mye tid, men na var boka her ne skulle det fei-
les.

Pe Fogrammet for kvelden sto sang og musikk
knlttet t Velerengas sjel. Med Anders Rogg t e
dra det hele i gaog, og ar1ister som Amulf Magnus-
sen og Ko)bjom Hagen dl a lede sangeq kurme dct
bare gA en vei med sternningen rctt opp!
Her ble det virkelig al1sang. I tillcgg til sang og mu-

silJc fikk vi ogsA presentet noe av innhold€t i boka

Liv Hellsaa som har skrevet om "Ostkantunger"
kunne selv ikke v@re til stede, men datteren Cathri-
ne hadde plukket ut noe Aa dette kapitlet som hun
leste. Dessuten deltok Knut-Roar Westbye, Lars
Olle Engaas, Aone'Ieppen og Bjorg Staal , mens
nestoren i histodelaget, Arne Mustad S<tensen ble
intervjuet av Ev€n Haugseth. Han har bodd pA VA-
lerenga i hele sitt lalge liv, og husker dct utroligste.
Han er ei historiebok i seg selv.

tnitiatiltaker til starten av et historielag pa Valeren-
ga og lagets forste leder, Kisten Paaby, fikk over-
rakt boka med takk for sin innsats. c
Forlagets representanter som var til stede pa sam-
menkomsten fikk blomster som takk for godt sam-
arbeid.

Boka var lagt ftam til salg og det var ganske mange
som @nsket 6 kjope den (naturligvis!). Det er ei
praktbok, full av bilder og historier ei bok du ikke
blir ferdig med sA fort.
Sanmenkonsten ble en suksess og vi er sike pA
at det ikke er mange historielag som kan varte opp
med bade sang og musikk, og en medlemsflokk som
bare er fantastisk samt med egen historiebok!

Shansri La l/,tlerensa! Kolbjorn Hasen (t.h.) os Anulf
Magnussen l.oto: Bjorn Gtunlund

Arga*s 6 mr. {

Bjorg Staal, rel



Om 6 ha suksess og etterpfl!

- Hilsenlia Bokgruppa

Dot er ikke tvil: Boka va. har hatt stor suksess!!

Alle historielagsmedleinmene, og alle bidragslter-
lte bAde med teksl og bi]der kao vere stolte av
produktet, Det er eg€ntlig nok A vrere fra Valerenga
for 6 fole stolthet over bokal

Velerenga bydel med sjel, det er oss det!

Etter pressekonieranse, Ostlandssendinga og stor
sjanpanjefest ef boka annoDsefl og omtalt flere ste-
der i media. Alle anmeldelsene er ud€lt gode! Aften-
posten ludde stor omtale 2ll. november, den 5. de-
sember kom Avisl (temingkast 5l!), og 6. dcsember
kom Dagsavisen med en helsides a.tilkell

Siste nummer av St. Hallvard 4/2002 hadde utdrag
av boka over 10-15 sider. En bok i juble over,
skrev de. Inlerjonnagasinet Maison skev en hel s;
de i februar/mars 2003 munmeret med anbefaling:
"lop og kjop". Ukebladet Hjeiimet fant d€t verdt a
anbefale boka vir pA sine "Hummer & KanarL'-
sider i februar. Hver host gir Tanum Bok ut en atl-
belhlingskatalog over hva de mener er gode bok-
kjop. Der pi fakta-sidene er boka om Vilerenga!

Ekstn morsomt er det seh.folgelig nar foik som har
lest boka- henvender seg til oss- Mange vil gjeme
fortelle om butikler vi har glemt a ta med, eller an-
dre ting de husker godt.

Andre vil ha kontakt fordi de har bilder, avisutklipp
og gode historier 6 fortelle. Det er tydelig at mang€
genopplever barndom og ungdomstid pa Vakrenga
nir de leser boka, og det er vel det aller mest spen-
nende i hore!

En av de eldste som ringte. en dame p6 87 6r, for-
talte om sin tid som ansatt hos La$en & Msller.
Hun skulle prove og finne bilder som vi hiper kan
bli et kalenderblad.

Bokgruppa har fttt litt ekstra oppmerksomhet. I de-
sember ble vi invitert pd forlagsfes hos Orion. Tenk
det! 13. februar ble vi invitert til Tanurns boklandel
pi Karl Johan for a fortelle om og lese fia boka.
Bulikken var fulI av ktmder. I)en mest celebrc var
nok Je.s Stoltenberg. Han kom bort og gatulefe
oss og onsket oss lykke ti1 viderc. "Takk i like mi-
de" sa vi!

Vi hiper boka kan ligge under julctr@r og pe gave-
bordiflerefufiemover!

Boksruppa, f.N.

Arsans 6 nr. I "T
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Historielaget - nA ogsi Kongelig Hoffleverandor!

DET KONGELICE HOFF

Oslo, jrnuar 2003

Vilerenga historielag
v/Krut Roar Westbye
Norbygt. 39
0190 OsI-o

DD,MIVI. Kongen og Dronningen har gitt meg i oppdrag i takke
for_boken 'Yiierenga Bydei meri sjei" som Derii tuiajesteter
hadde gleden av e motta l i j ju l .

,:fr.d*:z;4*.=".
Vigdis Wiesener J@/

Med hilsen

Assisterende kabinettssekretrer

DET KONGELTGE SLOTT, DRAMMENSVEIEN 1.00t0 oslo - IELEFON 22 04 8? 00 FnX 22 04 87 9 
argang 6 nr. I



Landsforvisning til Vilerenga Skole. . . .. og andre historier
Siden vi nd har fdtt ny skalebygning pd Vhlerenga,
passer det tued noen smi historietfra boha "50 ir
i hjerlet ̂ ' Vdlerenga".

Fortalt i bokn ay hprerinne Maja Pedersen

Landsfonisning til Vikrenga Skole
TIL VAIERENGA SKOLE!" Det lod jo nesten
som en landsforvisning, sA hngt borte sFtes vi det-
te var. Trikken gikk bare til hjomet Oslogate-
Schweigaardsgate den gangen. Derfta var det en
halv times vei oppover bakke til skolen. De fleste av
lereme og lererirmene bodde pa vestkanlen, men
de tok den lange reisa med godt humor, gikk pi
med dodsfomkt- Mange av oss var si unge. Viire
kolleger ved de andre skolene i byen, kalte for spok
skolen ver "Bamehagen '.

Fortalt i boka a, l.Lr.erinne Camilla Solurrr

Josefs drommer
I en fursteklasse piker hadde jeg fortalt om Josefs
drommer. Var det ikke stygt av .loseE brgdre A hate
harn fordi han fortalte dem drommene sine? Han
kunnejo ikke noe for at han drorrte?
Det vm stilt i klassen en stund. Pe forste benk sitter
en tulle m€d cn liten mgrk tusseflette p6 hver sidc.
Hun rekker fingeren i veeret.

'NA Gerda, hva er det du vil si?"
"llan Josef borte lagt seg pA sida bao, og ikke liggi
pi ryggen, s6 hadde han ikke dromt sA mye rart!

"Frokeh" rister pA Rohipa!"
Jeg var klasseforstander i en 1 klasse gutter. De

inke flkk gA hjem klokl<en 12; men de andre ar-
beidde jeg med ' I /2 timc etter ordinEr skoletid-
Roll, som horte til de flinke, pilte alltid hjem med
skolesakene sine. Men klokken halv ett stod han
utenlbr skolepo{ten og ventet pa meg. Han ville
gieme fulge meg ett stykke pA hjemveien. Han gikk
all d stille og pent ved siden av meg, hadde aldri
noe han skulle ha sagt, og glad var jeg, ldr jeg var
gieme trett. Men, en dag beg)nte han plutsetg A
snakke.

"Derc bortc gA nt penere, lioken" sa han. "Nei men
Rolf' sa jcg skullet "s),ncs du ikke jeg gar pent?"
"Jo. jeg rynt Dere grir pent jeg. M€n sA satt jeg pe
lasset med en gutt i gir- Der ser du fiokena rnj" sa
jcg. 'Jasi sa n. --Det 

er l€a s6 hu rislerfa rompa
da." Dette folte Rolf seg saret over. I hans ope var
jeg rimcligvis li lkommen. Se hadde han nok tenkt
at nAr jeg fikk vitc hva gutten hadde sag! se matte
jeg kunne veme meg av med det. Sd ingen kunne
ha noe pa mcg !

&rga'rs 6 nr, I
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Historielaget pi Jordal Skole Styret trenger flere hjelperel

A| Rjorg Slaal

l/dlerenga llistoriel.4: ble for Lart tid siden kon
tahet (rv en lerer Jia Jordal Ungdomsskole \ien'
de klasse skulle arbei.le med et prosjeh koll
"Nazistene kommer", som omhandlel situasjonen i
Norge under 2. verfunskrig fra 1910-15 o9 de var
i forste omgang inleressert i hNordan krigstida ar-
tet seg for folk i bkelsomlinnet.

Histodelaget ble spurt om vi hadde opplysninger
om dennc tid4 eller orn vi muligers hadde personer
som selv haddc opplevd krigen og som kunne for-
telle litt direlile til ungdommene. Vi sa cryeblikkelig
ja til e mote pi ungdomsskolcn- det er ikke hver
dag en lir likoende foresporsel dette ville vi ilke
gA glipp av.

Vi ble enigc med leerer Gytid Kalsnes at Asmund
Lie og Bjory Staal sl-ulle li en skoletime til disposi-
sjon for 6 fortelle om egne erfaringer fra krigstida
Mandag 3.mars ble vi mott av 40 elever i 14 -15

aJsalderen, og det ble et positirt mote for oss alle.

Vi fofalte om det kaoset som oppsto etter krigsut-
bruddet g.apti] 1940, med panikkdagen 10. april, in-
vasjolen av tyske soidater, okkupasjon av skolene
og etter hvert rasjonering pe bede mat, kller og
sko. Asmund tok for seg de forskjellige aksjonene
som oppsto blant annet lia li ere, prester og politi,
og med arrestasjoner og standrett som resultat.

Vi fortalte om sabotasjehandlinger pA Vilerenga,
om militipdorlegning og fangeleir pe Etterstad. Jo-
delbrfolgelsene ble kommentert, elevene tok selv
opp dette spllsnilet. I det hele talt var det en me-
gct lydhor og opprnerksom forsamling, som fu191e
godt med og som haddc sporsmil til oss.
Men en skoletime er lbr kofi til at en kan fi med alt
en har lyst til a fbrtelle.

Historielaget syntes det var morsomt i bli spurt og
vi stiller g]emc opp igjen onr det skulle vaere aktu-
elt.

?
l 8

For dt styret skal kunne Jbltsette og holde aktiti'
tetsnirael hoyt i historielaget, lrenger ri nu l:'.1!

Siden ri nd har fitt et medlemstall som n€rner -.'!
100- og \i pa medlcnsnotene teller opptil 60 h-.i:
mdrte hvcr gang. sier det seg selv a1 det blir m\c .
henge fingreni il

I forsle om€an-q er der praktiske ting vi trenge:
hjelp til. Som a sene i stand b]delshuset til molene
Det tar bare ei k\afler- lnr og elter nedet. Har du
lyst til i hjelpe oss? Det hadde ven fint om vj kun
ne ha en fast "gieng'' som tar dene .iis\aretl Si ilia
pa neste medlensrnote dersom du har anL'dning {
lyst!

Vi trcnger ogs6 flere innspill til "Mer gammelt cnn
Nltt" for A fi et storre rnangfold i bladet. Flere his
toier, flere skribenter, llere bilder.-.. alt er av m-
teresse!

NAr det igjen nelTner scg host og vinter, trenger vr

hjelp dl e selge den fine kalenderen var! Dette er et
viktig tilskudd t vA{ ekonomi! Det er slitsomt ner

stlael bAde ma u ansvaret for produksjon og salg!

Vi hiper ni pa en stonn av telefoner og brev 1ia
medlemmer som har lyst t A vere med som en ak-

tiv del av histodelagets arbeide!

i i
!

t
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Referat fra Fotoutstillingen 30.11 - 0L12.02

Som en alslutning pe historielagets aktiviteter i jubileumsiret 2002, bb arcts fotoutstilling holdt i den flotte
Konfirmantsalenpi pre$egerden imanedsski{tet november/desember.

I tillegg til den tradisjonelle fotoutstillingeq ble to begivenheter spesielt presentert. Det ene var valercnger
kirkes I 00-irsjubileum, en begivenhet som ble feiret stort i selve jubileumsuka, men som histoiielaget ogse
ville rna(kere med en spesiell utstitling med blant arnet bilder fia kikers interi,ar slik det var for brannen i
1979.

Den andre begivenheten gjaldt idretten pi Vilerenga som ne$e Ai har 2 jubileer i vise til. Forloperen til
Vilerengen ldrettsforening - VIF - ble stadet i l9l3 og har 90-6rsjubileurD, mens det forste fotbalaget i by-
delen "Spark", ble stiftet 10 5r tidligere i 1903. I tilegg til bilder fra idrettslivet pa Vi'lerenga giennom tnan-
ge ar, ble det ogsa vist filnopptak av ganrle idrettsbragder overfurt til video- Her kuone man f6 se fotball-
kamper fia 1930-ira, skihopp i Bjartbakken, skiskole pi Etterstad og mye mer- Etter rcaksjonene i dornme
var det mange som kjente seg igien og trcngselen var stor rundt Tv-apparatet.

Vi opplever det sanrme hvert a4 stor tilstgnrming av gamle og nye vilerenga-beboere, folk som har bodd
her tidligere og andre son pi en eller annen mite har slekt med rztter i bydelen. He. tleffes garnle venner fia
skole og idrensmiljo og fotografier studeres og diskuteres. Mange hadde ogsA med seg gao e bilder som ble
avfotografert pa stedet - det gir nye bilder til kommende utstillinger.

Sondag ble det tratgt om plassen b6de ved utstillingsveggene, og ved kaGbordene hvor man kume se i foto-
alburn mens man hygget seg rned vafler og kaffe. Det ble solgt en del eksernplarer av boka vit
'a/elerenga bydel med sjel", og noen sikret seg ogsa neste irs kalender.

Historielaget bsstet mange lovord for utstillingerl noe vi er meget takknerDlige for. Det lig-
ger eo del arbeid bak et slikt prosjeLt, og vi blir inspirert av lovord og god orntale.

Takk lbr sodt li?Inmote - \el mott oeste er!

Referat fra Medlemsmote 10. februar 2003

Pa arets forste medlemsmote skulle Lars Stensgaard holde et foredrag med tittelen "lngeborg og
biskopen", men dessverre gikk Lars Stensgaard plutselig bort 1. februar.
Imidlertid stilte v6r alltid gode venn KaNten Sslve Nilsen viltig opp pA kort varsel, og ga oss et flqtt kAseri
om "Klosterlivct i Oslo i middelalderen'.
De omtrent 55 som mstte ftam denne kalde og glatte mandagskvelder! fikk en uhoytidelig og ganske hu-
rnorfyft inriaring i middelaldersk tuadisjon og oppfilnirg av klosterlivets tilvaerelse.
Stor takk til Nilsen som "reddet" oss denne kvelden.

t

. 1

Bjorg Staal
rel.



Referat fra Arsmotet 24. mars 2003

Historielagets leder Even Haugseth onsket de om lag 45 medlemmene velkormen til arsnstet

Innkallingen ble godkjent uten merknador. Even Haugseth ble valgt til rnoteleder' og Bjorg Staal til selse-

t€er.

Fskende saksliste ble godkjent:
Arsberetning og regnskaP for 2002
Budsjett for 2003.
Fastsettelse av kontingent for 2004
Inokomne fonlag.
Valg av styre med vararnedlemmer- valg av re\T sor'
Innstilling pa \,algkomitC.

Sekreteren leste berctningen for 2002 Det liarnkom noen merknader til beretningen Omtale av historiela-

gets utstilling i kirken i fo;bindelse med l00-a$jubileet i oktober 2002 og deltzrkelsen pi' Apen dag p6.Bo-o1,

Lrvicesenteiet med en mindrc fotoutstilling var falt ut. Dette blir rettet i originalen sammen med opplysnin-

gen om at Christiansen hadde sitt furste bakeri i Shonsveien 1 (gielder ogsi boka "Valerenga bydel med

ijel'), og at kong Svene (jempet med og ikke i mot birkebeineme pi Galgeberg samt at FellesrAdet ne

har 61t egen web-side. Beretningen ble tatt til etterretnng'

Kasserer€n Bjorn Granlund glennomgikk regnskapet for 2002 Enstemmig godkjent'

Budsjettet for 2003 ble referert. Det ble berlerket at det Inanglet en post rmder utgilier - kontor/trykksaker'

Denne posten ble san irm pi utgiftssiden. Budsjettet ble ensterrnig godkjent med denne rettelsen'

Det blir ingen endring av medlemskontingenten for 2004'

Ingen forslag var sendt stJTet fur ersmstet' men Trond Flaarud fiamsatte et benkeforslag om montering av

nitAerantlg i Uyaehhuset. Historielaget har et mobilt anlegg, men vil \ludere forslaget pa et sqaemote'

ValC.
Valgkomiteen innstilte pdL gienvalg av det sittende stFet:
Leder: Even Haugselh
Nestl€der: Bjom Arild Gjerdalen"
Kasserer: BjornGranlund
Sekreter: Bjsrg Staal
St)rcmedl. : Laila chxistian$en
Varamedl: Unnicranluld
Varamedl.: Ame Mustad Sorensen
Valget \"r ensternmig.

Som ry revisor ble Per Haugen enstemmig valgt'

Valgkomitden har bestatt av LeifTovik, Kari Johannesser! Eva Boretti

Styret ifflstilte pe gjenvalg av 6rcts valgkomid - enstennnig valgt'



Referat fia Arsmstet 24. mars 2003 forts. . . .

Etter arsnlotet orienterte Even llaugseth om aktuellg saker. St,'rct onsker seg frivillige som kan hjelpe til
nar det trengs, for eksempel med rydding og sjauing.

Bjom Granlund informerte om at laget hadde fitt 45 nye medlemmer etter at boka ble lansert.
Bjorn Aild Gjerdalen fortalte om arbeidet med boka om idretten som skal ligge f€rdig tiMFs 90-
drsiubileum sommeren 2003, En fargerik presentasjon av boka ble delt ut.

Even Haugseth fortalte om et arangement Vilerengadager - hos Tanum Karl Johan, hvor bokguppa var
ti1 stede og presenterte boka var.

Bokgruppa var ogsi deltakere pa et nste i Kampen og VAbrenga frivillighetssentral, hvor boka ble presen-
tert.

Historielaget ble kontaktet av en l&rer pa Jordal Ungdomsskole som hipet at vi hadde mulighet til a fortel-

9, le om hvordan krigen artet seg for folk pd Valerenga.
Bjorg Staal og Asmund Lie stilte opp og fortalte om egno og andres opplevelser under krigen.
Videoen som ble tatt opp pA sammenkomsten 27. november ble vist pa rnotet unde. k.dlbpausen.

Bjorg Staal,
sekrcter.

RESIJLTATREGNSKAP 2OOZ

Utqifier: _l!4!gtts!

kr  31.709,00
" 5.190,00
' 62.449,00
" 350,00
' 4.714,3-/

Dnft
22 500,00
25704,50
15.347,00
13.715,00

3.346,60
31.250,00
6 000,00

kr  112 518,00

" 4 265,27

kf  130.234,00

kr. 234.650,37 kr  234650,37

&!nq!
Kassebeholdning pr 31 12.02
Posibanken Pt. 3112.42
Rentespar Pt. 31 1242

Eiend€le.:
lnventar, PC, konlorutstyr

"  154.843,11
"  103 421.00
kr: 271.705,61

29492,00
29.3 i4,00
6 542,00
8.650,00

k. 73998,00



Argang 6 nr. I

!. Dail : laoleEtrgc.bjsllls/-4.ri Del

Arbeidsgrupper i histolielageti

Utgivelse rv bildekalender:
Kontakt: EveD Haugseth tlf. 22 57 01 66

Fotogruppe tbtograli'ing, innsariingog
a\&tosrafo;ns av bildq:
Kontald: Bj@ GEnlund df.2z 68 34 05

ldrd.sgrwpe pr,Jeh om b)delrns idrett\miljo
Kodakt Bjom Arild Gjerdalen tll90 9 I 92 50

Itrlenjugruppe inlervjue inleresrnte men0e,ler
Kontakl Bjorg Staal tlU 22 61 ,10 33

Kontakt: IailaN. Christianse. rl| 22 6 7 4675

lrdlerenga I listorielag pi intenett:
eposr vaalerenga.hisrlas@c2i.let
hjemnesidc http://home.c2;.nervmlhist

Mstekalenderen
Medlemsmote:
Mandag 28. april 2003 i V6lerenga Bydelshus
FihrF og pratekveldl

Bydelsvanddng:
2. juni 2003 pe Velerenga.
Fremnotcstcd og tid vil bli gitt senere.

a#dle -'+lfo*-*W,pq;fk
Aoka "Valerensa bydel med sjel" os Historielagets flotte
kalender for 2003 €r selvsagt ftemdeles a ff kjopt. Direlde
hos Vile.enga Historielag, eller hos Kafe Eno, Valerenga
Blortlsler, "Sap.i' € ibokhandelm pa Tlrslikktorgct!

Boka koster k 399,- og kalenderen 2003 kr 60,.

Slyet og arbeidsgrupper
1 Vilerenga Historielag

Ledcr:
Nestleder:
Kasserer:
Sckrcter:
St),remedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Even Haugseth
Bjom Adld Gjerdalen
Bjom Crranhurd
Bjorg Staal
Laila N. Christiansen
Arne Mustad Sorensen
Unni Grarrlund

1 2


