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LEDER
Av Even Haugseth

Klart for vårens og
forsommerens arrangementer
Så er vi godt ut i den tredje måneden i dette året også, og
påsken står for døra. I historielaget har vi allerede gjort unna
vintermøtet og årsmøtet.
Medlemsmøtet 26. januar ble en fin kveld, og de frammøtte fikk være med Vegard Skuseth fra Oslo Museum
på en reise i Wilses fotoverden. Det er vel få i dette
landet som har tatt så mange flotte bilder som nettopp
denne fotografen. En reise tilbake i tid er noe å ta med
seg for oss nostalgikere.
Årsmøtet ble holdt 8. mars. Det er alltid få som møter
opp på årsmøtene, men takk til de som kom. Kanskje
er det skrekken for selv å bli valgt som gjør at dere blir
hjemme. Valgkomiteen fikk i år en lett oppgave, for denne gangen var det ingen i styret som ønsket å trekke seg
fra sine verv. Også revisor og 2 av de som sitter i valgkomiteen, tok på seg et nytt år. Stor takk til alle for at dere
stiller opp for laget vårt. Når det gjelder regnskapet og
årsberetningen, er det grunn til å være fornøyd, for vi
har en god økonomi og holder oppe et godt aktivitetsnivå med interessante temaer på arrangementene våre.
Når påsken er over, går det fort mot 12. april. Da har vi
årets andre medlemsmøte. Om våren synger fuglene
høyest, og sånn er det også med Vålerengen pikekor.

Vi er så heldige at de også denne vårkvelden synger for
oss. Og ikke nok med det, etterpå får vi også gjenvisitt
av Leif Gjerland. Det er ikke så lenge siden han var hos
oss, og da fikk vi vite mye byhistorie. Denne gangen vil
han gi oss smakebiter fra sin nyeste bok om byen vår. De
som vil, kan også få kjøpt den til en god pris. Da er det
best å ta med kontanter.
Så kommer mai med ekstra fridager og mye annet som
skjer, og da har vi med vilje ikke noe arrangement. Vi
avslutter dette halvårsprogrammet ute en lys junikveld.
Endelig er det Etterstads tur. Intet annet område i
Oslo står vel Vålerenga nærmere enn dette. Etter at all
bebyggelsen på Vålerenga vokste opp, ble Etterstad vårt
nærmeste rekreasjonsområde. Da nye leiligheter fristet
på Etterstad, var det dit mange fra Vålerenga flyttet.
Mange av dere er jo oppvokst der, har gått på Vålerenga
skole og tilhørt Vålerenga menighet.
7. juni vil vår kjære byguide, Jane Ennis, igjen ta oss
med på spasertur. Hennes første reaksjon da vi dro dit,
var at hun ble imponert over hvor flott og åpent det er
der. Jane kommer til å fortelle om hva som har hendt på
denne sletta opp gjennom åra. Kanskje dere også kan
fortelle henne noe som dere vet underveis? Til slutt tar
Kari Folvik oss med gjennom Etterstad kolonihager, og
i juni er nok sesongen godt i gang der. Og når vi går ut
porten derfra, er vi hjemme på VÅLERENGA.

Da vil jeg på vegne av styret få ønske dere
alle riktig god påske. Håper å se riktig mange av dere framover. Velkommen!

Forsidebildet er utlånt av Wenche Ekstrøm. Vi ser
brødrene Oluf og Åge Ekstrøm i Strømsveien 39
rundt 1935. Husene bak guttene er bakgården til
Strømsveien 41, og bak den er Vålerenggata.
Redaksjonen takker for lånet av bildet.
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LESERBREV
Vi har fått en hyggelig melding fra Terje Paulsen som var elev ved
Vålerenga skole på 1950-tallet. Han fant et stykke som læreren
hans, Odd Skranes, har skrevet på Maridalens venners nettside.
Det er om hans første år som lærer på Liggeren i Nordmarka. Dette var før
han begynte på Vålerenga skole. Det er kanskje flere som vil lese dette.
Her er lenken:
http://www.maridalensvenner.no/liggeren-liggern-nord-foroyungskalven.4510579-26347.html
Takk til Terje for at du tipset oss dette!
Det er sikkert mange av leserne som har minner fra Odd Skranes’ mange
år på Vålerenga skole. Nå oppfordrer vi dere til å skrive om dette, og vi i
redaksjonen ser fram til å få med dette i en senere medlemsavis.
På forhånd takk!

Vi har fått en henvendelse fra en av bladets lesere, Rune
Aschim. Han kommer tilbake med opplysninger om lastebilen
fra Hovin teglverk som vi lenge har lurt på hvor ble av. Det ble
kjørt murstein med denne fram til 1965. Så forsvant den altså. Det opplyses nå at den har vært i Danmark og blitt restaurert.

Odd Skranes var først lærer på Vålerenga skole,
her fra 1953. Han var senere rektor på skolen i
mange år. Utklipp av bilde fra Vålerenga skole.

Nå har den kommet tilbake til byen. Vi håper at folk får glede av at den
har kommet hjem og får sitte på når eieren er ute og kjører. Det er sikkert ikke så mye teglstein som skal fraktes nå om dagen, men det er nok
mange som kunne tenke seg en kjøretur i denne flotte farkosten.
Redaksjonen takker Rune Aschim og Bjørn Granlund for opplysningene.

Foto fra Vålerenga Historielags arkiv
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Gammelt fra Vålerenga

Jordal Idrettsforening
av Even Haugseth
(opplysningene er hentet fra Wikipedia)
Jordal Idrettsforening ble stiftet 13.
juni 1921 og hadde tilhold på Jordal og
Vålerenga.
Idrettslaget het opprinnelig Olymp
og ble stiftet 13. juni 1921 av Dagfinn Olsen, Trygve Andersen, Asbjørn
Berger, Dagfinn Pedersen og Thorbjørn
Olsen. Like etter stiftelsen ble en annen klubb, Storm, stiftet i nærheten. I
1923 slo de to klubbene seg sammen
under navnet Jordal IF. Klubben søkte i
1921 og 1922 om å bli tatt opp i Norges
Fotballforbund, men ble nektet. I 1923
var Jordal IF derfor med på å grunnlegge Kristiania og Omegns Fotball-liga,
en fellesorganisasjon for klubber som
ikke kom med i fotballkretsen. Jordal
vant fotballigaen i 1924. Samme år ble
Arbeidernes Idrettsforbund opprettet,
og i likhet med de andre klubbene i
fotballigaen gikk Jordal over i arbeideridrettsforbundet.

I 1932 var Jordal tapende finalist i
arbeidermesterskapet i fotball. I 1930
vant laget kretsmesterskapet i Oslo.
Selv om Jordal gjorde seg mest bemerket som fotballklubb, hadde den, i perioder, også grupper i bandy, ishockey,
friidrett, håndball og volleyball. Klubbens dameavdeling ble opprettet i 1929
og tok i 1936 opp nettball (forløperen
til volleyball), som en av de første klubbene i Norge.
På grunn av sviktende rekruttering
fikk klubben gradvis lavere aktivitet. I
jubileumsåret 1996 hadde klubben 70
medlemmer og aktiviteten besto av
gymnastikk og turn på mosjonsplan.
1. januar 2011 ble Jordal IF registrert
nedlagt på Norges Idrettsforbunds
nettsider.

Hvis noen av dere har opplysninger eller bilder fra Jordal Idrettsforening eller
vet noe om bedriftene som annonserte
i deres medlemsblad på 40-tallet, så tar
vi gjerne imot det.

Til høyre:
Annonser fra Jordal Express på
1940-tallet. Hvis noen har noe
å fortelle om disse bedriftene,
så hører vi gjerne fra dere.

Trøyene til Jordal IF's fotballag hadde blå og hvite loddrette striper. Her er juniorlaget avbildet på Gjøvik i pinsen 1938.
Noen som kjenner noen?
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Jordal Express var medlemsbladet til Jordal IF.

Milton Raibys medlemskort i Jordal IF fra 1950.

Jordal IF's dameturngruppe på Gjøvik pinsen 1938. Noen som kjenner noen?
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Medlemsmøte tirsdag 26. januar 2016

Wilses Oslobilder

av Håkon O. H. Engh / foto: Bjørn Granlund
Etter ethvert medlemsmøte er en evaluering egen post på sakslista ved neste
styremøte. I skrivende stund slår en
selverkjennende tanke ned i referenten; da vi denne gangen betegna ca. 80
frammøtte som «noe over middels»,
kan det ikke bety annet enn at vi er blitt
bortskjemt! Spesielt når vi tenker på at
det også var sport på TV’n den kvelden. Møtet som helhet fikk imidlertid
karakteren «meget godt», og vi tror de
aller fleste som var der, vil være enige
med oss.

største og absolutt mest kjente fotograf.
Det finnes knapt ett menneske i dette
langstrakte landet som ikke har støtt på
navnet Anders B. Wilse. Oslo Museums
arkiver rommer ca. 62000 fotografier
etter denne nesten legendariske mannen. I fjor ble 150-årsdagen for hans
fødsel feira med utgivelse av et eget frimerke. Det var første gang en fotograf
ble en slik ære til del. Begivenheten ble
også markert med utstillinger, seminarer, radio- og fjernsynsprogrammer,
presseomtale, festforestillinger osv.

For en sjelden gangs skyld var styreleder Even Haugseth ikke tilstede.
Undertegnede kan iallfall ikke huske
å ha opplevd det før. Dermed fikk de
frammøtte anledning til å bli bedre
kjent med nestleder Haide Østreng,
som ønsket velkommen og presenterte
kveldens kåsør, Vegard Skuseth fra
Oslo Museum. Skuseth er bibliotekar «i
bånn’», men har arbeidet som fotoarkivar i tjue år. I dag er han ansvarlig for
arkivering og katalogisering av museets
enorme fotosamling, som består av
mellom 1 million og to millioner fotografier. Skuseths avdeling er derfor mye
brukt som «fotobyrå» av lokalhistoriske
interessenter, forskere, journalister,
bedrifter, borettslag osv. Denne kvelden
kom han for å fortelle oss om Norges

Wilse ble født i Flekkefjord i 1865 og
vokste opp i Kragerø. Etter teknisk skole
i Horten dro han til sjøs. I 1894 gikk han
i land USA og lærte seg fotografering.
Meget snart fikk han et spesielt blikk
for natur og landskap. I Seattle etablerte han seg som profesjonell fotograf,
men i 1901 var han tilbake i Norge og
åpna forretning i Kristiania. Postkort ble
den viktigste inntektskilden. I de første
åra sykla han Sør-Norge rundt. Seinere
var han høyt og lavt i hele landet, i
daler og høyfjell i innlandet og på de
minste øyer langs kysten. Overalt bar
han med seg sitt ti kilo tunge kamera.
Bylandskapet var like viktige som landlige strøk. Byen var viktig, og hovedstaden ble et av hovedmotivene. Byen
var i rask vekst og forandring. Både det
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gamle og det nye ble foreviget. I tillegg portretterte han nær sagt alt som
fantes av kulturpersonligheter. Og han
skjønte betydningen av å knytte bånd
mellom folket i den unge nasjonen og
den nye kongefamilien. Sistnevnte var
jo danske og britiske innvandrere, men
han bidro sterkt til å gjøre dem norske i
folkets øyne. Det er åpenbart grunnen
til at det finnes så mange fotografier av
dem på ski.
Wilse døde i 1949, 84 år gammel. I mellomtida hadde han rissa navnet sitt uutslettelig inn i norsk historie, og norsk
historie uutslettelig inn i nasjonens
bevissthet, ja faktisk også i verdens
felles hukommelse. Hans samlinger er
nemlig ført inn i UNESCOs liste over
«Memories of the World». Det finnes
imidlertid forbausende få fotografier fra
Vålerenga i Oslo Museums samlinger.
Skuseth antydet at dette kan komme
av at en del av Wilses bilder ble fordelt
til andre museer. Det er derfor mulig at
f.eks. Folkemuseet på Bygdøy kan sitte
på mer stoff fra vår bydel.
Møtet ble på tradisjonelt vis avslutta
med hyggelig prat med vafler og kaffe
ved bordene, før alle gikk hver til sitt
etter en vel anvendt kveld.

8. mars 2016 kl. 19 i menighetssalen, Vålerenga kirke

Årsmøte i Vålerenga historielag

av Håkon O. H. Engh / foto: Bjørn Granlund
Fra styret møtte: leder Even Haugseth,
nestleder Haide Østreng, kasserer Gro
Shakesby, styremedlem Bjørn Granlund,
sekretær Håkon Engh og varamedlem
Wenche Ekstrøm. I tillegg styrte våre to
æresmedlemmer Unni Granlund og Kari
Johannessen som alltid på kjøkkenet.
12 øvrige medlemmer møtte.
Styreleder Even Haugseth ønsket
velkommen og foreslo seg selv som møteleder og sekretær Håkon Engh som
referent. Begge forslagene ble godtatt
uten innsigelser.
Innkallinga til årsmøtet ble godkjent
uten innvendinger.
Til behandling forelå følgende saker:
•
•
•
•

Årsberetning 2015
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Kontingent 2017

Årsberetningen ble lest av Haide Østreng og tatt til etterretning.
Regnskapet ble gjennomgått av Ola Petter Hopp som også leste opp revisjonsrapporten. Regnskapet ble så fastsatt
uten innsigelser.

Budsjettet for 2016 ble lest av Ola Petter Hopp og enstemmig vedtatt.
Kontingenten for neste år ble foreslått
holdt uendret, og dette ble vedtatt uten
innsigelser.
Det forelå ingen innkomne forslag.
Valg av styre:
Styret for 2015 har vært sammensatt
som følger:
•
•
•
•
•
•

•
•

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Haide S. Østreng
Kasserer: Gro Shakesby
Sekretær Håkon O. H. Engh
Styremedlem: Bjørn Granlund
Varamedlemmer:
Bjørn Arild Gjerdalen
Wenche Vera Ekstrøm
Reiner Schaufler
Revisor: Karin Findahl
Valgkomite:
Kari Johannessen
Arild Svendsen
Jarle Teigøy

Valgkomiteen la fram følgende forslag
om gjenvalg for 2016:
•
•
•
•
•
•

•
•

Leder: Even Haugseth
Nestleder: Haide S. Østreng
Kasserer: Gro Shakesby
Sekretær Håkon O. H. Engh
Styremedlem: Bjørn Granlund
Varamedlemmer:
Bjørn Arild Gjerdalen
Wenche Vera Ekstrøm
Reiner Schaufler
Revisor Karin Findahl
Valgkomite		
Karin Johannessen
Jarle Teigøy

Alle ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Arild Svendsen hadde bedt om fritak,
og det hadde ikke lykkes å finne en erstatning før årsmøtet. Etter forslag fikk
styret derfor fullmakt til å finne et nytt
medlem av valgkomiteen.
Tradisjonen tro ble årsmøtet avsluttet
med gratis vafler og kaffe til alle frammøtte.
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Småbedrifter og butikker
av Even Haugseth

Det var mange små bedrifter og butikker på
Vålerenga i gamle dager. I annet hvert hus,
på hjørner og i bakgårder var det folk som
hadde sitt daglige arbeide. Vi har tatt med
noen av annonsene fra VIF-bladet “Vålerenggutten” som viser noen av dem.
Nå oppfordrer vi dere lesere om å fortelle noe om disse bedriftene, og kanskje kjenner dere også til de som jobbet der.
Vi hører gjerne fra dere.
Send det til oss på e-post: epost@valerenga.org eller til Vålerenga Historielag, Hedmarksgata 2, 0658 OSLO. Vil du ikke
skrive, kan dere også tipse oss, så kan vi ta en prat med den
som vet. Ser fram til mange tilbakemeldinger.

Annonsene på denne siden:
Fra 1920-tallet.

8

MER GAMMELT ENN NYTT 1/2016

Øverst og til venstre: Fra 30-tallet.
Nederst: Fra 80-tallet.

Vandreteater på Torshov
Våre venner i Akerselva Kultur- og Teaterlag som hadde flere
vandreteater på Vålerenga for få år siden, melder at de i år kommer til å ha vandreteater på Torshov 8., 9., 10. og 11. juni.
De har ikke kommet med noe frammøtested og tidspunkt så
langt. Hvis dere lesere ønsker å være med, kan dere ta kontakt
med oss på epost@valerenga.org så får dere opplysningene fra
oss. Vel møtt!
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Betydningsfulle kvinner på Vålerenga:

Jeanette Emilie Steensgaard
av Anne Teppen
Hun ble født i 1810 og vokste opp på
Vålerengens hovedgård. Hun giftet
seg som 17 åring med Christian Zetlitz
Bretteville (1800 – 1871). Bryllupet ble
holdt på gården.
Fra hennes nekrolog kan vi lese: «Slægtens eldste, Fru statsraadinde Jeanette
Emilie Bretteville afgik ved døden 1. ste
februar i aar. Hun var en af Kristianias
ældste indvaanere. Og « havde hun
levd i våre dage, havde hun med sine
rige evner, usigelig menneskekjærlighet, store virksomhetstrang og sjeldne,
administrationstalent sikkert været en
av vore foregangskvinder.»
Fru Bretteville kunne se tilbake på et
langt og innholdsrikt liv. Hun hadde god
helse og var mer enn vanlig utrustet
med et vakkert ytre og et godt hode.
Hun fikk seks barn med Christian Zetlitz
Bretteville.
Christian Zetlitz Bretteville var stortingsrepresentant 1848-50, borgermester i
Christiania i 1841 og statsråd og sjef for
Indredepartementet i flere perioder fra
1854 til 1871. Han var konstituert statsminister i Stockholm fra 16. desember
1858 til juni 1859 og igjen i 1861. Han
var major i hæren. Bretteville mottok
storkors av St. Olavs Orden i 1863. Han
tilhørte den franske normanniske adelsslekten le Nordmand de Bretteville, og
var sønn av Charles Eugene le Normand
de Bretteville og Mette Christina Zetlitz.
Brettevilles gate i Oslo er oppkalt etter
ham.
Jeanette Emilie Bretteville var med på
å stifte «Oscar Minde» og fikk i den
anledning et bredt gullarmbånd av
dronning Josefine med dennes portrett.
Hun var med på å grunnlegge Industriskolen og arbeidet der i flere år. I
mange år var hun engasjert i «Selskabet
for husarme». I sine siste år var damen
mest interessert i indremisjonen og
hedningemisjonen. I en alder av 60 år
lærte hun seg engelsk og oversatte flere
engelske prekener til norsk. Med andre
ord: Litt av ei Vålerengadame!
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Jeanette Emilie Steensgaard
1810 - 1905

Vålerengens hovedgård slik den kan ha sett ut da Jeanette Steensgaard vokste opp der. Denne gården er selve
opphavet til bydelen vår. Midt på ligger den hvite hovedbygningen som ble bygget om og senere ble prestegård
for Vålerenga. Bildet er etter et maleri fra 1848 av ukjent
kunstner som befinner seg på Oslo Museum.

Ny rekord i grasrotmidler!
Av Even Haugseth

Aldri har Vålerenga Historielag mottatt
større beløp i grasrotmidler fra Norsk Tipping enn i 2015. Med stadig økte kostnader
for oss, er dette kjærkomne penger inn for
laget vårt.
Hele 75 av dere er nå registrert som grasrotgivere til laget
vårt. Dette er vi selvsagt veldig takknemlige for.

Hvis du ikke har registrert deg som grasrotgiver, kan du gjøre
det på følgende måter:

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Det er en ordning
som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett
fra fysiske Flax-lodd og Belago. For spillene Multix og Instaspill er Grasrotandelen 10 % av spillinnsatsen etter fradrag
for gevinster. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5
prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto
for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette
uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

•

Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen Du kan der
søke opp ønsket grasrotmottaker. På web er det mulig å
få en oversikt over alle grasrotmottakere i ditt distrikt.

•

Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos
kommisjonær eller fra mobil (strekkoden nederst på siste
side kan brukes når du registrerer deg som grasrotgiver).

•

Du kan sende SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020
(tjenesten er gratis).

VIF Fotball er forresten den største mottakeren av grasrotmidler i landet. De har flest trofaste givere av alle. Ellers er det
mange av de store idrettsforeningene som er på topp 10-lista.
Vålerenga Historielag vil sende en stor takk til alle som støtter
oss på denne måten!

Historielagets styre
Vålerenga Historielags styre ble gjenvalgt på årsmøtet 8. mars.
Her takker sekretær Håkon Engh, leder Even Haugseth, nestleder Haide S. Østreng, varamedlem Wenche Ekstrøm, kasserer
Gro Shakesby og styremedlem Bjørn Granlund for fornyet tillit. Varamedlemmene Bjørn Arild Gjerdalen og Reiner Schaufler
var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Ola Petter Hopp.
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KLASSEBILDE
Nå er det igjen jentenes tur. Klasse 7 a/j
1963/64 med Bente Borch står det på dette
bildet som vi har kopiert av Vålerenga skole.

Mer vet vi ikke, så da vil vi gjerne ha opplysninger fra dere om
hvem vi ser på bildet. Høyt hår var det i hvertfall på 60-tallet,
så det må ha vært litt av en jobb med å få det til. Det må ha
gått med store mengder hårspray også. Noen brukte kanskje
brødskalk?
Hvis noen har noe å fortelle fra de glade sekstiåra og skoledagene på Vålerenga, så si fra. Bilder er selvfølgelig kjærkomment. Vi kopierer gjerne.
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KLASSEBILDE
Minst 3 av gutta på forrige klassebilde, Bjørn Østeby, Knut
Otto Haugen og Bjørn Frode Andersen har vært i sving for å
skaffe opplysninger om bildet.
Det ryktes også at klasse 1a fra 1955 har hatt en sammenkomst igjen. Forrige blad har gått på rundgang blant de som
ikke er medlemmer i historielaget.

Visstnok vil flere av dem bli medlemmer, og de er hjertelig
velkomne til å være med i laget vårt.
Redaksjonen takker for tilbakmeldingene fra de engasjerte
Vålerenggutta.

Vi har fått de fleste navnene:
Foran fra venstre: Ukjent, Ragnar
Myrbo, Per Arne Henriksen, Knut Otto
Haugen, Frank Jernberg, Jørn Riisa,
Roger Olsen og Knut Østby.
I midten fra venstre: Ukjent, Tore
Andersen, Svein Henriksen, Arnfinn
Hafsteen, Per Oscar Brandvoll, Arne
Fjeldstad, Tom Bergersen og Rolf Erik
Svensen.
Bakerst fra venstre: Lærerinne Mette
Mathisen, Ivar Fridtjof Christensen, Tor
?, Bjørn Frode Andersen, Arild Halvorsen, Bjørn Østeby, Tor Arne Melleberg
og Bjørn Erik Ekrem.

Vålerenga “College” i vinterdrakt. Foto: Bjørn Granlund.
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KALENDER

Velkommen til
MEDLEMSMØTE 12. APRIL
kl. 19:00 i menighetssalen Vålerenga kirke

Leif Gjerland - OSLOS ELLEVE BYER
Forrige gang Leif
Gjerland var hos
oss, ble det en
interessant og
lærerik kveld for
de frammøtte.
Denne gang vil
han presentere sin
nyeste bok “Oslos elleve byer”.
I løpet av sine 1000 år har Oslo vokst
i rykk og napp, noen ganger nesten umerkelig og andre ganger med
svært tydelige overganger som gjør
det lett å se hva som skiller et byutviklingstrinn fra det forrige og det
neste. Men hva utløser forandringen?
For å vise at ingenting kommer av seg
selv, dveler boka «Oslos elleve byer»
særlig ved de episodene og kreftene
som utløser endringene mot en ny
«by».
Det blir også mulighet for å sikre seg
signerte eksemplarer av boka for spesialpris kr. 300,-.
Etterpå blir det kaffe og vafler for salg
slik vi pleier. Ta med kontanter.
Også denne gangen er vi glade hvis
de som har mulighet, kan ta med seg
en stol fra gangen inn i salen når de
kommer og sette den tilbake når de
går. Takk!
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Vålerengen pikekor kommer og synger for oss.

KALENDER

Velkommen til

BYDELSVANDRING PÅ ETTERSTAD
tirsdag 7. juni kl. 18.00

Frammøte: Helsfyr T-banestasjon (utgang mot Etterstad)

Etterstad bebygges mellom brakkene fra fangeleiren 1949. Bildet tilhører Oslo Museum. Foto: Leif Ørnelund.

Vi gjentar suksessen fra de to foregående år og
har invitert Jane Ennis som vår omviser. Hun
jobber til daglig som Oslo-guide. Som hun selv
sier: “Etterstad er et av de områdene som ligger
en Oslo-guides hjerte nær, åpen, vennlig og med
mye historie.” Det er helt riktig, og ingen annen

bydel er vel nærmere knyttet til Vålerenga. Møt
opp og bli med på en spennende spasertur denne lyse junikvelden. Etterstad kolonihager ønsker
oss velkommen til en avsluttende omvisning der.
Gratis, men vi tar en kronerulling til guiden til
slutt.
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•

Historielagets pin

•

VIF-bok Heia Vål’enga!

•

VIF jubileums-CD med 42 låter

Kr. 50,- + porto

Kr. 450,- + porto

1973-2012 inkl. jubileumslåta
”Stolthet, respekt og kjærlighet”
av Trond Ingebretsen
Kr. 199,- + porto

Kalendergruppe
Anne Teppen
976 18 464
ateppen@live.no
Fotoutstillingsgruppe
Even Haugseth
938 01 902
leder@valerenga.org
Fotogruppe
Fotografering, innsamling og
avfotografering av bilder:
Bjørn Granlund
901 80 290
foto@valerenga.org
Idrettsgruppe
Om bydelens idrettsmiljø
Bjørn Arild Gjerdalen
909 19 250
bjorn@grandhotell.net
Medlemsavisa
Reiner Schaufler
930 51 784
reiner.schaufler@gmail.com
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Vålerenga historielag på nett:

valerenga.org
www.facebook.com/valerenga.historielag
Så enkelt er det støtte
Vålerenga historielag
Hvis du tipper, spiller lotto eller
joker og vil gi overskuddsandelen
(5% av tippebeløpet, ikke evt.
premie) til Vålerenga Historielag.
Klipp ut og ta med kortet og vis
det til tippekommisjonæren.
Takk for støtten!

