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Her er vinterparken som vi liker å
se den. Store og små samles for å
gå på skøyter. Flott is sørger
Velforeningen for til stor glede for
nærmiljøet.

Møt Philip Ekeli, Nicolai Ekeli,
og Elyas Furuseth

Ung i nærmiljøet
Denne siden viser de kommunale tilbudene som drives av bydelen vår. For
andre tilbud fra organisasjoner som også driver tilbud til barn og
unge(f.eks.idrett), viser vi til bydelsguiden .
Fritid i nærmiljøet........
et eldorado av muligheter......
& trygg ungdom
Seksjon ungdom og kultur:
Fossum Aktivitetshus
Tante Ulrikkes vei 1 B, 0982 Oslo
Tlf 22 10 65 05 Faks 22 10 87 10
fossakt@newmedia.no

OsloUngdommens Motorsenter, Haugenstua
Besøksadresse Håvard Martinsens vei 1
E-post osmotor@newmedia no
Tlf: 2210 22 48

Høybråten Fritidsklubb
Høybråtenvn 35, 1055 Oslo.
Tlf 22 21 19 34 Faks 22 21 22 49
Mobil 958 42 637 e-post: hfklubb@online.no
Hjemmeside: http://home.online.no/~hfklubb

Motorsenteret hadde sin fødsel i 1980 og er et
byomfattende tiltak. Motorsenteret driver, foruten vanlig
ungdomsklubb, trafikkforebyggende tiltak for ungdom i alle
aldre. Av de tradisjonelle aktivitetene senteret tilbyr, er det
mopedkurs, trialkurs og "gjør-det-selv-verksted " som er mest
attraktive.

Kulturhuset, Øvre Fossum Gård
Postadr.: Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo
Besøksadr.: Olaus Fjørtofts vei 130, 0985 Oslo
Tlf 23 47 11 31 / 32 / 33 Faks 23 47 11 30
E-post: knut.ranum@bsr.oslo.kommune.no

Fordi interessene blant ungdommen forandrer seg, er det
satt i gang bygging av en innendørs skateboard og inlinehockey bane.
Dette gjøres for å imøtekomme dette gryende miljøet som
bare vokser og vokser.

Stovner Rockefabrikk
Tokeruddalen 105, 0988 Oslo
Tlf 2210 3614 Faks 22 2129 95
e-post: srs@newmedia.no

Motorsport er jo en selvfølge på et motorsenter Motorsenteret har en stor og aktiv bilcross gruppe som er for
ungdom fra 15 år og oppover, i tillegg finnes det en aktiv
motorcross gruppe på huset.

Stovner Rockeklubb, som holder til i Rockefabrikkens
lokaler, kan tilby en rekke kvalitetstilbud for barn og ungdom i
Bydel Stovner. Stovner Rockeklubb disponerer Norges beste
og rimeligste øvingslokaler for band.

Siden det ikke er bare motor-interessert ungdom i Bydel
Stovner kan motorsenteret tilby både Live-konserter med
lokale band fra hele Groruddalen og vanlig klubbkveld med
diskotek med mer. På Motorsenteret har man også tilgang til
playstation med masse forskjellige spill. Det er stadig
konkurranser og turneringer med dertil masse flotte premier.

Det spiller ingen rolle om man spiller angstpop, syrejazz,
metal eller hip-hop om man vil benytte seg av tilbudet, men
det er en fordel at man har et mål og er villig til å samarbeide
med en produsent /bandinstruktør i øvingssammenheng.
Stovner Rockeklubb kan tilby et unikt kursopplegg for deg
som vil lære å lage musikk. Det undervises i bass, gitar,
trommer, sang, Iyd, lys og sceneteknikk. Du har også
muligheten til å lære å lage techno, drum'n bass, hip hop og
trance ved hjelp av vårt teknologiske utstyr. Instruktørene er
dyktige musikere som har lang fartstid og god oversikt over
rockens og popens sjangere. Rockefabrikken tilbyr også
musikkveiledning og opplæring for ungdom med
funksjonshemming og har kurs både på kvelds- og dagtid.
Dette er stedet for deg med ambisjoner om å lage, gi ut og
kanskje leve av din egen musikk!
Det er band instruksjon på huset hver dag, og man treffer
folk på telefon fra 09.00 til 23.00.
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Hit er alle mer enn velkommen når det enn måtte være
Åpningstider:
Verksted mandag - torsdag 17.00-22.00
Konsert/Diskotek Onsdag 19.00-23.30 ellers holder
Motorsenteret åpent fra klokken 09.00 til 16.00 alle dager
-
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Bli medlem av Høybråten
Velforening.
I postkassen har vi lagt en vervebrosjyre for Høybråten Velforening.
Hvis du ikke allerede er medlem, håper
vi denne lille presentasjonen vil føre til
at du/dere vil tegne medlemskap i
Velforeningen.
Høybråten Velforening teller i dag
400 medlemmer. Medlemskapet
tilknyttes husstander, enkeltpersoner
eller borettslag.
Vi er en gruppe valgte entusiaster som
arbeider frivillig i foreningens styre og
komiteer.
I tillegg er mange med på betydelig
dugnadsinnsats på egne arrangementer.
Det er et stort arbeid som blir nedlagt,
og vi har stor vilje til å bevare vårt lokale
miljø.
Vi får i tillegg god støtte av lokale
organisasjoner for å gjennomføre tiltak i
nærmiljøet.
Opprusting av parken er en av de
siste gjennomførte prosjekter i Velets
regi.
Etter inngått leieavtale med NSB er
Høybråten stasjon blitt Velhus. Denne
unike bygningen var oppført på liste fra
NSB over bygg som skulle rives.
Velhuset Høybråten stasjon er i dag
hovedbasen for Velforeningens arbeid.
Høybråten er en liten perle med
beliggenhet øverst i Groruddalen.
Vi ønsker å bevare våre lokale og

Villy Kolstad
tradisjonelle arrangementer som eget
17-mai tog, parkkveld og
julegrantenning.
Det er viktig at vi har aktive frivillige
mennesker i vårt nærmiljø som kan
ivareta disse oppgavene. Idrettslag,
korps, kor, Lions og mange andre
foreninger bidrar til viktig lokal
tilhørighet.
Ved medlemskap i Høybråten Velforening er du med å støtte vårt arbeid
for stedet.
Du kan delta aktivt i vårt arbeid, du
kan delta aktivt på våre lokale
arrangementer, eller du kan rett og slett
være medlem av foreningen uten andre
forpliktelser.
Invitasjonen er hermed sendt, vi
ønsker deg/dere velkommen som
medlem.
Villy Kolstad
Leder

Da jeg tok på meg jobben med å få ut denne "blekka" 2 ganger i året, var jeg
ikke klar over mangfoldet av interessegrupper på Høybråten. Her er dusinvis
av grupperinger som alle søker den enkeltes behov. Vel-Nytt har med denne
utgaven forsøkt å vise til noen av disse grupperingene. Har dere noe på hjerte
som dere mener bør deles med andre, så si ifra. Redaksjonen er åpen. Det er
viktig at dere vet hva som skjer i lokalmiljøet. De gode sider dyrker vi, de
negative bør vi i fellesskap prøve å fjerne.
Høybråten Velforening er en upolitisk forening som søker ene og alene å
bedre trivsel og harmoni i lokalsamfunnet. Det er viktig å være delaktig i en
slik forening, for bare gjennom et sterkt fellesskap kan vi nå frem til de
styrende organer. For 100 år siden begynte våre forfedere å bygge dette
samfunnet. Se hva de har fått til. De fikk til mye, og resten er opp til oss som
bor her.
Har du interesse i å lage et bedre bomiljø på Høybråten, så meld ifra.
Vel- Nytt vil diskutere med deg og ta det med i neste nummer.
Skal makten bare hvile på politikerne? Er beboerne på Høybråten bare til
plunder og heft for riktige politiske avgjørelser? Meld deg inn i Velforeningen
og hjelp oss å forme det miljøet vi ønsker å ha.
Ha en god sommer.
Eilif Holen ( red.) eilie@online.no
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Skolehagen på Høybråten
Nær ett tonn grønnsaker produsert i Høybråten Skolehage.
Kjemperesultat etter iherdig innsats og samarbeid mellom elever og "voksne"
fra Pensjonistforeningen, Høybråten Lions og Skolen med flere.
På hjørnet av Bekkevollveien og
Folkvangveien ligger "Skolehagen",en ca
2,5 mål stor tomt med et lite dukkehus
og med høyt gjerde rundt. Her lærer
Høybråten skoles elever å dyrke jorda.
Skolehagen har på like fot med
Skolen, Stasjonen, Postkontoret,
utbyggingen av vann, kloakk, strøm,

Høybråten Lions og Skolen med fl. ble
engasjert. En styringsstruktur ble
etablert, koordinert av
undervisningsinspektør Herbrand
Brennhovd. Ildsjeler som Eva Opstad
Aas, Hans Kristian Brenna, Egil
Magnussen, Asbjørn Bakken, Otto
Welle, Reidar Josefsson, Magnus

Avlingsresultatet for 2003:
Poteter
515
Gulrøtter
10
Rabarbra
150
Løk
120
Sukkererter 15
Epler
75
Mais
85
Kålrot
30
Purre
78
Bønner
22
Rødbeter
10

KG
KG
KG
KG
KG
KG
STK
KG
KG
KG
KG

Er det ikke flott at ca 25% av elevene
involverer seg frivillig til denne
fritidssyssel?
Gangen i det hele er enkel, og her
finner vi et fint samarbeid mellom unge
og eldre. Jeg har fått lov av Herbrand
Brennhovd å gjengi deler av fjorårets
årsrapport som i seg selv viser til et
prisverdig resultat:
Årsrapport.
Vårdugnad ble holdt i hagen torsdag
24.04.03 Det møtte 15 personer.
Her skal det høstes ( bilde er fra tidligere år og elevene er ikke identifisert).
m.m. vært en del av det samfunnet som
har blitt til Høybråten. Her har elever lært
jordens magi. Her har der vært pløyd,
plantet, luket og høstet, år etter år. Her
har familier fått tilskudd, som ofte var
nødvendig til kjøkkenet.
Interessen for skolehagen har alltid
vært stor helt til for 10 - 12 år siden . Da
var det plutselig ikke lenger interessant
og utgiftsposten ble strøket på
skolebudsjettet.
Resultatet var at skolehagen ble
liggende brakk noen år, noe som ikke er
bra i vårt samfunn. Her var en ledig tomt.
Hvorfor ble ikke denne utnyttet og
bebygd?
Heldigvis ligger det i brevs form at
dette er skolens teig for bruk til akkurat
det formål den var tiltenkt- skolehagen .
Så lenge skolehagen drives kan ingen
selge tomten. Noe måtte gjøres, og
krefter ble satt i sving for å skape tilbake
det tapte. Pensjonistforeningen,
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Augestad, Knut Hansen stilte opp, og
skolehagen var igjen i drift.
Utviklingen siden taler for seg selv . Se
bare på avlingsresultatet for 2003:

Vårsesongen.
Skolehagen startet første uke i mai.
Selv i regnvær møtte 9 på første parti og
12 på annet parti. Vi startet med 74

Se på dette resultatet. Knut Hansen og tidligere elever.

påmeldte(57 året før). 49 elever fullførte.
22 elever møtte vår og høst uten fravær!
Elevene var fra 4-7 trinn. Elevene har
vist meget fin oppførsel.
Vi delte elevene på fire partier også i år,
mandager og onsdager .Vårsesongen
sluttet onsdag før St Hans.
Sommerferien.
Skolehagen var åpen kun onsdager. Vi
startet i uke 26 og sluttet i uke 32.
Ungene møtte opp i ferien de

periodene de var hjemme.
Foreldreframmøtet var kjempefint tidlig
og seint i ferien. I fellesferien var naturlig nok frammøtet noe redusert.
Foresatte hadde med kaffe, saft og
kaker!
Høstsesongen.
Vi startet opp mandag 18 august, og
sluttet onsdag 10. september. Det ble en
kortere høstsesong i år. Dette fordi
arbeidet gikk ekstra greit, og været var

Gjensyn med Høybråten stasjon.

En dag tidlig i desember fikk jeg
anledning til igjen å besøke
Høybråten stasjon, der min avdøde
mann Gunnar Ekeli (født 1903)
tjenestegjorde som telegrafist
(avløser) i noen år fra sluttten av
1920-tallet. Fast tjenestested hadde
han på den tiden både på Lørenskog
og Alnabru stasjon. Før besøket
hadde jeg gjenoppfrisket
hukommelsen ved å lese Rolf
Edvard Torbos artikkel om

jernbanestasjonen i den fine
historieboka som Høybråten Vel har
utgitt.
Vår kontakmann Eilif Holen var denne
dagen syk i influensa, men han var så
vennlig å låne ut nøklene til min sønn,
slik at vi kunne komme inn i
stasjonsbygningen. Det meste var
selvsagt blitt forandret gjennom disse
årene. I første etasje mente jeg å kjenne
igjen billettluka og deler av
venteværelset. Store forandringer var det
også i andre etasje, men
jeg kunne svakt erindre
privatboligen til stasjonsmester Paul Marius Dahl og
hans danske kone, som
noen ganger inviterte oss
opp til middag. Det var

fint.Det ble mye å dele ut til elevene.
Høstpløyingen ble flott utført av
skolehageleder Tore Faller.
Deltakerdiplomer
Deltakerdiplomer ble tatt i bruk igjen.
Dette ble veldig populært. Et
deltagerdiplom krever at eleven må ha
møtt opp minst fire ganger om våren og
fire ganger om høsten. Ved eventuell tvil
vil sterkt sommerframmøte telle.
Velavisen syntes det er flott at dette
samarbeidet mellom lokalsamfunnet og
skolen er godt etablert, og fungerer fint
et år av gangen.
Dette er viktig, men dessverre, skolehagen sliter med å skaffe nok voksne
som kan hjelpe til. Er du er en av dem
som har litt tid, er glad i barn og jorddrift,
så er det bare å si fra.Ta kontakt med
skolen og meld din interesse.
-eh-

også fint å kunne se at Velet har tatt godt
vare på de gamle fotografiene av
stasjonen.
Besøket på Høybråten ble avsluttet med
et kort stopp utenfor Vardeheimveien 24,
der Gunnar og jeg bodde i noen måneder
fra høsten 1933. Gjenkjennelsen ble
bekreftet da jeg kom hjem og kunne finne
frem noen fotografier som var tatt utenfor
huset.
Svanhild Ekeli
(født 1910)
21.12.03
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Når du støtter Lions kommer 50 %
direkte tilbake til lokalsamfunnet

Montebello. Vi selger fuglekasser.
Trygve Bråten er sjef for denne
aktiviteten og vi har solgt rundt 8000
fuglekasser til en pris av kr. 100,-pr
stk.hittil.

Høybråten Lions teller i dag vel 40
medlemmer og de har sitt faste møtested
på Vardeheim en gang pr. mnd.
"Hva driver Høybråten Lions med?" spør
vi Leif Sommer infomasjonsansvarlig i
Høybråten Lions

Tulipanaksjonen"Nei til Narkotika"
I april skal Lions ut for å selge 3000
tulipaner. Inntektene av dette går til NEI
TIL NARKOTIKA. Vær med å støtt opp.

"KUNST OG HOBBY UTSTILLING"
I november gav utstillingen en rekordstor inntekt. Vi hadde en omsetning for
over en million kroner. Et fantastisk
resultat og vi sender en hjertelig takk til
befolkningen på Høybråten som støtter
slik opp om denne utstillingen. Når alt er
betalt, sitter vi igjen med et pent og
hyggelig overskudd
Lionsdagene på Høybråten.
Vi gjennomfører 3 skolearrangement
mot rusmidler hvor foreldre og elever blir
invitert. Elevene kommer fra 7. klasse.
Oppslutningen om disse arrangementene
er veldig bra. Det er folk fra uteseksjonen
som forteller hva de opplever ute på
gatene. Politiet stiller med en spesialmedarbeider og Pluto som er en narkohund(gitt av Lions) og sist, men ikke
minst ekteparet Eli og Stein Lyberg fra
Høybråten som snakker om hvordan det
er å være foreldre til en narkoman,
samtidig som de forteller om LMS i
Groruddalen. Dette arrangementet blir
gjennomført på Høybråten skole, Haugen
skole og Stig skole.

Lions barneskirenn
Lions barneskirenn arrangeres med start
og innkomst fra bautaen ved Høybråten
kirke. Over 200 barn i aldren 0-12 år
deltar. Alle deltakerne får sin
"gullmedalje", og de får løperdrikke og
pølse med lompe. Alt gratis - som en
takk fra Lions for den støtte klubben
mottar fra lokalsamfunnet.
Storbandkonserten i Høybråten Kirke
Siste arrangement i Lionsdagene på
Høybråten var STORBANDKONSERTEN i Høybråten kirke. Også
denne gang var klubben så heldig å få
GARDEMUSIKERNES STORBAND til å
spille. Det ble en kveld med "trøkk" og en
fantastisk opplevelse.
Røde Fjær
RØDE FJÆR - er et arrangement hvor vi
sammen med alle landets Lions klubber,
har som siktemål å samle inn 40 mill.
kroner til MONTEBELLO SENTERET - et
etterbehandlingshjem for kreftsyke.
28. mars vil alle landets Lions
medlemmer komme rundt å samle inn
penger til Montebello. Vi håper at vi blir
tatt godt imot på denne dagen.
Fuglekasser.
Høybråten Lions har også en annen
inntektsbringende post til fordel for

Grillaften på Stigenga bo-og
rehabiliteringsenter.
Ut på sommeren skal vi ha grillaften for
beboerne på Stigenga bo-og
rehabiliteringsenter. En svært hyggelig
oppgave.
Hva bruker vi de innsamlede midler til.
I Lions lover skal 50% av inntektene gå
tilbake til forskjellige formål i
lokalsamfunnet, 25 % skal gå til
nasjonale formål og de siste 25 % skal
gå til internasjonalt arbeide.Alt som er
samlet inn skal ut og administrasjonskostnader dekkes ved frivillig
innsats.Vedrørende lokale tilskudd,
strømmer det stadig inn søknader om
bidrag til gode formål.
Hjelp til eldre
Vi er med i Operasjon Ved hvor vi kjører
ut ved til eldre og uføre.Vi har også
hygge med pensjonistenes julebord på
Vardeheim.
Det er mye å ta seg til og en kan nesten
ha lov til å si at dette er KLUBBEN SOM
ALDRI HVILER, slutter Leif Sommer.

Skolekorpset har en misjon
"Musikk er til å glede"
Høybråten har en mengde tilbud
om aktiviteter til barn og ungdom
og en av de bedre er Høybråten
Skoles Musikkorps. Korpset er et
av de beste i Oslo og med sine
ca. 80 medlemmer, under
musikalsk ledelse av Per Ståle
Knardal, blir korpset bare bedre
og bedre.
"Musikk er til å glede" synger Lill
Lindfors, og det er akkurat det den
gjør.Korpset blir grunnstammen for
videre utvikling innen musikk.
* Man får være med i et fellesskap der
det ikke finnes en reservebenk.
* Man får lære å spille et instrument
og man får spille sammen med andre.
* Man får være med på "kule" turer.
* Man fungerer sammen på tvers av
aldersgrupper.
* Man får en hobby for livet.
* Gleden av musikk smitter og skaper
glede.
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Korpset er delt inn i 3 avdelinger:
Rekrutt, aspirant og hovedkorps.
Hver avdeling får sin kyndige undervisning av profesjonelle lærerer.
Dette lønner seg. I Oslomesterskapet i
2003 vant Hovedkorpset 2.divisjon
skolekorps i skarp konkurranse med 7
andre skolekorps.

På Triaden i Lørenskog, like før jul,
la korpset opp et konsert show
"Høybråten goes Africa". En
fantastisk opplevelse. Storstua på
Triaden var omgjort til en flott jungel
og heftige rytmer fylte salen utover
kvelden. Her hadde musikantene
den fulle og hele regien.
Korpsånden ved Høybråten skole
har vart så lenge skolen har
eksistert. Gleden over å kunne spille
er noe som forblir med oss livet ut.

Veterankorpset
Etter påske hvert år de siste 10
årene, har ca 35 veteraner i alle
aldre, møtt opp til øvelse.De samme
5 marsjnotene blir delt ut og
gjennomgått.
På 17 mai stiller de opp i barnetoget
til stor glede for alle.
Hvordan går det an? Jo musikken
sitter i en, etter først å ha lært
grunnotene i korpset. Det blir som
sirkushesten i manesjen.
Støtt opp om korpsaktivitetene,og
nøl ikke med å slippe barna til i
korpset. De får en verdi de bærer ut
resten av livet.
-eh-

Slektstevne etter Albert og Anna Hansen
Lørdag den 17. januar 2004
var 42 etterkommere med
ledsagere av smed Albert
Nikolay Hansen og hustru
Anna Magdalena samlet i
Huset Vårt ved skolen.
Etterkommerne av
urbefolkningen skulle lære
om seg selv. Direkte
etterkommere teller 43
(barn, barnebarn,
oldebarn og tippoldebarn.
Av disse møtte 30. Fra
Høybråten møtte familiene
Hansen,Varang og
Rognlien.

Smed Hansen var en av de første til å
skaffe seg jord etter at brukseier Anton
Tschudi la ut tomter på Høybråten,
Solheimskogen og Oppsal.
Anton Tschudi kjøpte i 1899 ,
400 mål land av Høibråten gård og
la disse ut for salg. Smed Hansen
sikret seg sin tomt mellom det som
idag er Bjerkeliveien og
Bergtunveien. Her satte han opp en
hytte som han og familien brukte om
sommeren. Kostnadene var
henholdsvis 100.- til 300.- kr målet.
Med et krav på kr. 2,- for innmark og
kr.1 for utmark pr. uke var dette
overkommelig for de fleste.
I et utklipp fra Jernbanemanden fra
Januar 1928 leser vi:
I 1912 sa han Kristiania farvel og
begynte å bryte ny jord på
Høibråten i Aker
Jeg hadde ikke 2 øre ved starten
her oppe forteller Hansen. Jeg
søkte kontorchef Anton M. Lund
på Hovedbanen om et lån på 500
kr, men Lund avslo med den
begrunnelse at det ikke lot seg
gjøre - Vel, når De ikke kan, er De
unnskyldt, og gjorde meg klar til å
gå, men før jeg kom ut av døren,
ombestemte kontorchefen seg, og
jeg ble hjulpet med lånet.
Hansen ble også en av grunnleggerne av Høibråten Nybyggerforening og har i flere perioder
vært dens formann.
Den politiske bevegelse har heller

Smed Albert Nikolay Hansen
ikke vært Hansen uvedkommende.
Han har foruten å ha vært medlem av
Aker herredsstyre også hatt en lang
rekke kommunale komitéverv. Opptil 20
tillitsverv samtidig, og da forstår man at
fritiden var dyrekjøpt
. "Vi arbeidet fra kl 5- 6 om morgenen
til kl 6-7 aften med en kort spisepause,
og da vi efter mange gjenvordigheter
opnådde å få gjennomført 2-lukning på

Anna Magdalena Hansen
lørdag, syntes vi det var en stor seier."
Huset Albert Hansen bygde ble kalt
"Bjerkås" og ligger rett bak huset til
Varang i Bergtunveien, i dag modernisert.
Nabohuset ble bygd av Rognlien og kalt
"Bergtun", derav Bergtunveien.
Arild Rognlien

-
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Uke 5 var bokuke på Høybråten
skole
Skolen arbeider med at elevene skal bli
gode lesere og bli glade i å lese!
Bokuka 2004 ble åpnet av rektor,
Jan Gunnar Braathen, til fengende
trommevirvler. Alle elevene stod
oppstilt i skolegården da han
bokstavelig talt åpnet den store
"Bokukeboka" og ga elevene noen
gode "bokord" med på veien. En
spennende konkurranse var det
også som klassene skulle prøve å
løse. Så sang vi Bokukesangen, og
den kan alle!
Hvert år, rett etter jul, gjennomfører
Høybråten skole en bokuke til glede
for store og små. Rammen kan være
litt forskjellig, men målet er klart:
Skolen ønsker at elevene skal bli
gode lesere og glade i å lese!
Mottoet i år var "Les for livet!"
I tillegg til skolens fine mediatek har
den gamle gymsalen vært gjort om til
bibliotek.Her er det lett å låne bøker.
Når stoler og pulter i klasserommene
blir "lesehule" med medbrakt teppe
og pute, da ligger alt til rette for
leseopplevelser.
Av og til kan det være godt med en

pause i egen lesing. Da
har de store elevene lest
for de mindre, eller de
voksne har tatt en
lesestund og lest høyt.
Gjennom uka har det
vært spillestunder, blitt
skrevet bokanmeldelser,
rim, regler og eventyr.
Noen har laget bokmerker, modellert og
dramatisert. Og så har
Madeleine Berntsen fra 5a viser stolt frem resultatet
det vært sjørøverfest!
av ukas lesning vist i stolpediagram. Det ble lest 160
Jeg tror selveste
skjønnliterære bøker, 124 billedliterære bøker som
Sabeltann var på
alle ble lest høyt for de yngere fadderbarna på
besøk......?
skolen. 29 Fagliterære bøker og 13 tegneserier. Flott
gjordt.

Så plutselig stod vi i
skolegården igjen, men nå for å
avslutte uka vår. Alt som er hyggelig,
går så fort! Først skulle to diplomer
deles ut til klassene som hadde
vunnet konkurransen. Så avsluttet
inspektør Brennhovd det hele med å
lukke "Bokukeboka"
vår, og trommevirvlene fortalte at det

hele var over.
Neste år kommer en ny bokuke, så
det er bare å begynne å glede
seg....!
Lise Alstedt
-

Økende aktivitet i Høybråten Basketballklubb (HBBK)
Det er igjen økende aktivitet i Høybråten
Basketballklubb. Klubben har 13 lag i
seriespill. Det har vært bra sportslig
framgang de siste par årene. Damelaget
vant som vanlig seriespillet i 1. divisjon i
fjor med den gamle ringreven Martin
Raz som trener. Mange av spillerne fra
storhetstiden holder fortsatt koken. Før
eller siden må det bli et.
generasjonsskifte. Heldigvis er det bra
aktivitet i yngre årsklasser og vi har lag
både i juniorklassen og for 16 og 15
åringer.
Det er likevel på guttesiden det er
skjedd mest i det siste. Gutter 15 år og
Smågutter 14 år ble kretsmestere i sine
B-serier i fjor og rykket opp til A-serien i
år. Der har de plassert seg midt på
tabellen. Begge lagene har et stort antall
ivrige og målbevisste spillere. Sergio
Hoffman er trukket inn som trener og vi
håper å få til et enda bedre sportslig
opplegg neste år slik at framgangen kan
fortsette.
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Det pågår løpende nyrekruttering.
Denne sesongen har vi hatt et opplegg
for 1.-3.klasse i samarbeid med
skolefritidsdordningen på Høybråten
skole. Ellers har vi lag i de fleste
aldergrupper fra 10 år og oppover. Vi
rekrutterer på skolene Stovner, Stig,
Haugen og Høybråten. Vi har bra med
trenere til de yngre lagene, men trenger
flere til de eldre lagene. Rekrutteringen
av nye dommere er også god.
Treningene foregår på Stasjonsfjellet,
Høybråten, Stig og Haugen skoler i
tillegg til Furusethallen. Med stadig
nyrekruttering trenger vi mer treningstid.
Så langt har det gått greit og heldigvis,
også for oss, ble Stasjonsfjellet skole
opprettholdt. Drømmen vår er å få en
hall til i vårt nærområde. Det vil kunne gi
et løft både for oss og de andre
hallidrettene.
De siste skoleferiene har vi hatt "åpen
hall" i Furusethallen enkelte kvelder. Det
har vært veldig populært. I skoleferiene

har vi også hatt basketballskole i
Furusethallen for barn opp til 12 år i
samarbeid med Gran skole og
Furuhuset. Yngre trenere fra klubben
har vært instruktører. Begge deler tar vi
sikte på å videreføre.
Hjemmekampene spiller vi som før i
Furusethallen. Det skjer på lørdager og
det er vel verdt å ta seg en tur å se på.
Nye spillere er hjertelig velkommen.
De fleste lagene trenger flere spillere. Er
du interessert, sjekk internettsidene våre
(www.hbbk.no). Der er det både
løpende nyheter og informasjon om
treningstider m.m.
Arild J. Lund, leder

Spreke damer,

Suksess med
Vervingskampanje
for Høybråten
Sangforening

Det finnes mange spreke damer på
Høybråten, men det spørs om ikke
disse to er i en klasse for seg.
Ragnhild Schmidt og Bjørg Lund

Vi liker fortsatt å
synge i kor.
På bildet ser vi Randi Aanerud
opptatt med vaffelsteking.

Bjørg Lund og Ragnhild Schmidt
har deltatt på 50 kretsturnstevner i
sitt liv, og da er ikke de stevnene
medregnet som de deltok på som
barn.
HSILs dameturngruppe valgte å
markere jubileet på et møte nylig
for gruppas Veterandamer.

Kaos ute, lopper
inne
Er det mer kaos enn vanlig utenfor
Høybråten skole med biler som
verken kommer fram eller tilbake,
da er det loppemarked. Det var det

Ingen jul uten
julebasar

Det er alltid spennende med
loppemarked. Kanskje jeg finner noe
jeg ikke har?

Anne Stene serverte kaffe da
Sanitetsforeningen på Høybråten
hadde julebasar.
Hvert år har Sanitetsforeningen på
Høybråten julebasar. Der er det
alltid anledning til å kjøpe
hjemmelagede julegaver eller man
kan ta lodd og kanskje vinne de
vakreste håndarbeider. I år var det
også god plass til å ta en pust i
bakken med en kopp kaffe og en
nybakt vaffel. Lokalene er jo blitt
betydelig større etter ombyggingen
av Huset Vårt i Bergtunveien.

helgen 26. - 27. oktober. Loppene
blir samlet inn av foreldre med
barn i Høybråten skolekorps og
lopper er det tydeligvis nok av. De
virkelige profesjonelle
loppejegerne er på plass allerede
før salget begynner lørdag
morgen. Bokormene kommer en
halv time før det er slutt på
søndag, kanskje man da kan få en
hel plastpose full med bøker for
noen kroner, bøker som ofte finner
veien tilbake til loppemarkedet
neste år.
-bs-

Medlemstallet økt med 9
til 33 medlemmer.
Høybråten sangforening har hatt
stor aktivitet høsten 2003. På grunn
av det lave medlemstallet (18 aktive
sangere) ønsket foreningen å
profilere seg bedre.
Koret inviterte alle på Høybråten og
omegn til gratis pølsefest på
Vardeheim 25/9 og 13/11. Det ble
delt ut ca 4000 flygeblader i forkant
av begge pølsefestene, i tillegg til
plakater. Ved hjelp av gratis pølser,
brus, kaffe og kaker for hele familien
og en profesjonell klovn ønsket koret
å trekke folk. Koret fremførte også
noen sanger for å vise litt av
repertoaret. Etter pølsefestene
hadde medlemstallet økt med 9
medlemmer, så vi anser kampanjen
som vellykket.
Som en oppfølging av
vervingskampanjen arrangerte koret
også juletrefest lørdag 24.01.04 for
alle som hadde lyst. Her var det
aktiviteter og underholdning for
barna som var i fokus: Klovn, leker,
gang rundt juletreet og julenisse
med godteposer.
I løpet av høsten har koret hatt
noen sangoppdrag, bl. a. ved
åpningen av det nye
menighetshuset ved Høybråten kirke
24.10.03.
Øvingslokalet er blitt flyttet fra 4Hgården Lindeberg på torsdager til
Vardeheim på mandager. Dette har
medført at tidligere medlemmer har
dukket opp igjen, så i skrivende
stund har koret hele 33 aktive
medlemmer. Det er plass til flere,
så de som liker å synge i dusjen
kan bare ta kontakt med formann
Jarl Engebretsen
(mobil 920 93 441).
Thomas Børsum
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Det er jul på Høybråten.
Tradisjon med å tenne julegrana ved Holmsens Magasin samlet
over 2000 i pøsende regn.
Søndag 30 november var 1ste søndag i
advent. Kl 1700 skulle julegrana tennes.
Godt over 2000 beboere var møtt frem.
Regnet pøste ned. All grunn til å være
tilfreds. Går vi ikke mot varmere tider?
Holmsens Magasin hadde i tradisjon
tro omgjort Fredheimveien utenfor
butikken til Julegate og Julegrana var på
plass på hjørnet. Stor flott julegran som
vanlig, kanskje litt stor i år, da det var
vanskelig å få foten ned i stålrøret, men
med litt motorsagkyndighet gikk det og.
Som sagt kl 1700 var både folk og grana
på plass . Her var Høybråten-Tempo
Janitsjar som skulle spille julen inn. Her
var Sogneprest Halvard Beck som skulle
lese juleevangeliet, her var Julenissen (3
stk) for å dele ut julegodt og her var leder
Villy Kolstad som åpnet det hele. 500
juleposer , (en gave fra Høybråten Lions)
ble delt ut og det ble sunget julesanger.
Stemningen var på topp.

Litt lengere opp i veien i "Huset
Vårt",hadde en gruppe damer
salgsutstilling. Her var det kunst av
forskjellige slag og for en hver smak.
Enda lengre borte i veien i Normisjonens
hus var det julekaffe med sang og
musikk. Mange barn med foreldre hygget
seg og julestemningen vokste.
Juletrefest.
Velforeningen hadde sin fest 11 januar
på Vardeheim. 110 barn og foreldre var
tilstede. Her ble det bokstavelig talt
danset rundt juletreet.
-ehVilly Kolstad åpner

Anne-Lise Haanæs , Otto Maasø og
Aleksander venter på julenissen

Er det noen snille barn her?

Kan julenissen svømme?

Toril Kluge Hansen ved salgsdisken.

Høybråten-Tempo Janitsjar

Vi synger julen inn på Bedehuset
Velnytt Nr. 1 2004 side 10

Velforeningens juletrefest på Vardeheim.

Hva vi ikke vet???
Capt. Carl Howelsen "The Flying Norseman"
Verdens største skiartist "ever"slo seg ned
på Høybråten. (1921-1955)

På Høybråten kirkegård står denne steinen,
Karl Hovelsen 1877-1955.

på 50 km, tok Kongepokalen i kombinert
og ble beæret med den største utmerkelsen: Holmenkollmedaljen.
Samme år, 1903, ble det store
internasjonale gjennombruddet for
"Foreningen til Ski-idrettens Fremme".
Holmenkollens vinterleker var en
verdenssensjasjon. Skisportens Norge
var satt på verdenskartet.
I årboka 2003 til Foreningen til Skiidrettens Fremme blir denne utrolige
gode skiløper og hans eventyrlige
karriere beskrevet. Karl Hovelsen reiste
til USA i 1905. Der ble han en
superartist i skikunst. Han ble ansatt i
Sirkuset Barnum and Bailey's "Greatest
show on Earth" hvor han fløy 18 meter i
luften over elefanter og annet, til tusener
av menneskers store forskrekkelse. I
1907 gav han seg med sirkuset og flyttet
vestover til Colorado, hvor han var med
på å bygge opp amerikanernes interesse
for skisport. I 1921 på toppen av sin
karriere reiste han hjem til Norge for å
besøke sine gamle foreldre . Her traff

I vedlegg til Aftenposten USA 2004 utgitt
i forbindelse med Reiselivsmessen på
Lillestrøm, fant jeg en meget interessant
artikkel: Carl Howelsen "The Flying
Norseman" og
jeg begynte å
minnes. Var
ikke dette den
gamle mannen
som gikk på ski
hele vinteren
og som rett
som det var,
hoppet i
Liabakkene. .
Han hadde
vært proff ble
det sagt.
Jeg husker det
så vidt, men jeg
var heller ikke
gamle karen.
Karl Hovelsen
bygde og
bodde på
hjørnet av
Captain Carl Howelsen 1907. "The Greatest Show on Earth"
Bergtunveien
og Linjeveien i
huset
"Nordstjernen"., derav Stjernebakken.
Fra Akers Avis leser
Det var den gang alle bakker på
vi i januar 2004....
Høybråten hadde et navn, noe som
Det er tydelig langt
gjerne kom før veiene fikk navn.
igjen.
Jeg tok en rundspørring om denne Karl

Linjeveien 43.
han sin fremtidige kone Anna og de slo
seg ned på Høybråten.
Karl Hovelsen var med å lage bakkene i
Liabakken. Så vidt jeg vet var han aldri
medlem av HSIL, men han var der.I boka
til sønnen Leif leser vi
"Det var tidlig i desember og det var lite
sne, men dette stoppet ikke Hovelsen.
I Liabakken kom han over en liten
gruppe ungdom, som tilsynelatende
nølte med å prøve bakken. Hovelsen
hadde bare turski med rottefella. Han
stoppet, så på gutta, ristet på hodet og
gikk opp bakken, hvor han satte utfor,
hoppet og landet på 20 meteren. Tok en
elegant sving ned mot gutta, sa
ingenting, bare så på dem, hvoretter hver
og en gikk opp og hoppet. Hovelsen var
da godt over 70 år."
-eh-

Hovelsen og fikk bekreftet at han hadde
vært en skihelt ved forrige århundreskifte
og som vant 50 km i Holmenkollen i
1902 og i 1903 vant og satte ny rekord
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Fra Miljøkomiteen
Byggeplaner på Esso tomta
Byggeplanene er fortsatt ikke avklart
i Plan- og bygningsetaten.
Velforeningen har i skrivende stund
ikke mottatt noen ny byggesøknad,
så den eksakte status for disse
byggeplanene er derfor noe usikker.
Muslimsk gravfelt på Høybråten
Det blir muslimsk gravfelt på
Høybråten gravlund. Seremoniene
holdes utendørs og det planlegges et
seremoniområde på ca. 30 m2
innenfor det avsatte området på 6
mål. Seremoniområdet vil være
overbygget. Byggeverk utover dette
vil iflg. Gravferdselsetaten neppe bli
tillatt.
Informer Velforeningen om
vesentlige byggeprosjekter
Velforeningen får ikke automatisk
varsling om byggeprosjekter som i
vesentlig grad kan påvirke vårt
nærmiljø. Vi oppfordrer derfor-våre
lesere til å gi oss beskjed når de får
nabovarsel om større tiltak, slik at
miljøkomiteen kan vurdere om
velforeningen bør uttale seg til
saken. Det er viktig at denne
utbyggingen skjer på en god måte.
Morten Nicholls

Grøft ved Linjevn. 57 - 59
Etter utskiftingen av vann- og
kloakkledningen i Linjeveien i fjor har
det blitt en trafikkfarlig grøft i
veikanten mellom nummer 57-59.
Miljøkomiteen har sendt et brev til
Samferdselsetaten i Oslo kommune,
som rakk å sette opp varselsmarkeringer før snøen kom.
Tangerud Sør
Utkast til reguleringsplan er fortsatt
under avklaring i kommunen.
Forslag til reguleringsplan vil
eventuelt bli lagt ut til offentlig
høring.
Klippe trafikkfarlige hekker !
Rakk du å klippe hekken din i høst ?
Hekker og trær må ikke skape
trafikkfarlige situasjoner. Pass på!
Ragnar Torgersen

Brøyting og strøVi har til tider sett at det har vært
mangelfull brøyting og strøing på
Høybråten. Dette skaper problemer
både for bilister og fotgjengere.
Spesielt er det vanskelig å ferdes i
Olsebakken når det er glatt eller

Trafikksituasjonen
i Bergtunveien-Sak 1
Trafikken i Bergtunveien er
som de fleste sikkert har
opplevd svært kaotisk til tider,
blant annet fordi foreldre
kjører barna til skolen.
Situasjonen er så ille at
sikkerheten for skolebarn som
ferdes i veien er uforsvarlig
dårlig. Det er ukentlig "nesten
ulykker" hvor skolebarn er
involvert. På bakgrunn av
dette har Miljøkomiteen i
Velforeningen sammen med
skolens administrasjon nok en
gang tatt tak i saken, med
sikte på å få gjennomslag for
tiltak som gir en "tryggere
skolevei".
Miljøkomiteen har i desember
hatt befaring og møte med
Samferdselsetaten i Oslo
kommune, hvor situasjonen og
alternative tiltak ble drøftet.
Generelt mener Samferdselsetaten at trafikken i Bergtunveien
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er for liten til at det er nødvendig
med tiltak. De mener det er
andre skoleveier i Oslo som er
mer trafikkfarlige og derav
høyere prioritert enn
Bergtunveien.
Hva gjør så Miljøkomiteen med
dette? At andre skoleveier er
enda mer utrygge er ingen
unnskyldning for ikke å gjøre noe
her, ei heller til hinder for at vi
kan nå frem med vår
argumentasjon. Det blir derfor
søkt om midler hos blant annet
Trygg Trafikk for å lage en
trafikkplan for Bergtunveien. Med
bakgrunn i dette planarbeidet vil
saken bli oversendt til
Samferdselsetaten og politiet i
den hensikt å få endret skiltingen
og eventuelt fortau inn i
budsjettet.
Nærmere redegjørelse om dette
arbeidet kommer i senere utgave
av Vel-Nytt.
Arne Jorde

etter snøfall. For å hindre
trafikkfarlige situasjoner oppfordrer vi
spesielt bilister til å velge alternative
veier når føret er vanskelig.
Det er Oslo Vei som er ansvarlig for
brøyting og strøing på Høybråten.
De skal starte å brøyte når det er
kommet 5 cm snø, og strø med
singel når det er glatt. Skulle
beboere på Høybråten se at dette
ikke overholdes kan de kontakte
Oslo Vei på telefon
21 63 76 10.
Trine Husøy
Miljøkomiteen

All søppel har sin
plass! Vær ikke et
miljøsvin.
Her er noen tips:
På Brobekk på Alnabru.
Her kan du levere inn alt fra hageavfall
til malingsrester. Alt håndteres riktig, og
med kyndig veiledning av ansatte. Her
kan du også levere inn brukbare
gjenstander, som plasseres på et
gjenbruksmarked og gis til andre som
måtte ha behov for dine gamle ting.
Miljøstasjoner for farlig avfall
I lokalmiljøet finnes flere muligheter for
å kvitte seg med farlig avfall som
gamle malingsrester,olje og batterier
merket med et grønt eple eller et grønt
tre. Er du i tvil, kast det på
miljøstasjonen, og det blir behandlet
forsvarlig.

Her finner du
miljøstasjonene:
- Høybråten v/ Holmsens magasin
(hos Holmsen bør du også kunne
levere inn gamle medisiner da de
har apotekutsalg.)
- Shell på Karihaugen
- Shell i Stovnerveien.
Ellers skal Renovasjonsetaten hver vår
og høst komme til Høybråten med
egen container hvor slikt avfall kan
kastes. Tidspunktet for dette vil bli
annonsert.
Glass og hermetikk
Glass og hermetikkbokser leveres i
igloene som er plassert flere steder i
og rundt Høybråten. Her finner du
igloene på Høybråten:
- Høystakkv. 14,
- Bikuben 1,
- Ved butikken i Starveien

67 90 52 10.
Kuldemøbler
Med kuldemøbler menes
frysere og kjøleskap som
har KFK i kuldekretsen eller
i isolasjonsmaterialet
(produsert før 1991). Eldre
kjøleskap og frysebokser
inneholder KFK-holdige
gasser som, dersom de
lekker ut i atmosfæren,
skader ozonlaget.
Myndighetene har derfor
bestemt at gassene skal
Spesialavfall hos Holmsens Magasin
tappes av fra utrangerte
kuldemøbler og destrueres.
Du kan levere kuldemøbler og
Papp og papir
elektronikkprodukter
til forhandler eller
Alle har en egen søppeldunk for papp
til
Renovasjonsetatens
og papir. Disse skal på Høybråten
gjenbruksstasjoner.
tømmes hver fjerde uke, den siste

(EE-avfall)
EE-avfall er kasserte elektriske og
elektroniske produktersom:
vaskemaskiner, komfyrer, klokker,
vaffeljern, strykejern, TV, radioer,
tørketromler, stereoanlegg, video/foto,
lommelykter, lysstoffrør, sparepærer,
telefoner, datautstyr, elektriske leker og
kabler.Gjelder også kjøleskap og
frysere som ikke inneholder KFK (kjøpt
etter 1991)
Forhandler av EE-produkter har plikt til
å ta imot kasserte produkter
vederlagsfritt fra forbruker.
Har du spørsmål, kan du kontakte
Renovasjonsetaten (REN)
tlf 23 48 36 00 og spørre etter
Kundetorget.
Mer informasjon finnes også på:
www.renovasjonsetaten.oslo.komm
une.no

fredagen i måneden. Er det spørsmål
vedr. tømming av papir, kan du ringe

Signy Svendsen

Elektriske og elektroniske produkter

FØRSTEHJELP MED
LATTER!
Her får du veiledning om
hva du skal gjøre, og har
du i tillegg et kurs så er du
langt på vei til å redde et
liv.
Det er ikke mye kunnskap
som skal til for å redde liv,
men det er viktig kunnskap.

Velforeningen arrangerte
FØRSTEHJELPSKURS på
velhuset.
Over to kvelder har det blitt arrangert
førstehjelpskurs på stasjonen i regi av
Høybråten Velforening og Høybråten
legekontor. Instruktørene var Kjetil
Skaaraas og ambulansesjåfør Ottar
Hekneby.
På et slikt kurs forventer man å høre en
hel del tørre, men lærerike fakta som
mest sannsynlig er glemt i det du
kommer hjem. Men her var det langt fra
tørt og kjedelig!
Takket være Kjetil og Ottar ble det
masse humor og latter. Så lærdommen
satt som spikra etterpå.
Hvis du tok et kurs for noen år siden
og tenker at dette kan jeg, så må du tro
om igjen! På dette området forskes det
hele tiden. Det du lærte for fire år siden
kan nå være helt feil! Førstehjelp har blitt
raskere og mer effektivt med årene, for
ikke å snakke om enklere å utføre.
Her er det mye uvitenhet og gamle myter
som går.
Mange vet faktisk ikke hva nødnummeret er engang!
Til opplysning er det 113, altså "en - en tre".

Kjetil hadde ansvar for første kurskveld
som var tilegnet småbarnsforeldre.
Det ble brukt dukker, levende
mennesker og plansjer.
Her fikk vi svar på en masse spørsmål
som omhandlet spedbarn fra 0-1 år og
barn fra 1-8 år.
Så var det oppmøtet da
Her på Høybråten er det mange
småbarnsforeldre, men hvor var dere?
Kun 17 personer møtte; Noe vi syns var
overraskende liten.
Så var det de voksnes tur.
Her var det Hjerte- lungeredning (HLR)
som stod i fokus.
Denne kvelden var det ambulansesjåfør
Ottar som ledet an.
Her ble mange myter lagt døde.
De fleste tror vel man må være vektløfter
for å legge noen på 150 kg i stabilt
sideleie. En med fluevekt klarer dette!
Alle på kurset trodde at antall
kompresjoner var 5, men nei, nå er det
15 kompresjoner som må til for å holde
seg oppe den tiden du bruker på å blåse.

Og vet du hvor mye luft du skal blåse
inn?
Det var det ingen på kurset som visste
heller.
Men jeg tør vedde på at du tror det er
mer enn det som skal til....
Uten hjelp fra oss "vanlige" er sjansen
liten for at ambulansen klarer å redde liv.
For hvert minutt som går minsker
sjansen med 10 % for å overleve. Etter
15 minutter uten oksygentilførsel er du
hjernedød. Her er det snakk om å handle
raskest mulig
Nok en gang må vi tilbake til oppmøtet
Hvor var dere som er i 40-60 årene? Det
er faktisk dere som er mest utsatt!
Dette er et kurs som anbefales!
Selv om jeg var på kurs nå , vil jeg
garantert melde meg på neste gang!
Kan jo hende det har skjedd noe nytt.
Ikke bare lærte jeg å redde liv, men jeg
forlenget også livet mitt med en god
latter.
Her er ingen unnskyldninger gode nok.
Så neste gang det er kurs ta med deg
dine nærmeste og meld dere på.
Som dere vet skjer de fleste ulykkene i
hjemmet så sannsynligheten er stor for
at det er en av dine nærmeste som er
der hvis noe skulle skje med deg.
All ros til Kjetil og Ottar som gjorde en
kjempe innsats, og en stor takk til
Høybråten legekontor for at de ble med
på dette tiltaket.
Eirin Maasø
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Ett år med Post i butikk.

er vi som må holde styr på at alt går
riktig for seg.
Det kommer inn en kunde med en
bunke giroer, en liten pakke som
skal sendes og så trenger han
frimerker. Eirins fingre går hurtig
over tastaturet, er snart ferdig, og
kunden går fornøyd ut.
Kunnskapene har hun tilegnet seg
på kurs.
Eirin forteller at det kommer mellom
10 - 50 pakker hver dag som skal til
beboere. Og i tillegg blir det sendt
en god del. Hun forteller også at
takket være postkontoret kommer
det inn mange mennesker som
tidligere ikke var kunder.
-bs-

Eirin Maasø, postansvarlig hos Holmsens Magasin betjener en postkunde.
26. september 2002 fikk
Høybråtens beboere tilbake
posten. Det ble slutt på å hente
pakker på Furuset. I stedet kan vi
nå gå til Holmsens Magasin. Post
i butikk var etablert på
Høybråten.
- - Hvilke erfaringer har dere med å
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være postkontor ved siden av å
selge elektriske artikler, maling og
enklere medisin?
- - Vi angrer oss ikke, svarer
postansvarlig Eirin Maasø, - men
det ble mye mer arbeid enn vi ble
forespeilet. Alt skulle være så lett
og skulle gå så automatisk, men det

Det males kunst i Kleiva
Høybråten Malerforening er en gruppe på
7 damer som koser seg med maling. De
møtes en gang i uken hjemme hos en av
foreningens medlemmer, mens de venter
på større lokaler. Her går det i mange

ulike teknikker; akvarell, olje- og akryl
maling, og tegning i kull eller pastell. Og
det males både abstrakt og figurativt."
Alle føler behov for å prøve nye teknikker
innimellom" blir vi fortalt. "Det er alltid

noen som har noe å lære bort og vi
hjelper hverandre så godt vi kan".
Ved åpningen av det nye menighetshuset ved kirken i oktober, fikk damene
anledning til å stille ut sine arbeider. Selv
om noen av medlemmene hadde hatt
utstilling tidligere, var det første gang alle
var samlet, som igjen gjorde det ekstra
spennenede.
-eh-

Hvorfor ikke?
Hvorfor kan ikke en bydel i Oslo hete
"Høybråten og Stovner", når et fylke
kan hete "Møre og Romsdal".
Jeg kan levende forestille meg
protestene fra folk i Ålesund, hvis fylket
ble omdøpt til bare Romsdal.

På Malerloftet i Kleiva 4,hos Laila Tjemsland, møtes hver uke en liten gruppe med
damer til hygge og kunstutveksling. Vi ser Toril Kluge Hansen, Turid Sjølie, Liv
Woldseth,Synnøve Lund,Anne Brit Terkelsen Kreutz og Laila Tjemsland.
(Jorun Håland var ikke tilstede.)

Datakurs for
nybegynnere

17. maikorpset er 10 år

Der er knappen. Dette er så lett
så.Brit Terkelsen Kreutz og Knut Strøm
På begynnelsen av 90 tallet mente en del mennesker med tilknytning til korpsmusikk
på Høybråten, at 17.maitoget trengte mer musikk. Skolekorpset gjorde så godt de
kunne, Høybråten Tempo Janitsjar var med i begynnelsen av toget men gikk tidlig ut
for å spille i byen.
17. mai her på stedet er spesiell! Da blomstrer lokalpatriotismen og "alle" skal
være på Høybråten den dagen hvilket gjør at toget blir langt og man trengte et korps
til. Initiativet ble tatt av Tor Nilsen og med hjelp av Frank Rylander og Rolf Torbo
klarte de via bekjente og "jungeltelegrafen" å samle 28 musikanter som første gang
stilte opp i toget 17. mai 1994.
Siden har de spilt i toget hvert år så nær som i 2002 da skolen gikk i byen. Det er
en entusiastisk gjeng som kun øver sammen fra første mandag etter påske og løses
opp i skolegården etter endt marsjering den 17. I snitt har det vært 25 spillende med
en topp på 34 i 1997 og lavest antall i 1998 med 20. Av disse er det 8 som har vært
med hver gang siden starten.
De er ikke organisert på annen måte enn at musikerne figurerer på en adresseliste
og blir kontaktet en stund før påske. Det er ingen kontingent eller uniform.
Skolekorpset har i alle år vært en viktig støttespiller og låner ut instrumenter og
annet som trenges for å få gjennomført tiltaket. Uten deres bistand hadde dette vært
vanskelig å få til.

studerer tastaturet.

Velforeningen holder Datakursfor
nybegynnere på Velhuset fra februar
til april
Det er i all vesentlig grad Microsoft Word
og Excel regneark som skal læres, samt
behandling av PC generelt. Internett vil
også få sin sjanse.
Kurset går 2 ganger i uken og
entusiasmen er på topp. Kursleder er
Jørgen Marsteen . Vel-Nytt stakk innom
for å sjekke om alt gikk som det skulle.
Her manglet det ikke på iver.Dette skulle
læres. Fire maskiner delt på seks elever
gikk akkurat, med litt godt sammarbeid.
eh

17. maikorpset gratuleres med de 10 år og vi håper vi får høre dem i mange år til.
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Trafikksituasjonen i Bergtunveien -Sak 2
Det finnes ikke trafikkgrunnlag for
å investere penger i Bergtunveien, sier myndighetene. Den

Den 5. februar var var det
utferdsdag på Høybråten skole.
5 busser var bestilt. Her skulle
det være
skirenn,
snowboard,
alpint,
aking m.m.
og Bergtunveien fikk
et stort
problem.
Traffikken

stod og en kom hverken ut eller
inn. Situasjonen var kaotisk.
En buss prøvde å parkere
utenfor Homsens Magasin.
Klokken var 0900 og åpningstid.
Noe sviktet, om det var mangel
på strøing, mangel på piggdekk
eller bremsesvikt er ikke VelNytts oppgave å finne ut, men
her kunne det lett mye verre.
-eh-

Holmsens Magasin ville ikke flytte på seg.

tette trafikken skyldes foreldre
som insisterer på å kjøre sine
egne barn til skolen da dette er
tryggest for dem. Når de fleste
foreldre har denne holdningen har
vi et uløselig problem. Når i tillegg
skolen har aktiviteter som krever
buss for å komme frem, blir
forholdene helt umulige.

Bra med plass her?

Styrets og komiteenes addresser
Styret:
Navn
Leder:
Villy Kolstad
Nestleder:
Jan Arild Linja
Sekretær:
Inger-LiseSkog
Kasserer:
Liv Bøgseth
Kont.kasserer:
Lise Rastad
Styremedlem:
Anne-Lise Haanæs
Styremedlem:
Rune Klarholm
Styremedlem:
Torgeir Jensen
Styremedlem:
Lise Alstedt
Huskomitè:
Jørgen Marsteen
Miljøkomitè:
Ragnar Torgersen
Arr. Komitè:
Bjørn Andersen
Distr.komitè:
Randi B. Klarholm
Red.komitè:
Eilif Holen
Valgkomitè:
Jan Trygg
Leder:
Odd Gram
Velhuset/Frivillighetssentralen:

NB

Adresse
Bergtunvn. 1B
Høybråtenvn. 53
Torbjørnsvei 2 A
Brolandsveien 5
Høybråtenvn. 72 H
Høybråtenvn. 87 D
Linjevn. 66
Kleiva 13
K.Andersensvei 74 A
Fredheimvn. 5 A
Solbakken alle' 9 A
Kleiva 11 B
Linjevn. 66
Fredheimvn. 6
Brolandsvn. 4
Kleiva 2 A
Linjebakken 4

Postnr.
1087 Oslo
1086 Oslo
1086 Oslo
0980 Oslo
1086 Oslo
1088 Oslo
1087 Oslo
1088 Oslo
1086 Oslo
1087 Oslo
1086 Oslo
1088 Oslo
1087 Oslo
1087 Oslo
0980 Oslo
1088 Oslo
1087 Oslo

Årsmøte
Det nærmer seg årsmøte i
Høybråten Velforening på
Velhuset 23/3-2004 kl. 19.00.

Tlf. privat
22 21 20 28
22 21 47 14
22 21 17 33
22 10 24 12
22 21 60 31
22 21 08 76
22 21 83 43
22 78 78 33
22 21 21 01
22 21 28 08
22 10 46 71
22 21 17 96
22 21 83 43
22 21 15 35
22 21 07 03
22 21 15 41
22 10 90 51

Mobil/jobb
90 17 21 47
45 03 41 21
91 69 33 76
22 78 78 40
22 48 55 96
92 40 37 23
95 27 62 39
23 34 46 00
99 30 80 01
90 05 58 80
22 17 37 46

E-post
villy.kolstad@osloglass.no
linja@sensewave.com
inger.lise.skog@bilia.no
liv@hans-becker.no
lise.rastad@nordea.com
jhaanaes@frisurf.no
ru-kla@frisurf.no
torgeir.jensen@hydro.com
gerd-lise.alstedt@hoybraten.gs.oslo.no
oddjm@online.no
ragnar.torgersen@radhuset.oslo.kommune.no
bjorn@es-trykk.no
randi.klarholm@posten.no
eilie@online.no
g-trygg@online.no
hoyb.vel@online.no

Vi ber lederne for de forskjellige komiteene
å forberede sin årsberetning slik
at den er klar i god tid før møtet.
Hilsen Inger-Lise Skog
Sekretær
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"Jazz på Vardeheim"
Et sted å hygge seg med venner og kjente.
"Jazz på Vardeheim" er en
institusjon som holder på noe av
det gode gamle innen moderne
musikk. I juni 1997 mottok
klubben Furuset Bydels
KULTURPRIS for sitt arbeid med å
skape et sted i lokalmiljøet, hvor
en kan hygge seg med god
musikk og gode venner.Et viktig kulturelt innslag på Høybråten,
er Jazz på Vardeheim. Denne klubben
som ble stiftet i 1985, bærer videre de
musikalske tradisjoner Høybråten har
hatt i hele det forrige århundre.
Høybråten har hatt korps, revyer
konserter, musikkvelder mm i alle år, og
Jazzklubben på Vardeheim viser at dette
fremdeles er en viktig del av vårt miljø.
På sitt 19 år er Jazz på Vardeheim i dag
Oslos eldste Jazzklubb.
Med et fast medlemskap på godt over
150 medlemmer, har vi fortsatt en
drivkraftig klubb. Det bør nevnes at
klubben klarer seg uten annen støtte enn
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medlemsavgift, inngangspenger og salg
noe av det beste vi har i landet. De koser
av leskedrikk.
seg på Vardeheim og vi har ingen
Her møtes Høybråtens beboere med
problem med å få de tilbake. Begge har
venner til underholdning, en prat, litt mat
et utall av CD-er, radioprogrammer,
og noe å leske seg på.
priser og TV opptredener bak seg og
Klubben ble stiftet av en liten gruppe
skaper Vardeheim om til en
jazzmusikanter fra Høybråten i den
INTERNASJONAL arena hver gang de
hensikt å ha et sted å spille og kunne
er på besøk. Glem ikke å merke av
glede seg med den musikkform vi liker
denne dato.
best, nemlig Swingjazz, og hvor vi kan få
utfolde våre ambisjoner for et lydhørt
Fredag 30 April- Her arbeider vi med et
publikum.
meget spesielt program. Det er for tidlig
Klubben drives på dugnad av en liten
å si noe om denne kvelden, men vi
gruppe ildsjeler, og musikantene står i
forventer artister av absolutt topp
kø for å få lov til å opptre. En av de
internasjonale størrelser.
virkelige morsomme tilbakemeldingene
-ehklubben får, er at vi
har et så flott og
lydhørt publikum.
Sesongen er ikke
over, det står igjen
to konserter
Fredag 19 Mars
Laila Dalseth /
Totti Bergh
Kvintett. Dette
jazzsuperparet er
"Stinn brakke" på Vardeheim
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