Høsten 2022

Høybråten Velforening
Stiftet 1926
Årg. 34

Høybråten skole er 100 år 2022, og gikk først i 17.-maitoget i Oslo. (Bilde fra Facebook.)

Bli medlem av
Høybråten Velforening!

Send en mail til Velforeningen: velhuset@hoybratenvelforening.no
- skriv inn navn, adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse.
Vel-Nytt utgis hvert halvår. Det deles ut til alle husstander,
i butikker, på skoler og til andre institusjoner på Høybråten.

Nr. 2 - 2022

Velkommen til Joker Høybråten!

Gamle
Nygaard
hjørnet Folkvangvn./Høybråtenvn.
På hjørnet
avpå
Folkvangveien/Høybråtenveien

I vår butikk finner du alt det du trenger
til din daglige handel.
Vi har bl.a. Ukens Joker og Ukens
Joker-garanti med laveste pris
på varer du bruker mye av.
Hver uke har vi også ukens tier.

Åpent alle dager
hele året!
ÅPENT:
Hverdager
Lørdag
Søndag

Høybråten
2 • Vel-Nytt Høsten 2022

08.00–21.00
09.00–21.00
09.00–21.00

Høybråtenveien 51. Telefon: 22101122

HOS OSS ER DET
POST I BUTIKK

Innhold

Leder: Høybråten skole 100 år …………....…..3
Planer og utbygginger m.m. ………….……… 4
Utbygginger m.m. rundt Høybråten ....……… 5
Detaljreguleringsplan Høybråtenveien 79 … 5
Revisjon av Småhusplanen …………………. 6
Nytt fra Bydel Stovner ………………...……… 7
Høybråten Sanitetsforening …………………….8
Nybyggerne på Høybråten……………..……. 10
Ti til tretten fyller 20 år ….…..…………….… 11
Kristi Himmelfartsdag på Liastua ……………12
Pilegrimsvandring for 40. gang ………………13
Høybråten kirke 90 år …..……………………..14
Parkkvelden ……………………………………..15
Høybråten Maleklubb og Atelierfellesskap …16
Hagespalten …………………...……………… 17
Høybråten-speiderne på landsleir…………. 18
Groruddalen Historielags årbok 2022 ………19
Historien om Schøyen-slekta …………..……20
Høybråten skole 100 år ………………… 22–28
Høybråten skoles musikkorps …………. 26–27
Høybråten pensjonistforening ……………… 30
Bilspalten ………………………………………..32
Skøyteisen i parken ……………………………32
Folkvang 100 år ………………………………..34
Rehabilitering av Vethe-gården………………35
Nordmarkstravern for 50. gang ……………. 36
Høybråten Dameturnforening ………………. 36
Gikk til topps i landsskytterstevnet ………… 39
Skoleballene ……………………………….40–41
HSIL – Epleeventyret ………………………….42
Seniorguttas årlige dugnad på Liastua ……. 43
Høybråtenløpet………………………………..44
Høybråten Sangforening 100 år ……………. 46
Høybråten Damekor ………………………….. 46
Skolehagen 2022 ………………………………47
Vil du at det skal se pent ut på Høybråten?
Adopter en veistrekning …………………….48
Høybråten Jeger- og Fiskerforening ………..49
Jazz på Vardeheim …………………………….50
Joker i Høybråtenveien 10 år på Høybråten 51
Lions Oslo Høybråten …………………………52
Isskjæring på Langvannet 1915 ……………. 52
Du husker vel på å klippe hekken? ………… 53
Frivilligsentralen trenge folk ………………… 53

I redaksjonskomitéen:

Dag Oskar Jensen
(redaktør) (annonser),
tlf. 982 03 332.
Arild Rognlien
(annonser),
tlf. 959 33 577.

Dag O. Jensen

Ragnar Torgersen,
tlf. 900 55 880.

Lise Alstedt (korrektur),
tlf. 481 35 511.
Frøydis Cederkvist Stenerud,
tlf. 413 98 061.
Kjersti Varang, tlf. 473 53 666.
Usignerte bilder/artikler
er tatt/skrevet av redaktøren.
Ansvarlig utgiver: Høybråten Velforening
Layout og redigering: Dag Oskar Jensen.
Red. avsluttet 30. september 2022.
Neste utgave: mai 2023.
Matr.frist. neste utg. 15. april 2023.
Trykk: TS Trykk AS
Opplag: 3800

Høybråten skole 100 år
I 1922 sto praktbygget til Høybråten skole
ferdig, 100 år etter var det med stor spenning
vi gikk inn i skoleåret 2021/2022. Etter to år
med strengt smittevern og korona, var det nå
vår tur. I starten litt usikre på hvordan dette
skulle gå og om alt virkelig ble normalt. Heldigvis var pandemien på retur og Norge i ferd
med å fungere normalt igjen.

Allerede i 2018 hadde tidligere rektor Jan
Gunnar Braathen avtalt med FAU-leder Erik
Lund at skolen måtte få en ny jubileumsfane
til 100 års jubileet. En ny fane ble det, og
fanen ble designet av foresatte Tina T. AasRicke Cecilie Veiby Müller,
Rektor Høybråten skole.
vestad. Hun vektla at fanen skulle være både
klassisk og moderne, skolen skulle fremheves
i rosa (som er skolebyggets farge). Resultatet ble veldig flott og teksten på
fanens blå bakside er hentet fra Høybråten-marsjen. (Se bilde av fanen på
side 23. (Reds. anm.))
Skolen hadde våren 2022 mange nyansatte lærere som ikke kjente skolens
historie. Vi inviterte derfor lokalhistoriker Rolf E. Turbo til en historisk
vandring og til å gi opplæring om skolen kunstsamling. Han var med oss på
en historisk vandring i vårsola den 20. april 2022.
Den 9. mai inviterte vi skolens pensjonister og andre historisk viktige personer og bidragsytere til mottakelse på Vardeheim. Mottakelsen ble etterfulgt
av en stor jubileumsfest i Charleston-stil og rød løper for skolens ansatte.
Høybråten skoles musikkorps spilte Høybråten-marsjen til stor glede for
alle festdeltakerne. Det er ikke mange områder i Oslo som har sin egen
marsj. Den 5. mai var det tid for en stor overraskelse til elevene. Superbussen til NRK kom med alle kjente ansikter og superdyr fra NRK. Dette var
stor stas for store og små.
Det var stor mediedekning da det ble kjent at Høybråten skole skulle gå
først i 17. mai-toget. Aftenposten, TV2, Akers Avis og NRK kappes om de
beste 17. mai bildene og intervjuene. Det var jo ikke hvilken som helst 17.
mai etter 2 år med nedstengninger, covid-19. og avlysninger av mai-markeringer.
Den 15. mai klokken 10:00 kom Stortingspresident Masud Gharahkhani
på besøk. Han hilste på elevene før de skulle møtes igjen den 17. mai på
Karl Johan. Stortingspresidenten besøkte også skolens museum der han
fikk en lang omvisning. Gro Strømme og elev Sebastian D. hadde forberedt
besøket til punkt og prikke sammen med våre lærere. På slutten av besøket
kom også isbilen og det ble is til alle elever.
Så endelig kom 17. mai. Det ble den store festdagen vi hadde håpet på. Det
hele startet med flaggheising ved skolen samtidig som elevrådets sekretær
Maud Alette Bratsberg-Siri var hovedtaler ved Wergelands grav. Høybråten
skole gikk først i toget. Etter at vi var ferdige med toget og med å hilse på
kongen, fikk arrangementet sitt høydepunkt i Rådhuset. Der var det et vell
av is, pølser, ballonger og godteri.
Den 7. juni 2022 inviterte vi til åpen skole. Det hele startet med innvielse av
skolens eplehage, en gave fra skolens FAU. Alle trinn hadde utstilling fra ett
eller to ti-år, fra årene 1920 til 2020. Skolens museum hadde kunstutstilling. Det var også salg av kaker, kaffe og brus i regi av elevrådet. Inntektene
gikk til ballbinge etter elevrådets ønske. Ballbingen den sparer vi fortsatt til.
Dette en feiring som vi sent vil glemme på Høybråten skole. Tusen takk til
alle som bidro til den store festen og hipp, hipp hurra for Høybråten skole.




Ricke Cecilie Veiby Müller,
Rektor Høybråten skole.
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Planer og utbygginger
m.m. på Høybråten
Ved Lars Ola Sundt
Miljøkomitéen

Etter at Oslo kommune 6. april besluttet
å innføre en midlertidig stopp i mottak av
nye byggesaker under småhusplanen, er
det naturlig nok mindre aktivitet i byggesaker på Høybråten. Det har allerede før
dette vedtaket kom vært en gradvis reduksjon i aktiviteten grunnet mangel på nye
eiendommer å bygge ut. Man kan si at i og

Isabels vei 14.

med at Høybråten er fullt utbygget, vil det
til slutt ikke være flere «eplehager» å bygge ut. Beslutningen fra Oslo kommune om
en midlertidig utsettelse kom rimelig sent,
men bedre sent enn aldri. Nå kan man få
strammet inn slik at det ikke kan bygges så
tett som det tidvis har blitt gjort.
Under er det noen bilder av hus som er
ferdig bygget eller er i byggeperioden. Alle
har vært omtalt tidligere.
Nytt/utbedret fortau i Folkvangveien
Det pågår nå en utbedring av fortauet i
Folkvangveien fra Linjeveien og opp til
Høybråtenveien. I tillegg har det kommet
nytt fortau i den nederste delen fra Høybrå-

Nybyggerveien 19 B.

Nytt fortau i Folkvangveien.

Skanseveien 2 H–M.

Myrdalveien 19–27.

Høybråtenveien 60 C.

Høgtunveien 3.

4 • Vel-Nytt Høsten 2022

tenveien og oppover mot Karihaugveien til
innkjøringen til eldreboligene. Dette er et
60 m strekk med fortau mens hele strekket opp til Karihaugveien er ca. 350 m. Det
er Arbeidersamfunnet som har gitt tomteareal til dette formålet. Det nye fortauet
ligger foran bygget Folkvang. Men de siste
290 m opp til Karihaugveien er den viktigste delen siden veien blir smalere lenger
oppover. Kommunen ønsket tidligere ikke
å ekspropriere areal fra eiendommene
oppover Folkvangveien. Det ligger gamle
servitutter om at dette kan gjøres på et
ukjent antall av eiendommene, men kommunen ønsker altså ikke å gå den veien.
Eneste muligheten da for å få en trygg vei
for gående i den øverste delen av Folkvangveien, er å gjøre veien enveiskjørt mellom
Karihaugveien og Høybråtenveien med
innkjøring forbudt fra Karihaugveien. Det
må videre bygges fortau helt opp og være
parkering forbudt der det er for smalt til at
man kan passere parkerte biler.

Utbygginger m.m.
rundt Høybråten
Ved Ragnar Torgersen
Redaksjonskomitéen

Karihaugveien 22 - boliger mm
Planen for utbygging av Karihaugveien 22
har vært en gjenganger i Vel-Nytt. Plansaken startet helt tilbake i 2014. Området
ligger i Bydel Stovner helt mot Furuset.
Utbygger er JM Norge. Dette dreier seg om
en detaljreguleringsplan for området som
går helt fra gangveien mellom Furuset og
kirkegården, og opp til Karihaugveien. Her
kommer det i området ca. 650 boliger av
ulik art; utleieleiligheter, utleieleiligheter
med kommunal tilvisningsrett, seniorboliger, selveierleiligheter og leie til eie-boliger.
Noen har høyde på 5–9 etasjer. Dette har
vært en planprosess med mange uenigheter underveis mellom utbygger, Plan- og
bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen, og også Statsforvalteren. Byutviklingsutvalget og Byrådet har vært involvert i
prosessen. Statens vegvesen (SVV) innga
innsigelse, noe som kunne ført til at saken
måtte til Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse. Den alvorligste
uenigheten har dreid seg støyskjermingen
øverst mot Karihaugveien og E6. Her ville
PBE og Statens vegvesen ha en rad med
næringsbygg som støyskjerming og ikke
boliger som utbygger ønsket. Det øverste
området ligger i gul og rød støysone.
Flertallet i bystyret fattet i mars i år et
opplegg med bare boliger øverst og med
støyskjermer av en type med glassvegger/
transparente materialer mellom fasadene
på boligblokkene. Dette er et opplegg for
støyskjerming som ikke har vært prøvd tidligere i Norge. Bystyret fattet vedtak uten
at innsigelsen fra SVV var løst. I april i år
ble saken så oversendt til Statsforvalteren,
som har tilsynsansvar med bla støyforhold.
I mai i år trekker Statens Vegvesen (SVV)
tilbake sin innsigelse. Samtidig sier SVV
at støybelastningen i utbyggingsområdet
fortsatt ikke er akseptabel. De henviser til
at det blir utbygger eller Oslo kommune
som er ansvarlig for støyreduserende tiltak, ikke SVV. Det skjedde så en formell
juridisk feil i slutten av prosessen: SVV
trakk innsigelsen tilbake, før Statsfor-

I forrige Vel-Nytt våren 2022 omtalte vi kort saken om oppstart av
felles detaljreguleringsplan for Høybråtenveien 79, Kleiva 2a og 2b.
Bydelsutvalget (BU) i Bydel Stovner
vedtok 16. juni i år en høringsuttalelse om saken.
Se på kart og start med å lese om
denne uttalelsen fra BU på side 7.

valteren fikk videresendt saken til Kommunaldepartementet. Dette bryter med
plan- og bygningsloven. Konsekvensen er
at departement mener at de da ikke skal
avgjøre saken. Det blir isteden vedtaket i
Oslo bystyre 22. mars i år, som blir juridisk
bindende.
Nå skal alle formaliteter være avklart slik
vi forstår det, og utbyggingen kan starte.

ner. Tiltaket var i strid med flere forhold i
reguleringsplanen fra 2003. I tillegg brøt
planforslaget med en paragraf i plan- og
bygningsloven.
Vi nevner noen av de viktigste begrunnelsene i avslaget. Bygget skulle primært vært
til bruk som kontor, ikke til lager. Bygget
var større enn godkjent i reguleringsplanen. Bygget hadde ikke gode visuelle
kvaliteter; hadde en lite pen og massiv
metallfasade uten en arkitektonisk helhet,
grøntareal og opparbeidede uteareal var
utelatt; parkeringskjeller under bygget var
utelatt. Et viktig kriterium i plan- og bygningsloven ved dispensasjoner er at fordelene med å innvilge dispensasjoner fra en
vedtatt reguleringsplan må være vesentlig
større enn ulempene. Siden dette vilkåret
ikke ble oppfylt, kunne ikke søknadene om
dispensasjoner godtas. Dessuten hadde
PBE utelatt å behandle trafikksikkerhetssituasjonen, fordi de mente at nevnte dispensasjonssøknadene var tilstrekkelige til
å avslå søknaden.
Utbygger kan klage på avslaget innen tre
uker. Det er svært lite sannsynlig at de
skulle kunne få medhold. Utbygger er da
tilbake til start. De må innrette seg bedre
etter den opprinnelige reguleringsplanen
fra 2003, eller søke om omregulering. Det
siste tar vanligvis lang tid.

Karihaugveien 89 - Plan- og bygningsetaten (PBE) avslår søknaden om
oppføring av lagerbygg
Byggesaken har vært omtalt tidligere i VelNytt nr. 2-2021 og i nr. 1-2022. Den siste
søknaden gikk 25.06.2022 fra utbygger
Karihaugveien 89 Utbygging AS til PBE.
Søknaden er ifølge utbygger i henhold til
denne reguleringsplanen, men har flere tilleggssøknader om dispensasjoner. Denne
gamle reguleringsplanen fra 2003 er godkjent for et kombinert lager/kontorbygg.
Det omsøkte bygget fra 25.06 i år skulle
få et bebygd areal (BYA) på ca. 5500 m2.
Det ville bli et to etasjers bygg og være
ca. 20 m høyt mot Karihaugveien i nordøst. Utbygger søker faktisk om å bygge et
lagerbygg, ikke kontor. Det vil bli inn- og
utkjøring med trailere. Utbygger peker på
at bygget vil begrense støyen mot nord;
dvs. mot bebyggelsen i Karl Andersens vei.
Vi har tatt med et forminsket
situasjonskartet over hvordan
bygget var planlagt å se ut.
Nabovarsel ble sendt til naboer. Det innkom protester fra
styremedlem i Øvre Høybråten borettslag, enkeltpersoner
samt fra Ellingsrudåsen Borettslag. De var alle kritiske til
forslaget. Det ville etter deres
syn komme negative miljø-,
støy- og trafikkikkerhetskonsekvenser. Spesielt trailerne/
tungtrafikken ville skape
problemer. De pekte ellers
på at man ikke trenger flere
lagerarealer og tungtrafikk
rundt Karihaugen. Etter gjennomgang av protestene ble
søknaden sendt inn til PBE.
Plan- og bygningsetaten
oppnevnte saksbehandler i
slutten av august. Deretter
kom svaret raskt til utbygger.
Søknaden ble altså avslått;
jf. brev av 08.09 i år. Avslaget
fra PBE var formulert over
hele 11 sider. Dette var en
grundig gjennomgang av
Situasjonskart Karihaugveien 89.
søknadene om dispensasjo-

Detaljreguleringsplan –
Høybråtenveien 79 (KIWI-bygget)
og Kleiva 2a og 2b)
Hensikten med denne artikkelen er å
utdype planforslaget, primært basert på
synspunkter som ble fremmet i noen av de
øvrige høringsuttalelsene pr. 20. mai og på

ulike innspill fra Rak arkitektur i august.
Rak utarbeidet skisser for tre prinsippløsninger for plassering av bygg på tomten,
laget skisser av byggene utvendig fra både
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nord, øst, syd og vest samt foretok en egen
trafikkanalyse. Spesielt interessant er de
tre prinsippene for plassering av byggene.
De belyser fordeler og ulemper ved prinsipielt forskjellige disponeringer av tomten.
Dette materialet finnes på nettet under
Saksinnsyn i PBE. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en større
dagligvarebutikk, tilby en større variasjon
av boligtyper samt gi en mer trafikksikker
atkomst og løsning for varelevering. Mot
nord er det foreslått dagligvarebutikk i
sokkeletasje og mindre næringslokaler i
1. etasje mot et torg. Boligbebyggelsen er
tenkt som leilighetsbygg i 3–4 etasjer over
næringslokaler mot nord, og som småhusbebyggelse mot sør. Dette skal gi ca. 1.100
m2 næringslokaler og 20–25 boliger.
Dagligvarebutikken i sokkeletasjen foreslås å ha atkomst fra Høybråtenveien inn
mot det nordøstre hjørnet av bebyggelsen
med overflateparkering fra avkjøringen
mot nordøst og sørover mot vareleveringen. Det foreslås parkeringskjeller i sør.
Andre nærings- og servicelokaler vil ha
adkomst fra Kleiva i samme plan som boligene; ett nivå over butikken. Løsningene
for småhusbebyggelsen i sør (der Kleiva 2a
og 2b ligger i dag) varierer mellom de tre
alternativene.
Det har kommet mange innspill i høringsrunden. Byantikvaren er i sin høringsuttalelse positiv til planen, men er opptatt
av at byggehøydene er tilpasset den lave
omliggende bebyggelsen; at det vurderes
en nedtrapping mot og tilbaketrekning fra
Høybråtenveien. Bebyggelsen må tilpasses
områdets topografi og formspråk, slik at
områdets karakter styrkes og videreføres.
For å beholde funksjonen som lokal møteplass må åpenheten mot Høybråtenveien
beholdes; dvs. lavere byggehøyder enn
foreslått i et par av alternativene. Det må
bli god terrengtilpasning og bevaring av
det grønne landskapet og av eksisterende
vegetasjon og hagearealer. Bymiljøetaten
(BYM) har sendt inn en omfattende høringsuttalelse. De er bl.a. opptatt av universell utforming; at arealer som fremstår
som allmenne, må reguleres til offentlig
formål og eies, driftes og forvaltes av
Oslo kommune, og at det kommer fortau

Høybråtenveien 79.

i Kleiva. BYM konstaterer at kollektivtilbudet på stedet er begrenset og de antar
derfor at bilbruken vil kunne øke; de ønsker kun en avkjørsel til Høybråtenveien
og er dessuten opptatt av sykkelparkering,
overvannshåndtering, grønne tak, av å
beholde etablerte og store trær og å få en
innstramming av krysset Kleiva/Høybråtenveien. PBE foreslår at Høybråtenveien
blir formelt regulert til vei slik traseen går
i dag og at eksisterende veiregulering fra
1948 over de to eiendommene i Høybråtenveien nr. 74 og 76, blir opphevet.
Trafikkanalysen fra Rak arkitektur blir for
omfattende til å omtale nå, men til dels
sier de det samme som BYM.
Hvor langt i planprosessen har man kommet? Det var et avklaringsmøte 29. august
mellom utbygger og PBE, men referatet
fra dette møtet foreligger foreløpig ikke på
Saksinnsyn. I den opprinnelige tidsplanen

fra mars i år er intensjonen at det skal
foreligge en innstilling fra PBE i januar
2023. Innstillingen skal inneholde utkast
til endelige planbestemmelser, endelig
plankart og saksfremstillingen. Dette skal
legges ut til offentlig ettersyn.
Oppsummering: De fleste instansene er
positive til planforslaget. Hovedbegrunnelsen er at det er behov for alternative
boliger/leiligheter på Høybråten, at det
er behov for et bedre dagligvaretilbud,
ønskelig med et møtested, f.eks. en kafe,
og justering av vei- og fortaustruktur. Det
kritiske innholdet i høringsuttalelsene
er knyttet til krav om at hovedbygget må
tilpasses til den omliggende strukturen.
Dette kan innebære mindre utnyttelse
på grunn av lavere bygningshøyde. Så
gjenstår en avklaring av krav og ønsker fra
eiere av Kleiva 2a og 2b.

Ragnar Torgersen.

Revisjon av Småhusplanen og status for «byggestoppen» – tidsplaner

april 2022, var forslag om «Midlertidig
forbud mot tiltak». I praksis la PBE opp
til en «byggestopp» for søknader om nye
utbygginger sendt inn etter 6. april. Innholdet i «byggestoppen» ble også omtalt i
Vel-Nytt våren 2022. Etter 6. april fulgte
en kort offentlig høringsrunde, og PBE
vedtok så «byggeforbudet» formelt pr.
1. juni i år. Dette har blitt påklaget til
byutviklingsutvalget i bystyret. Så vidt vi
har sett på sosiale medier, vil byutviklingsutvalget få tilsendt et justert «Midlertidig
forbud mot tiltak», trolig i oktober. Hvis
byutviklingsutvalget er enig i innstillingen
fra PBE og altså avviser klagene, sendes
saken (klagene) videre til Statsforvalteren.
Er byutviklingsutvalget uenig med PBE,
går et nytt endret vedtak tilbake til PBE for
implementering.

Ragnar Torgersen.

Byrådet kom i februar 2021 med bestilling
til Plan- og bygningsetaten (PBE) om å
revidere småhusplanen. Småhusplanen
gir detaljerte føringer for utvikling av Oslos
småhusbebyggelse inkludert for Høybråten. PBE sendte i juni 2021 ut et skriv til
alle de ca. 28.000 berørte eiendommene i
Oslo, hvor de ga visse signaler om målsettingene med en endret småhusplan. PBE
mottok over 400 innspill høsten 2021 om
eksisterende småhusplan. Så går vi videre
fram i tid. 6. april 2022 kom det nå foreliggende planforslaget fra PBE. Forslagene til innstramminger i småhusplanen var
betydelige. Disse innstrammingene ble
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grundig omtalt i forrige nummer av VelNytt våren 2022.
Etter en påfølgende offentlig høringsrunde
jobber PBE nå høsten 2022 med justeringer etter høringsrunden. Det endelige
planforslaget fra PBE vil trolig bli oversendt til byrådet til politisk behandling
ved juletider i år. Spørsmålet blir så om
byutviklingsutvalget/bystyret rekker å fatte
endelig vedtak om justert småhusplan før
kommunevalget september 2023. Dette
var nemlig den opprinnelige målsetningen
da byrådet kom med sin bestilling i februar
2021.
Det andre forslaget som PBE la fram 6.

Nytt
fra Bydel Stovner
Ved Sarah Pierstorff
Kommunikasjonsrådgiver i Bydel Stovner
Oppstart av planarbeid –
Høybråtenveien 79
RAK arkitektur har på vegne av Høybråtenveien 79 AS varslet oppstart av planarbeid, og plansaken har hatt oppstartsmøte
i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
Plan- og bygningsetaten er positiv til forslaget, med noen bemerkninger. Planområdet
omfatter Høybråtenveien 79, Kleiva 2A og
Kleiva 2B, og noen av adressene rundt, for
å rydde opp i veireguleringen.
På planområdet står det i dag et bygg
med dagligvarebutikk, leiligheter mot
Høybråtenveien og to eneboliger i kjede
i Kleiva. Høybråtenveien 79 AS foreslår
å regulere et nærings- og boligbygg mot
Høybråtenveien og flere mindre boliger sør
på eiendommen. Planforslaget har ca. 24
boenheter.
Høringsuttalelse fra Stovner bydelsutvalg
ble behandlet i BU-møtet 16.juni 2022.
Utdrag fra Stovner BUs høringsuttalelse:
«Bydelsutvalget er positiv til at planforslaget legger opp til et bedre dagligvaretilbud
på Høybråten. I tillegg støtter bydelen at

Kart over planområdet, Høybråtenveien 79.

dagligvaretilbudet suppleres med en kafé
eller frisør, slik Plan- og bygningsetaten
foreslår. Dette vil også kunne bidra til å aktivisere plassen mot Høybråtenveien. Plassen vil ha potensial til å bli et møtested på
Høybråten, og det er viktig at den utformes
med tydelige skiller mellom vei, fortau og
oppholdssone. Det må ikke legges opp til
parkering foran dagligvarebutikken, men
på østsiden av bygget og i parkeringskjeller. Selv om parkering og innkjøring legges
til østsiden av bygningen er det viktig at
denne siden ikke fremstår som en bakside
. . . Bydelsutvalget er skeptiske til utnyttelsen som er vist i planforslaget og mener at
den må reduseres.»

tember, for så å sendes inn til Bymiljøetaten.
Mange av forslagene til trafikksikkerhetstiltak er på Høybråten. Det foreslås blant
annet oppmerket gangfelt ved Joker i Folkvangveien, enveiskjøring i Linjeveien mellom Vardeheimveien og Fredheimveien,
fartsdump i Kringveien og fotgjengerfelt i
krysset Karihaugveien/Karl Andersens vei.
Bydelsutvalget ber også om at tidligere forslag fra Arbeiderpartiet om trygg skolevei
ved Stovner og Høybråten skoler vurderes
i denne sammenheng. Det er Bymiljøetaten som avgjør hvilke av de foreslåtte
trafikksikkerhetstiltakene som blir gjennomført i 2023.

Skolebehovsplanen 2023–2032
Utdanningsetaten i Oslo kommune sendte
før sommeren ut en begrenset høring til
Skolebehovsplanen 2023–2032. Saken
ble behandlet i Stovner bydelsutvalgs møte
16. juni 2022.
Stovner bydelsutvalgs vedtak:
«Stovner bydelsutvalg understreker det
prekære behovet for at Stovner videregående skole prioriteres fram i skolebehovsplanen, som tidligere innsendte
høringsinnspill datert 28.3.2022. Arbeidet
med å få raskere fremdrift jfr. den vedtatte
skolebehovsplan, bør derfor gis prioritet.
Stovner bydelsutvalg melder også inn behov for økt kapasitet på Høybråten skole.
En tilliggende tomt ble i sin tid kjøpt opp
for å kunne utvide skolen. Tomten er ledig
etter at et forslag om å bygge barnehage
på den nå er avvist.»

Beboerparkering i Stovner bydel
Stovner bydelsutvalg vedtok i mars 2021 å
utvide beboerparkeringen i bydelen, blant
annet til å gjelde for hele Høybråten. I
sommer sendte Bymiljøetaten plassering
av skiltene for beboerparkering på høring,
med fire ukers høringsfrist. Skiltene vil
etter planen bli satt opp i løpet av høsten
2022.
Det er Bymiljøetaten som forvalter ordningen med beboerparkering, og som er
skiltmyndighet.

Innspill til mindre trafikksikkerhetstiltak i 2023
Bymiljøetaten i Oslo kommune har bedt
om innspill til mindre trafikksikkerhetstiltak i 2023. Innspillene fra Bydel Stovner
behandles i bydelsutvalgsmøtet 22. sep-

Byggestart for Stovner bad neste år
Oslo kommune, ved Oslobygg KF, har
inngått kontrakt med entreprenøren NCC
Norge AS om bygging av Stovner bad.
Byggearbeidene starter i 2023, og Stovner-badet skal etter planen stå ferdig sommeren 2025.
Stovner bad skal bygges i Aasta Hansteens
vei 2, nedenfor gamle Fossum skole, med
kort vei til t-bane og buss. Badet blir dimensjonert for et årlig besøk på
250 000, og skal ha en samtidig kapasitet
på 600 besøkende. Arkitektfirma er Dyrø
og Moen Arkitekter.
Forts. neste side.

Oversiktskart – gater der det er innført beboerparkering i Bydel
Stovner (merket i rødt).
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Dette skal bli et moderne bydelsbad åpent
for alle aldre, med gode muligheter for
svømmeopplæring, trening, konkurranser
og lek. Det nye badeanlegget skal blant annet romme et 25 meters svømmebasseng,
varmtvannsbasseng, familiebasseng med
stupefasiliteter og barnebasseng. I tillegg
skal det ha styrketreningsrom, vannsklie,
boblebad, varmkulp og kaldkulp.
Sommerjobb for ungdom
i Bydel Stovner
Sommerjobb for ungdom er en stor satsing for Bydel Stovner, sommeren 2022
fikk ca.300 ungdommer i alderen 15–23
år jobb gjennom bydelen.
Sommerjobb gir aktivitet, deltakelse og
mestring for ungdommene, og en nyttig
erfaring fra arbeidslivet. Bydelen betaler
lønn, mens arbeidsgiver står for opplæring. I år søkte 731 ungdommer om sommerjobb i bydelen.
Det er i hovedsak private arbeidsgivere
innen salg og service som tilbyr arbeidsplasser, men også noen etater i Oslo kommune. Internt i Bydel Stovner har 13 tjenestesteder tilbudt sommerjobb, deriblant
flere barnehager. Det var i alt 51 arbeidsplasser som tilbød sommerjobb i år.
Sommerjobb med grønt vedlikehold.

HØYBRÅTEN SANITETSFORENING

Sanitetsforeningen står på!
Sanitetskvinnene tar ikke mange pauser i
sitt arbeide.
Her er planene fram til desember.
Det blir fortsatt Kløverturer hver tirsdag
fra kl. 11.00 til 13.00.
Det er bare å møte opp foran «Huset vårt»,
derfra går turen forskjellige ruter, noen
korte, andre litt lenger, om noen ønsker
det. Gode sko, lett tøy og evt. ei vannflaske
er alt du trenger for å være med. Mosjon er
aldri feil.
Torsdager ut over hele høsten er det kafé
på «Huset vårt». Der får du kjøpt nystekte,
vafler, kaffe og te. Trivelig å treffes for en
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prat, få med deg venner og naboen til en
hyggelig formiddag. Det er loddsalg og
bingo. Så det blir litt spennende også.
Torsdag 15. september var det 18 voksne
og syv småbarn på besøk i kaféen, det var
veldig hyggelig. Fortell alle om dette koselige tiltaket damene steller i stand.
Både turene og torsdagskaféene er hver
uke fram til julemøtet onsdag 7. desember.
Du kan også treffe sanitetsdamene i inngangspartiet til Lions Kunstutstilling på
Høybråten skole, helgen 5. og 6. november.
Tradisjonen tro står de der med bøttene
fulle av lodd, og mange fine gevinster. En

(Foto: Sarah Pierstorff.)

god inntektskilde for sanitetsforeningen.
Helgen etter, 12. og 13. november er det
tid for Sanitetsbasaren. Det legges ned
mye arbeid for å få denne basaren i havn
hvert år. Der også kan du bare går etter
den gode duften av kaffe, vafler og deilige
kaker.
Det er loddbøker for barnegevinster og
for gjennomgangslodd. Bordene bugner
av gevinster. Mange bedrifter og privatpersoner på Høybråten bidrar med gevinster
og Sanitetsdamene kjøper også inn. De
håper på like stort besøk som tidligere år,
da dette er den største inntekten de har i
løpet av året. Noe som betyr mye for alle
arbeidsoppgavene sanitetskvinnene bidrar
med støtte til, angående kvinners liv og
helse. 
Frøydis C. S.

Velkommen til Mekonomen
Stovnerbrua Service Senter
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Mekonomens tillitsløfte
#1: Vi skal alltid gi deg våre
beste råd

Vi vil det beste for deg og bilen din. Når du
møter våre fagfolk skal du alltid være sikker på
at de gir deg sin beste vurdering, basert på sin
kunnskap og erfaring.

#2: Vi avtaler alltid omfang, pris og
levering på forhånd

EUkontroll

EU-kontroll
Bestill time
i dag!

Det siste du trenger når du har bilen på verksted,
er flere ubehagelige overraskelser!
Derfor setter vi aldri i gang med en jobb uten å
ha blitt enige om både omfang, tid og pris med
deg på forhånd.

#3: Vi ringer deg alltid dersom det
blir endringer
Noen ganger skjer det uventede ting som gjør
at oppdraget endrer seg. Når det skjer, ringer
vi deg alltid opp og lager en ny avtale om pris,
omfang og leveringstid før vi jobber videre.

#4: Vi viser deg alltid bildelene
vi har byttet

Når vi bytter bildeler lar vi deg få se på alle
delene vi skifter ut hvis ønskelig. Slik kan du
undersøke bildelene selv, eller be noen andre
om å se på dem dersom du skulle være usikker.

#5: Vi har ingen skjulte kostnader

Fagspråk og delenavn kan oppleves kryptiske
når de opptrer i såpass forkortet form som de
gjør i en faktura. Derfor tilbyr vi en gjennomgang
av fakturaen sammen med deg for å forklare alt
vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det.

#6: Vi leverer når vi skal

Det å ha bilen sin inne på verksted er i utgangspunktet en ulempe – det er vanskelig nok å planlegge hverdagen ellers. Derfor gjør vi alt vi kan
for å levere bilen din når vi skal. Det innebærer
også at vi sier fra til deg med én gang dersom
det skjer noe uforutsett som gjør at oppdraget tar
lengre tid, slik at vi kan lage en ny avtale.

Stovnerbrua Service Senter AS
Stovnerveien 4, 0980 Oslo • Telefon 22 10 10 51 • E-mail: post@stovnerbrua.no
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Nybyggerne
på Høybråten
En vandring i Høybråtens tidlige historie
Ved Rolf Edvard Torbo
Lokalhistoriker
I det store jubileumsåret 2022 på Høybråten kommer vi ikke unna Karl Andersen,
selve grunnleggeren for Høybråtensamfunnet. Hans betydning for utviklingen av
lokalsamfunnet kan neppe overvurderes
helt fra han som 16-åring, i 1906, trillet sin
vedkomfyr på pappas dragkjerre opp til sin
nybygde hytte i ødemarka på Høybråten.
«Fredheim 1912» Gnr. 107. Bnr. 29
Bekkevollveien 3G
Karl Andersen (1888–1965) var sønn av
«torparen» Johannes Andreasson (1845–
1915) som var fra en husmannsplass i
Elfsborg län i Dalsland, Sverige. Karls
første jobb var som volontør, visergutt, for
den kjente Oslo-advokaten Vilhelm Dybvad. Her sparte han seg opp noen kroner
som han etter et særdeles godt råd fra
advokaten som var en god venn av Anton

Huset Fredheim 1912.
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Tschudi, brukte på å kjøpe en større tomt i
det nye nybyggersamfunnet på Høybråten.
Tomta besto av ni parseller med et samlet
tomteareal på drøye 20 dekar til en pris av
kr. 3100,-. Det skulle vise seg å bli en gullkantet investering.
Eiendommen fikk navnet «Fredheim»
som senere ble brukt som veinavn. Veien
delte forøvrig Karls tomt. På bortsiden fikk
Bjørnstjerne Albert Bjørnson-Langen bygslet sin boligtomt og i senere år er området
bygget ut med mange nye boliger langs
det som nå er forlengelsen av Bikuben til
Nilsebakken.
Karl giftet seg med sin Jenny Marie i 1912
og de fikk tre sønner: Johannes (f. 1915),
Karl Fredrik (f. 1919) og Leif (f. 1922).
I tillegg hadde de ansvaret for fosterdatteren Åse (f. 1912) som var søskenbarn
til guttene. Vis-a-vis skolehagen finner du

eiendommene etter disse fire på rekke og
rad fra Leifs butikk («Karls») på hjørnet
og nedover langs Folkvangveien. I dag står
butikklokalene ubrukt, men Karls barnebarn Karl Kristian driver sin tannlegepraksis sammen med Dag Øyvind Koksvik i
underetasjen.
Eiendommen strakte seg ellers helt ned
til bunnen av Nilsebakken og helt bort til
Myrdalsveien. Nærmest bolighuset var et
yndet lekeområde for oss etterkrigsbarna i
området: Andersen-skauen. En del av
Andersen-skauen ble senere ekspropriert
til transformatorstasjon.
Karl ble ansatt som lagerarbeider på AEG
i Kristiania i 1916. Her steg han raskt i
gradene og ble lagersjef. Denne karrieren
tok brått slutt da han i 1924 ble brutalt
oppsagt for å ha stått last og brast med de
streikende arbeiderne under storstreiken.
Denne krisen for familien ble til «Karl
Andersen Landhandleri». De startet et lite
landhandleri i stua i det lille bolighuset
deres. Det var virkelig et landhandleri hvor
man kunne få kjøpt kraftfor, bygningspapp,
stift, spiker, malervarer, vindusglass, elektrisk materiell, manufaktur, stentøy – og
selvsagt: alt i kolonialvarer!
Butikken fikk etterhvert ry på seg for sine
utsøkte kjøttvarer og sønnen Leif utviklet
en forretning som ble benyttet av folk fra et
stort geografisk område: Folk kjørte lange
veier for å få tak i en biff med ekte «Leif
Andersen-kvalitet»! Mange husker fortsatt
Leifs fenomenale roastbiff. Ikke alt er blitt
bedre med tiden . . .
Som en liten kuriositet vil jeg gjerne nevne
at min første «jobb» var som snømåker for
Karl/Leif. Simon Fuglestad og jeg hadde
oppgaven med å rydde snø foran butikken.
Kundene hadde selvfølgelig ikke bil, men
det kom ukentlig to biler som leverte varer
regelmessig: en fra Fellesmeieriet og en
fra Fellesslakteriet. Vi var fornøyd med
lønna: ei hvetebolle og en liten flaske Solo
som ble inntatt på bakrommet i butikken
som da var plassert i et større forretningslokale ved siden av Karls bolighus. Stor
stas!
Dette er ikke sted og tid for å beskrive
Karl Andersens eventyrlige karriere som
samfunnsbygger og fremstående Arbeiderpartipolitiker i Aker Herred. Detaljer
her kan du finne i boka om Karl Andersen
og nybyggerne på Høybråten: «Herrer i
eget hus». Det er historien om husmannssønnen som ble varaordfører i Aker og en

enestående forkjemper for det lille lokalsamfunnet som etterhvert ble det stedet vi
er så stolte av.
Når du går din tradisjonelle søndagstur og
kommer forbi Bekkevollveien 3G ser du
en staselig smijernsport med støpte portstolper. To av disse er Karls gamle, mosegrodde portstolper og de to nye er laget av
Karls barnebarn Karl Kristian. Her er det
større bredde tilpasset dagens krav til at
biler skal inn og ut.
Innenfor porten ligger Karl Kristians vakre
hus forblendet med teglsten. Det er et
moderne hus, men inni finnes det fortsatt
elementer av det opprinnelige huset som
Karl og Jenny bygde i 1912. Slik er gammel og ny tid flettet sammen for å minne
oss om hvor vi kommer fra.
Fra Karl Andersens «Fredheim» rusler vi
opp Nilsebakken og finner fram til det som
engang var et viktig samlingspunkt for
Høybråten: Holmsens Magasin.
«Bergvang 1911» Gnr. 107. Bnr. 134
Fredheimveien 3
Det var vognmann Harald Nilsen (1887–
1949) med sin fru Hanna (1884–1939)
som bygde Bergvang i 1911. På tradisjonelt Høybråten-vis ble det først hytte og
deretter et lite hus. I tillegg fikk Harald
oppført et større uthus med bl.a. plass til
flere hester. Som vognmann hadde han
mye arbeid for veivokter Berg. Vi har lest
om de fryktinngytende doningene med
snøplog trukket av seks hester! Ikke sjelden var det med vognmann Nilsen ved
tømmene.
Det opprinnelige huset i Bergvang brant
ned i 1930 og nytt hus sto på plass i 1932.
Det er dette huset som endel påbygget, er
det vi i dag kjenner som Holmsens Magasin.
Hanna og Harald fikk seks barn: Henry
(f.1906), Harriet (f.1908), Harry (f.1910),
Ragnhild (f.1912), Tordis (f.1914) og attpåklatten Jane (f.1923). Barna kom som perler på en snor med to års mellomrom og
ble gode medlemmer av det unge Høybrå-

ten-samfunnet. Tuberkulosen herjet i mellomkrigsårene og to av barna ble rammet:
Ragnhild i 1932 og Harry i 1947. Ragnhild
ble den aller første som ble gravlagt på
Høybråten kirkegård og innvielsen av den
helt nybygde kirken ble fremskyndet ved
den anledningen. Ragnhild ble bare 20 år
gammel.
For Harry var tragedien enda større. Han
giftet seg med Edith Løken, datter til stasjonsmesteren på Lørenskog stasjon og de
fikk tre barn: Steinar (1939–2018), Runi
(f.1942) og Tor (1944–2006). De mistet
dermed faren sin som småbarn og Edith
satt igjen som enke med tre små barn.
Harry var en driftig mann og etablerte
«Høibråten Isenkram og Malerforretning»
i 1935/36. Da Harry ble syk og døde i
1947 satset Edith på å klare seg alene
og med god støtte fra familien tok hun
handelsbrevet og kunne drive forretningen
videre på toppen av Nilsebakken som er
oppkalt etter nettopp familien Nilsen.
Edith treffer elektroinstallatør Tor Holmsen, søt musikk oppstår og de gifter seg
22. november 1952 – og barna gleder seg:
De skal igjen få en pappa!
Forretningen får nytt navn «E og T Holmsens Magasin» og butikken blomstrer.
Den blir snart en viktig plass for salg av
hvitevarer, malervarer og alt mulig ellers.
Kundene strømmer til p.g.a. gode priser og
personlig service.
Tor Holmsen var en ekte Høybråtengutt.
Han var sønn av Johannes Holmsen som
var en fremtredende Kristiania-fotograf.
Han er kjent for en rekke flotte fotografier,
også fotografier av de kongelige, men også
tallrike bilder fra det tidlige Høybråtensamfunnet. «Foto-Holmsen» var et kjent
begrep i datidens Kristiania/Oslo.
De tre Nilsen-barna vokste til og tok
etterhvert over driften av Magasinet. Det
var Steinar med sin fru Grethe, Runi med
mannen Knut Erlandsen og Tor med sin
Bodil Lindseth, kjent Høybråten-navn.
Vi kjenner Runi også for hennes store
innsats for Høybråten Dameturnforening

Klubben «Ti til tretten»
på bedehuset fyller 20 år
Litt historikk
Kai Lindseth kom på idéen om å starte
denne klubben i 2002. Ikke alle barn ville

være med på speider, skolekorps, kor eller
idrettslag. En klubb man kunne komme
på når man ønsket, mente han måtte

(100 år neste år!) og Knut som leder i
det velkjente dansebandet «Erlandsens
kvartett» som ofte spilte på Folkvang. Foruten Knut var Tor Nilsen, Odd Cederkvist
og Frank Rylander med i dette bandet.
Odd hadde god sangstemme og avleverte
Elvis-låter på løpende bånd!
Post i butikk
Da postkontoret ble lagt ned var det bare
naturlig at «Post i butikk» ble lokalisert til
Holmsens Magasin. Også her ble personlig service kjennetegnet og Holmsens Magasin ble flere ganger kåret til beste «Post
i butikk» i landet.
Det var Steinar som ledet installasjonsdelen av driften og fikk ry på seg for faglig
dyktighet og en suveren service i lokalsamfunnet. Jeg opplevde selv at Steinar kom
hjem for å ordne med en feil i det elektriske anlegget godt utpå julekvelden et år!
Holmsens Magasin holdt det gående til
2012. Da ble konkurransen med de store
elektro-kjedene for hard og fortjenesten
forduftet.
Ti år etter nedleggingen er det fortsatt
mange som savner den gode oppfølgingen:
Hvis du ikke husket hvilken maling du hadde brukt inne eller ute, var det bare i stikke
innom hos Holmsen. Der visste de hvilken
maling du hadde brukt og dette registret
gikk tilbake mange år. Sentraliseringen
fikk sine kostnader også på Høybråten.
I dag er det bare «Holmsens Elektro» igjen
av den gamle storhet på Nilsetoppen. Det
er sønnen til Steinar, Frode, som fortsatt
driver med elektro-installasjon til glede for
mange i lokalmiljøet. I bygget finner du
ellers en veldrevet frisør-salong, snekker
i kjelleren og ikke minst Toril Kluge Hansens kreative og spennende «Høybråten
Maleklubb og ateliérfellesskap». Du er
hjertelig velkommen til et besøk!
I 2. etasje i Bergvang residerer Runi og
Knut Erlandsen som kan se tilbake på sin
høybråtenslekt som nå rommer seks generasjoner med Høybråten-folk!

være fint. Han fikk med seg flere som var
interessert i at barna har det bra, noen
voksne, bl.a. Miriam Dolmen, Turid Flo,
Hans Åge Kulbotten, Jostein Larsen, Magne Gryvill, Kjetil Bergseth og Marianne
Solbakken. Noen ungdommer fra 15 til 18
år ble også spurt om å stille opp og hjelpe
til. Tenåringene gjorde en kjempejobb, og
var gode forbilder for de yngre. Det ble
startet et samarbeid mellom Normisjon
og Høybråten menighet. Klubben ble en
kjempesuksess. De fikk 180 medlemmer
de første årene. Med 20 kr. i årsavgift og
10 kr. i kontingent var det lav terskel for
å melde seg inn. De fikk pølse og brus på
inngangsbilletten, som de fremdeles gjør.
I tillegg var det en «kiosk» hvor de kunne
handle diverse. Fredag – ca. hver tredje
uke – var og er det treff. Etter Koronatiden
er det ekstra hyggelig å kunne møtes igjen.
Jeg har besøkt klubben noen ganger, og
der er det liv og moro hele kvelden.
Det blir holdt en liten andakt hver gang, og
Med nykjøpt godteripose fra kiosken.
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tre gevinster blir trukket på inngangsbilletten. Kvelden går fort med brettspill, bordtennis, stikkball o.a. Musikken runger i
lokalet, men allikevel sitter noen å skravler
og ler. De har nok bedre hørsel enn meg.
De har også rebusløp, og før påske og jul
er det verk-sted-kvelder hvor det lages litt
av hvert. Noen ganger settes grillen i gang,
det er koselig. Noe som er veldig gøy er
hvis det blir leid inn en simulator, så man
får prøvd seg som f. eks. «surfer». Heldigvis er det mykt å falle av, for det blir noen
knall og fall.
I døra sitter et par av ungdommene og

selger billetter, og kiosken betjenes av ungdommer. Pølsene smaker som alltid veldig
godt, og noen tar gjerne en ekstra. Ungdommene har god kontakt med de yngre,
hjelper dem og ser til at de har det bra.
Mange av dem vil gjerne være der hver
gang. Selvsagt er det flere voksne tilstede,
både fra menigheten og noen foreldre.
Det jeg har lagt merke til er at alle ungene
ser så fornøyde ut. Det er så godt som
ingen krangling på treffene sier Magne
Gryvill.
Fremdeles er det Høybråten Normisjon
og Menigheten som driver dette. De får

En del av gjengen har pause i trappa, og det er full musikk.

Her spilles det stikkball med liv og lyst.

Kristi Himmelfartsdag
på Liastua 27. mai

Været virket lovende da
mange møtte opp ved Liastua
denne dagen. Sola tittet fram
og varmet både kropp og
fjes. Men de fleste stolte ikke
helt på godværet, så flere satt
på regnjakkene sine, som de
hadde i beredskap.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Noen hadde kanskje droppet frokosten og
startet tidlig med Liastuas deilige vafler,
som Seniorgutta steker, ferske og varme.
Ingen frokost slår vel det.
Kåre Rune Hauge, som da var prost i Østre Borgesyssel var invitert til å lede gudstjenesten. Den 7. juni ble han innsatt som
domprost i Borg Bispedømme.
Mange syntes det var veldig hyggelig å se
vår tidligere sokneprest igjen, og det var
ikke få som ville slå av en prat med ham.
Selv sa han at minnene fra tiden her i Høybråten, Stovner og Fossum menighet var
mange og gode.
Kantor Roar Berg sørget for musikk til
gudstjenesten. Han har vært kantor i vår
menighet siden 2002, men 1. juli ble han
ansatt i Grorud menighet. Han spiller da
vesentlig i Grorud kirke, men også som
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støtte av ACTA, Normisjons barne- og
ungdomsforening. De fleste mellom 15 og
18 år har selv gått i klubben, da de var i
alderen 10 til 13 år.
Det koster nå 50 kr. i årsavgift, men inngangsbilletten er fremdeles 10 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. Det
er det så absolutt verdt, et trygt og godt
sted for ungene å være.
Vel-Nytt gratulerer så mye med 20 vellykkede år i «ti til tretten»-klubben.
En vel fortjent takk til Normisjon og Menigheten og alle som stiller opp.
		
Frøydis C. S.

gjesteorganist andre steder i Oslo. Utegudstjenesten ved Liastua er populær.
Man kommer seg ut en tur, og må gå litt
både før og etter.
Inngangssalmen var; – Nå er det morgentåkene letter.
– Fuglesang vekker livet på jord . . .
Hva kunne vel passe bedre enn det der ute
i skogen. Gudstjenestens ritualer ble fulgt,
som samlingsbønn og lovsang. Tekstlesing
fra Joh.17, 1-5.
Kåre Rune var opptatt av alt som skjer i

Ukraina, der de lever under umulige forhold, han ba en bønn for alle berørte.
Det ble sunget flere salmer, kirketjeneren
takket for samarbeidet med alle involverte
på Liastua og for kjempegode vafler. HSIL
og seniorgruppa stiller alltid opp.
Offergaven gikk til Høybråten-Stovner og
Fossum menighet.
Det var veldig smart å ha med seg regntøy, for på slutten av gudstjenesten kom
regnet. Regn gjør ingen ting når man kan
trylle fram en regnfrakk.
Flere av de som var på gudstjenesten skulle gå Pilgrimsleden med Jan Arne Tangerud, som kan masse om denne leden. Det
er virkelig en spennende vandring.
Derved gir jeg ordet til redaktøren i
Vel-Nytt, Dag Oskar, som var med på Pilgrimsvandringen. 		

Pilegrimsvandring over
Gjelleråsen for 40. gang

Kristi Himmelfartsdag valgte
noen av oss å bli med på den
årvisse begivenheten på
Liastua – utendørs
gudstjeneste med påfølgende Pilegrimsvandring over
Gjelleråsen. Som vanlig var
det godt oppmøte til gudstjenesten.
Tekst og foto: Dag Oskar Jensen
Redaktør, Vel-Nytt

Da pilegrimsvandringen startet ca. kl.
13.30, var det åtte personer som fulgte Jan
Arne Tangerud ned mot Pilegrimsleden.
Vi gikk som vanlig inn der leden krysser
veien fra Danseplassen mot Liastua. Her
sa Jan Arne noen innledende ord før selve
vandringen opp Kongedalen skulle starte.
Han kunne fortelle at den første vandringen fant sted i 1982, og at det således er
40-årsjubileum i år. Jan Arne har gått turen hvert år siden 1982.
Oldtidsveien (Den Trondhjemske Kongevei) har sin opprinnelse i førhistorisk tid.
Traséen til Oldtidsveien gikk opprinnelig
ut fra det gamle Oslo, over Galgeberg,
krysset Alna ved Alnabru og videre forbi

Alfaset i Strømsveiens nåværende trasé.
Deretter fortsatte den forbi gårdene Furuset, Stovner og Fossum, før den gikk over
Gjelleråsen og videre over Romerike til
Trondheim.
Svingele, Bjellele eller Solingle
Neste stopp blir ved det stedet som har
disse tre navnene. Her var det bratt og
svingete og store problemer med å møte
andre reisende. Det ble derfor satt opp en
bjelle man kunne ringe med før man satte
utfor. Det var for å varsle andre veifarende
om at her kom det trafikk imot. Man vet
i dag ikke sikkert hvordan bjellesystemet
virket, men antar at det var bjeller både
øverst og nederst i dalen, og at den som
ringte først hadde en slags forkjørsrett.
Varden
På vei opp mot Varden får vi en kort innføring om den delen av hjemmefronten som
hadde tilhold i Gjelleråsmarka.
På militærkartet fra 1797 er det tegnet
inn en varde på toppen av Gjelleråsen.
Vardene var en del av den tidens forsvarssystemer, og det var rekker med varder
mange steder i landet.
Vardene var hule inni, og det var lagt inn
ved som lett skulle la seg tenne. Gjelleråsvarden inngikk i en varderekke som
gikk helt østover til svenskegrensen. Varderekken
gikk også nordover til
Trondheim. Man måtte
kunne se fra den ene varden til den andre, og man
antar at varden på Gjelleråsen var den siste før
Akershus slott og festning.

I urolige tider måtte man ha vardevakt, og
det finnes rester av det man antar er en
vardehytte like ved varden på Gjelleråsen.
Det var streng straff for en vardevakt som
ikke passet godt nok på og ikke tente varden når han skulle.
Lauvåsen og skansene
Vår neste stopp blir på Lauvåsen. Her har
det ligget en husmannsplass siden 1701,
under gården Karterud i Skedsmo. Det
har vært bosetting på plassen helt frem til
1890, men det er grunn til å tro at det har
vært både hardt og vanskelig å leve her
inne.
Vi avslutter vandringen ved skansene som
bidro til å stanse Karls XIIs angrep på
Kristiania og Akershus festning i 1716.
Her fortalte Jan Arne ganske detaljert både
om Karl XIIs mange felttog i Europa, men
ikke minst om felttoget i 1716, hvor han
til slutt klarte å erobre Kristiania, men
aldri greide å ta Akershus festning. Etter
at svenskekongen hadde inntatt Kristiania
tok han hevn ved å gå over Gjelleråsen
og ødelegge skansene som hadde stanset
ham der.

Bildet til venstre er fra gudstjenesten ved Liastua.
Til høyre: Svingele, Bjellele
eller Solingle. Her skulle man
ringe med bjella før man satte
utfor.

Vandringen starter ved Pilegrimsleden, også kalt Oldtidsveien (Den
Trondhjemske Kongevei). Jan Arne Tangerud til høyre i bildet.

Vel framme ved skansene fortalte Jan Arne om Karl XIIs forsøk på å innta
Kristiania i 1716. Skansene på Gjelleråsen bidro til å hindre dette.
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Høybråten kirke 90 år
Det var en flott festgudstjeneste 12. juni, i anledning kirkas 90-årsjubileum.
Sogneprest Elin Lunde og
konstituert prost Maria P.
Skjerdingstad ledet gudstjenesten.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Redaksjonskomitéen
Da menigheten kom ut av kirken sto Høybråten skolekorps der og spilte flere marsjer som en hyllest til både kirke og folk.
Sola smilte og satte en spiss på formiddagen, men det varte ikke så lenge før regnet
kom og blandet seg med tonene fra Høybråtenmarsjen.
Løpende gjennom byga fant de fleste veien
til menighetshuset.
Menighetsrådsleder Anette B. Thorkildsson ønsket alle velkommen. Trond Leberg
spilte piano. Bordene var dekket med
fantastiske kaker, lett å se at det var jubileumsfest.

Flere talere
Anette leste litt om kirkas historie, før hun
ga ordet til kirkeverge Kjetil Haga. Han
hadde sporet opp en del kjendiser med
oppvekst på Høybråten. Men han mente
den nå måtte revideres, da mange flere
burde stå på den lista.
«Kirka er sentral i mange menneskers liv»,
sa han, «selv om ikke kirkene er fulle hver
søndag.» Et gavekort ble overlevert til bruk
i kirka.
Konstituert prost Maria P. Skjerdingstad
gratulerte med 90-årsfeiringen. «Vi skal
glede oss over historien», sa hun, «men
også se framover. Mye forandres, det er
stor forskjell på 1932 og 2022.» Anette tok
imot en vakker blomsterbukett.
Bydelsleder Rashid Nawaz hadde også
noen ord på hjertet, som han ville dele.
«Historisk har mye skjedd på 90 år, Høybråten kirke forener mange.» Fra bydelen
fikk kirka 3000 kr. til bruk i ungdomsarbeid.
Anette bidro med mer historie, mens kaffe
og kaker ble fortært. Karl Andersen og en
gruppe nybyggere var viktige for at vi fikk
egen kirke på Høybråten.
Vi var den gang under Grorud kirke. «De

få som eventuelt vil i kirka fra Høybråten,
kan hentes med bil», sa ledelsen på Grorud. De mente det var så få, at de til og
med kunne få kaffe og kaker. Men Karl A.
ga seg ikke, så 30. juni 1932 ble Høybråten kirke innviet, en vakker hvit murkirke.
Flere tidligere sogneprester, prester og
kappelaner fra kirka her var tilstede denne
søndagen.
Prost Kåre Rune Hauge har vært sogneprest på Høybråten, men flyttet da han
trådte inn som prost i Østre Borgesyssel
Prosti. I juli i år ble han domprost i Borg
Bispedømme.
Han sa han gjerne kom på besøk til Høybråten. Det hadde vært mange fine år der,
hvor de hadde knyttet flere gode vennskap.
Det er ikke så lenge siden kirka ble pusset
opp på dugnad. «Ikke så mange andre
steder det ville skjedd», sa han.
Hilsener til jubilanten
Det kom flere hilsener til jubilanten, bl.a.
fra KFUK/KFUM. Jentespeideren på Høybråten er også 90 år i år, så det er mange
som jubilerer.
Sogneprest Elin Lunde takket alle som
hadde stått på og bidratt til jubileumsuken.
Det hadde vært orgelkonsert med Kåre
Nordstoga, som innviet det nyrestaurerte
orgelet. Mange hadde også fulgt med Rolf
Torbo på kirkegårdsvandring blant de
eldste gravene her. Kaffe og hjemmebakst
ble servert i Rolf og Sidsels hagestue etter
vandringen, så vi kom akkurat unna det
voldsomme regnværet som igjen satte inn.
Rolf har mye under vesten, og i menighetshuset viste han lysbilder og fortalte historier fra kirka. Hans bestefar var den første
kirketjeneren, og hadde denne jobben i
tjue år.
Fra Arbeidersamfunnet overrakte Rolf en
klebersteinskandelaber som gave.
Undertegnedes gave var et lite dikt for
anledningen.
Karl Andersen står sterkt i Høybråtens
historie. Uten ham hadde vi nok ikke fått
egen kirke såpass tidlig.

Kirkegårdsvandring med Rolf Torbo, blant de eldste gravene.

En fullsatt Høybråten kirke under jubileumsgudstjenesten 12. juni.
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Elin Lunde var veldig fornøyd med at de hadde
fått låne telt av HSIL, og med Yosef som hadde
tatt jobben. Fint for dem som ville sitte ute i det
ustabile været.

Endelig var det
Parkkveld igjen
Tirsdag 14. juni var det klart
for Velforeningens parkkveld.
Det åpnet med korpsmusikk,
og aspiranter til korpset fikk
vist seg fram, med dirigent
Oda Halvorsrud Holen.
Høybråten skolekorps får
stadig nye medlemmer.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
Redaksjonskomitéen
Det fortsatte med underholdning i ca. to timer. Folk kom med stoler, tepper og puter
og slo seg ned på gresset øverst i parken.
Barn var det over alt.
Velforeningens alltid tilstedeværende
konferansier Anne Jenner ønsket alle
velkommen. Endelig etter tre år, uten
Koronarestriksjoner kunne folk samles for
sommerfest i parken igjen.
Høybråten skolekor sang av hjertens lyst
med Marianne Pentha som dirigent. De
har blitt så flinke, en fryd å høre på. Marianne brenner for dette koret og vil gi disse
barna sang- og musikkglede fra tidlig alder.
Plutselig spratt en rødkledd kar fram på
sparkesykkel, hoppet av og sang og danset
i høyt i tempo. Thoris Supergutt har vært

HSMK spiller alltid ved åpningen av parkkvelden.

og underholdt på parkkvelden flere ganger,
men denne gangen var han veldig opptatt
av at barna skulle være i fokus. Han fikk
mange opp på scenen og det ble danset
med liv og lyst. Ungene storkoste seg. En
pappa fikk også prøve seg på hallingkast,
men Thoris var en skikkelig «luring», til
stor fornøyelse for alle barna. Han sier selv
at han vil at alle skal være glade, være snille og ta vare på hverandre. Innimellom alle
morsomheter og skøyerstreker har han
også noen alvorsord med i sangene sine.
Kaker, is og varme vafler gikk unna,
sammen med kaffe og brus. Mange av
velforeningens trofaste medlemmer hadde
også nå stått på med baking og vaffelsteking.
Det foregikk litt av hvert rundt på plassen.
Man kunne fange såpebobler, være med
på bruskasseklatring med speiderne, fiske
litt, kaste på blikkbokser eller ta en tur i
klatreløypa. Ellers kunne man snakke med
folk fra HSIL, Lions, sanitetsforeningen og
menigheten, som alle hadde stands rundt
på plassen.
Dessverre er det mange som går hjem
når barna er ferdig med sine opptredener,
og det er litt leit for de siste som skal på
scenen.
Mange gode, kjente vokalister og band har
Velforeningen fått tak i gjennom årene.

Denne gang var det Marianne Pentha som
sto på scenen med bandet sitt. Hun er en
av våre beste sangartister, er bl.a. Elsas
stemme i samiske «Frost 2». Hun har også
vært med i norske Melodi Grand Prix.
Marianne sa at hun sang med hjertet til
alle som var igjen i parken, at det var en
stor glede å få synge på hjemmebane. Det
var bare å nyte den vakre stemmen. Men
klart det hadde vært hyggelig om flere var
igjen til parkkvelden var slutt. Det ligger
mye jobb bak en slik kveld, som bare varer
ca. to timer.
Takk til alle som står på år etter år, og takk
til Marianne for en nydelig avslutning.

Marianne Pentha ga oss en stor opplevelse
sammen med bandet.

Thoris Supergutt hadde fått barna opp på scenen, selv spratt han opp og
ned som en gummiball.

Høybråten skolekor koste seg på scenen, Marianne Pentha er engasjert dirigent.
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HØYBRÅTEN MALEKLUBB OG ATELIERFELLESSKAP

Nå er det full aktivitet igjen

Ved Unni Seierstad, Høybråten Maleklubb

Våren 1997 samlet en gruppe maleglade
damer seg for å jobbe sammen med likesinnede, og danne et kreativt miljø med
tegning og maling. Vi kalte oss Høybråten
Maleklubb. I januar 2019 slo maleklubben
seg sammen med medlemmene i Atelierfellesskapet Galleri Høybråten, som består
av 10 personer. Vi er alle nå under Høybråten Maleklubb og Atelierfellesskapets
vinger, og er totalt 36 medlemmer.
I forbindelse med 25-årsjubileet arrangerer vi jubileumsutstilling 22.–23. oktober
i Normisjonens Hus, Bergtunveien 2. Det
vil bli annonsert nærmere om dette på vår
Facebookside; Høybråten Maleklubb og i
Akers Avis Groruddalen.
Turer
Det har også blitt arrangert to turer i forbindelse med jubileet, en til Sverige med
bl.a. besøk hos den kjente kunstneren Lars
Lehrin i hans galleri i Karlstad, Rackstadmuseet, og i Selma Lagerløfs hjem. I august var flere av våre medlemmer i Skagen
i Danmark for å male og «fange lyset over
Skagen». Noen av maleriene som ble malt
der vil nok bli å se i vår jubileumsutstilling
i oktober.
I mars 2023 reiser noen av medlemmene
til Henningsvær i Lofoten på malekurs i
regi av kunstner Ellen Hegg.
En annen flott tur i 2023, i månedsskiftet

august/september, blir et én ukes kurs til
Dürres i Albania med kunstneren Enver
Gashi.
Våre aktiviteter for øvrig
Strikkekafe
Det er igjen full aktivitet i vår Strikkekafe som holder åpent hver onsdag fra kl.
1100–1500. Her blir det solgt kaffe og

tiden av hverandre. Når noen har lært noe
nytt, f.eks på kurs, får alle glede av det.
Det viktigste er også det sosiale og at vi
inspireres av hverandres kreativitet.
Vi arrangerer også mange malekurs i regi
av eksterne instruktører, for medlemmene
våre og for andre som ønsker å lære mer.
All info. om maleklubben, kurs ol. blir annonsert på vår Facebookside.
Ellers kan vi nevne at vårt årlige julemarked går av stabelen 4.–6. november i vårt
atelier i Fredheimveien 3.
Når denne utgaven av Vel-Nytt kommer ut,
har 12 kunstnere av oss hatt salgsutstilling
på Metrosenteret i perioden 1.8.–30.11.
Salget hittil har gått meget bra, noe vi selvfølgelig synes er positivt!
Høybråten-beboer; som dere ser er det full
aktivitet igjen i atelieret vårt på Høybråten.
Vi setter stor pris på om du stikker innom,
ser våre bilder og slår av en prat!
Vi er til stede i atelieret de fleste ukedagene. Bare ta kontakt når du ser at det er
noen der.

vafler, og praten går livlig rundt bordet.
Du kan også ta med ditt eget håndarbeid,
eller du kan bli med i våre prosjekter og
strikke luer til Radiumhospitalet, eller
nyfødtsett (pledd, genser, lue og sokker) til
fødeavdelingen på A-hus.
Hittil i år, pr. 1. september har vi levert i
overkant av 200 luer til Radiumhospitalet
og 60 nyfødtpakker til A-Hus.
Du er hjertelig velkommen til å strikke
sammen med oss. Det er enda plass til
mange flere.
Drop-In maling
Det er også full aktivitet igjen på vår DropIn maling, hver torsdag fra kl. 1100-–1500.
Vi håper at flere i nærmiljøet vil komme
og male sammen med oss. Som nevnt i
tidligere utgave av Vel-Nytt, er det ingen
instruktør på denne/disse dagene, men vi
er alle behjelpelige med å gi hverandre tips
og råd. Flere av oss kan forskjellige teknikker og medier, og hjelper gjerne til med råd
og tips.
Vi er alle glade amatører på ulike plan,
med ulike ambisjoner, og vi lærer hele

12 kunstnere fra Høybråten Maleklubb har utstilling på Metro-senteret i perioden 1/8–30/11. Salget hittil har gått meget bra.
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Høstforberedelser
og jordforbedring
Nå er det høst, og det er på tide å gjøre
noen forberedelser i hagen slik at jorda
ikke ligger bar, men blir sunnere og planteveksten til neste år blir bedre. Å stelle
og gjødsle jorda med organisk materiale
er bra for mikroorganismene, sopphyfene,
meitemarken og humusinnholdet. Det gir
en god jordstruktur som er viktig for å dyrke friske og motstandsdyktige vekster og
grønnsaker i hagen. Sunn jord gir sunne
og næringsrike planter og god folkehelse.
Enkle ting som vi alle kan gjøre, er å legge fem cm dekke med gressklipp rundt
plantene utover hele vekstsesongen. Meitemarken er en reser til å omdanne døde
planterester til næringsrik jord på kort
tid og produserer 70 ganger sin egen vekt
med god jord som har en pH på 7. Ekskrementene til meitemarken kan du av og
til se ligge oppå jorden som hauger med
mørke pølser. Dette er superbra gjødsel og
inneholder fem5 ganger mer lett tilgjengelig nitrogen, syv ganger mer fosfor og 11
ganger mer kalium enn jorda ellers.
Om høsten bør du ikke la jorda ligge bar.
Da vil livet i jorda avta, jordkvaliteten blir
dårligere, og næringsstoffene regner bort.
Har du bjørkeblader og annet løv, kan du
blande det med årets siste gressklipp og
dekke bedene for vinteren. Større blader
fra lønn kan du kjøre over med gressklipperen slik at de blir kuttet opp i mindre
biter og blir lettere å fordøye for meitemarken. Lønneblader som ligger i flere
lag, blir fort våte og danner et tykt, klebrig
teppe som ikke gir et bra utgangspunkt for
nedbrytingen.
Jord er en ikke-fornybar ressurs, for når
jorda først er ødelagt av tiår med indus-

Takk til våre
annonsører
Vi takker både nye
annonsører og dere som
har brukt vårt blad til
profilering gjennom
mange år.
Vi håper annonsen
gir mer salg,
og vi takker for støtten.
Høybråten Velforening

Hagespalten
Av bybonde Audrey Maria Larsen
Høybråtenveien

trijordbruk, sprøyting med kjemikalier
og nedbygging, skal det mye til for å rette
jorda opp igjen. Det sies at det tar 1000
år å lage et par centimeter med jord, men
med gressdekke store deler av året, kan vi
greie å lage jord i bedene våre. Gressklipp
har mange fordeler i tillegg til å være en
veldig god kilde til gjødsel. Det holder på
fuktigheten i jorda ved at fordampingen
blir mindre. Det gjør også at temperaturen
i jorda er jevnere, og det hindrer ugress i
å spire. Ugress trenger lys for å vokse, og
gresset gjør at sollyset ikke kommer til.
Når du legger på gress om sommeren, er
det viktig å vanne først, og dessuten bør
du passe på at du ikke får med deg for mye

ugressfrø slik at du unngår oppformering
av ugress. Har du ikke så mye gressklipp,
så bør du gi det til de mest næringskrevende plantene som squash, gresskar, kål og
tomater. Eller du kan bruke det der jorda
er skrinn eller der det er kompakt leirjord
slik det stort sett er på Høybråten. Gressklippet vil gi god mat til meitemarken, som
så omdanner dette til humus, danner luftkanaler i jorda til jordlivet og til planterøttene slik at disse får bedre jord å vokse i.
Tang og tare er et annet jordforbedringsmiddel som er godt kjent fra gammelt av.
Tang og tare bør skylles, da planter som
bønner og poteter er følsomme for salt,
mens kålplanter, som opprinnelig kommer
fra strandområder, tåler litt salt. Jeg har
plukket tare som har drevet inn på strendene, skylt, tørket og klippet dem opp før
jeg gravde dem ned i grønnsaksbedene.
Dette er gratis organisk materiale som er
bra for jordlivet og jordstrukturen. Det er
dessuten rikt på kalium, svovel og noe bor,
et viktig næringsmiddel for rotgrønnsaker.
Markkompost er også en enkel måte å
lage egen jord på, helt gratis. I sommer
hadde jeg en bøtte med blader og annet
planteavfall stående i drivhuset. Den hev
jeg noen meitemark oppi. Da jeg etter
noen uker løftet av det øverste laget med
planterester, fant jeg en fantastisk mørk
jord fri for synlige planterester. Dette skal
jeg gjøre inne i vinter, men da må jeg bruke rester fra salat, krydder og grønnsaker.
Vi må ikke kaste kjøtt eller fiskerester i
denne bøtta, ikke bananskall som er sprøytet, eller sitrusfrukter og heller ikke rester
fra prydplanter, for disse er tilsatt et veksthemmende stoff som blir værende i jorda
og hemmer planteveksten. Ved å tilsette
ca. 20% fin sand til denne jorda, pluss
eventuelt litt gammel næringsfattig jord du
har dyrket i tidligere, har du laget din egen
såjord. Dette blir en spennende måte å bli
enda mer selvberget på!

DÅP - KONFIRMASJON - BRYLLUP
- EN VANLIG FEST ELLER ET MØTE

Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møter
Utleiepriser

Salen
Fredag - lørdag - søndag kr 4000,- Inkludert rengjøring
Depositum kr. 2000,Leie dagen før til dekking og pynting kr 900,Mandag - torsdag kr 2000,- inkl. vask
Tillegg for rengjøring ved bruk av kjøkken og servise kr 1000,Møterom 1. etg
Mandag - søndag kr 600,-.
Reduksjon for medlemmer: Salen kr 250,- og møterom kr 50,Leie i forbindelse med høytidsdager må avtales spesielt.

Utleietider

Mandag - torsdag senest kl. 23.00
Fredag - lørdag senest kl. 01.30
Søndag senest kl. 24.00
Ansvarlig leietaker må være fylt 25 år.
Det er gratis parkering på anviste plasser
etter kl. 17 på hverdager, og i helgene.
Kontakt Trude Erlandsen Rønning, tlf: 977 99 531, kl. 16.00 og 21.00 • truders@gmail.com
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HØYBRÅTEN-SPEIDERNE

Sommerens store «Happening»
– landsleir for KFUK–KFUM
Forsand ligger ytterst i
Lysefjorden, ei lita bygd, hvor
folketallet omtrent tredoblet
seg den uka da ca. 3500 speidere hadde leiren «GNIST»
der.
Tekst og foto: Frøydis C. Stenerud
og Gunnar Stenerud
Lørdag 3. juli møtte seks speidere fra Høybråten opp ved kirka kl. 08. De tre yngste
var nok ganske spente, to av dem var helt
ferske på landsleir. Det er et stort arrangement, men man lærer mye om både andre
og seg selv på stor leir.
De som var med fra vår tropp var; Anniken, Charlotte, Vårine, Alexandra, Marie
og Elea. Ledere som skulle være med bussen var Anette B. T., Vegard O. og Miriam
B. I bussen hadde de følge med Stovner/
Furuset- og Hakadal-speidere. Ledere fra
flere tropper hadde reist tidligere for å
tilrettelegge leiren, fra Høybråten var det
Ivar Asbjørn.
Det ble jubel da alle fikk servert varme

Elea, Alexandra og Marie er klare til start.

Teltleiren sett ovenfra, på vei mot Haukalivatnet.
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burgere. Da kom virkelig leirfølelsen.
Snart var det tid for «leirbål» nederst på
plassen. «Gamle» speidere og staben sto
for underholdning, og rop og latter runget
over plassen. Leiren lå på et kjempedigert
jorde. Det var grønt og fint da de kom, men
det ble dessverre godt med regn, litt i overkant, så veiene mellom teltene ble snart
til elver av gjørme. Alt utstyret de trengte
kom på plass, det var sendt med container
tidligere i uka. Det ble satt opp kjøkkentelt,
snekret bord og laget ildsteder. Noe som
virkelig kom til nytte i Høybråtens kjøkkentelt var den lille vedovnen de har. For med
alt regnet som bøttet ned, ble det myyyye
vått tøy. Snorer langs teltveggene var hele
tiden fylt av klær til tørk. Men veden de
hadde fått tak i var våt, så etter et par–tre
dager ofret de bordet de hadde snekret.
Det var tørt og ble god ved å varme seg på.
Lykken på leir er bl.a. å skifte til tørt tøy og
kunne sitte ved en ovn som varmer. Hver
dag startet med morgenbønn, frokost og
samlinger med sang.
Det er ikke få brød som går med til så
mange barn og ungdommer.
«Haiken» hvor de skal overnatte ute,
uten ledere, ble gjort om til dagstur p.g.a.

været. Kliss vått over alt. Men på turen var
de så heldige å få en stund med opphold
og gløtt av sol.
I leiren har alle sine oppgaver; lage mat,
dekke bord, oppvask etc. – Men våre ledere er greie, så de vasker opp mest, sier
Elea og ler. I fritiden knyttes det vennskap
under lek og moro. De hadde også oppgavehefter som skulle følges, og 15 av 20
oppgaver måtte være fullført for å få leirmerket. Onsdag var det vennskapskveld
med Stovner-troppen, hvor alle hadde
ansvar for underholdning.
Vi har flere ganger besøkt Høybråtentroppen på landsleire. Så vi tok gjerne turen
til vakre vestland dette året. Vi ble ganske
sjokka over det fine leirstedet som var så
fullt av gjørme. Men «våre» speiderjenter
og ledere var like blide og vi ble godt mottatt. Klarer de ei slik uke, så tett på hverandre under slike forhold, ja da kan de stå
for en støyt i det meste.
Global-markedet er noe av leirens høydepunkt. Da selges det mye godt og det er
mange konkurranser og mange andre ting
å være med på. Litt senere på dagen var
det Globalløp. Speiderne har skaffet seg
sponsorer (foreldre, besteforeldre, tanter
og onkler etc.) som gir runde beløp eller
betaler en fast sum for sitt barn. I sommer
ble det et spesielt løp med to muligheter,
enten tørt eller gjørmete. Det var litt av et
syn. Noen hadde gjørme både i hår og ører,
så bare det hvite i øynene syntes på dem.
Etter spyling og bading i Haukalivatnet var

Noen valgte det gjørmete løpet, og hadde gjørme både i hår og ører.

det tid for mat, før leirens siste leirbålkveld
kl.19.00. Stort bål ble tent, ingen brannfare fra «Gnist» der.
Underholdningen var i speidernes ånd. De
har skikkelig intern humor, man må nesten
være i miljøet for å fange den. Fra scenen
ble det først hvisket, men stemmeleiet steg
etter hvert og speiderne svarte i samme
tonefall.
«Hysj, ka sa ho? Masa, masa, masa, eg vil
ikkje vera heime, eg vil ikkje vaska upp».

Det høres jo helt sprøtt ut, men er ganske
så morsomt når man er i settingen. Det
var musikk, sang og dans og på plassen
nedenfor scenen svingte alle med. Det ble
opplyst at den foreløpige opptellingen av
Globalpengene var over 500 000, og det
ville stige ytterligere. Alle pengene går til
«Ilula» KFUK Tanzania. Pengene sendes
via KFUK–KFUM Global, en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av
Norges KFUK–KFUM-speidere. Regnet

kom også denne kvelden, på slutten av
bålfesten. Deilig var det da å krype inn i
teltet med kjeks og kakao, og la skravla gå.
Vinkende forlot vi lattermilde speidere. For
en trivelig speidergjeng. Vi som besteforeldre takker for den hyggelige mottagelsen
i år igjen. Både speiderne og vi har samlet
flere gode minner fra leir. Og vi håper på
flere muligheter.

Groruddalen Historielags
årbok 2022
Det nærmer seg utgivelsen av ny årbok. Det er alltid spennende.
Som tidligere år inneholder årets bok dramatiske, spennende og morsomme historier. Her kan du lese flere saker fra Høybråten.
Bl.a. om en av 100-års-jubilantene: Høybråten sangforening, det har
skjedd mye også på korfronten over 100 år. At Høybråten skole fyller
100 år, har vel de fleste fått med seg, men vet du hvordan det startet
med skole her på stedet vårt? Høybråten bedehus, nå Normisjon har
mange tradisjoner, bl. a. juletrefester, det kan du lese mer om i årboka.
At Isabels vei er det første navnebytte her på over 50 år kan være interessant lesning fra vårt distrikt.
Ellers inneholder den mange historier fra Groruddalen, denne dalen
som vi er så stolte av å bo i. Boka kan kjøpes flere steder i dalen. 

Frøydis

DIN LOKALE SYKKELBUTIKK

HØSTSALGET ER I GANG

• Piggdekksesongen er her straks
Ved kjøp av piggdekk får du gratis omlegg hos oss.
• Vi har vinterlagring med service.
• Vi prepper alle typer ski.
• Vi sliper alle typer skøyter.

Vi har verksted og tar alt
av sykkelreparasjoner!
Åpningstider er mandag–fredag 7.00–19.00 og 9.00–16.00 lørdager
Besøksadressen er Solheimveien 56, 1461 Lørenskog
Tlf. 67 97 30 02 • Mailadr.: info@sykkelopplevelser.com
Vi har også åpnet avdeling i Storgata 26 i Lillestrøm. Tlf 63 82 90 00.
Åpent mandag til fredag 10-18 lørdager 10-15.
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DE GAMLE HØYBRÅTEN-SLEKTENE

Historien om Johan Albert
Schøyen og Schøyenslekta på Høybråten

Første del (Vel-Nytt 1/2022) avsluttes med at parseller er blitt
kjøpt, og at arbeidskollegaene Johan Rognlien og Albert
Schøyen den 12. august 1904 har betalt de første avdragene
på disse. Det har nå gått et snaut år, og vi har kommet fram
til den 30. juli 1905. Albert Schøyen er blitt 34 år, og sammen
med Rognlien har han akkurat møtt 53 av de andre første parselleierne ved «Grinda» (i dag på hjørnet av Høybråtenveien
og Solbakken Allé), og Høybråten Nybyggerforening er blitt
stiftet.
Ved Bjørn Schøyen, Høybråten

Del 2. «Nybyggerne»
Vi kan lett se for oss at han nå står der tankefull og skuer utover parsellene han har
kjøpt. Det er ikke lenger bare en parsell
det er snakk om, men tre, og han vet hvilket enormt arbeid som ligger foran ham
før et eget hus endelig kan stå ferdig.
Albert bor fortsatt i en leiegård nede i
Gamlebyen i Kristiania sammen med
kona Johanne og nå fem små barn. Jobben
som formann på maleravdelingen til Hovedbanen fyller opp arbeidsdagene, og all
husbygging må skje på det lille som måtte
finnes igjen av fritid. Selv om Hovedbanen
har blitt dobbeltsporet fra Østbanen i Kristiania til Lillestrøm i 1904, så er nærmeste
holdeplass fortsatt Grorud eller Robsrud
(Lørenskog) for nybyggerne på Høybråten.
Det blir nok derfor mang en kveld og natt
som må tilbringes på parsellene når huset
etter hvert begynner å reise seg.
Nybyggerne disponerer tydeligvis parsellene fra 1904. Det tunge arbeidet med å

rydde skog har dermed allerede begynt, og
det å skaffe til veie alt av materialer som
skal til for å reise et hus eller to, tar tid og
koster mye penger. Tømmeret til Albert og
Johannes´ hus skal hentes ut fra parsell
nr. 234 (i dag Granliveien 4 og 10c), men
Albert vet at han trenger mer egnet tømmer, og har også allerede kjøpt naboparsellene nr. 235 (i dag Granliveien 12, 12b
og 12c) og parsell nr. 240 (i dag Kleiva 3)
nettopp til dette formålet. Etter at nødvendig tømmer er hentet ut, er det tydeligvis
planlagt å selge disse to parsellene videre.
De er nå slått sammen og har gnr. 107/10.
Tinglysing av skyldelingsforretningen skjer
den 16. juni 1905 og 7. desember 1906,
og skyld for eiendommene er til sammen 8
øre, noe som tilsvarer en 5-6 mål stor tomt
i dag. Den endelige tinglysing av skjøtet, og
overtagelsen av eiendommene, skjer først
7. januar 1911.
Uenighet om veitrasé
Albert betaler 1321,47 kr for alle tre
parsellene, og i kjøpekontrakten står det
spesifisert av Anton Tschudi: «Paahviler
kjøperen inden vaaren 1906 at ha oparbei-

(Ill.1.) Tre generasjoner av familien Schøyen samlet foran huset våren 1907. Fra venstre Torbjørn (6
½ år), Far Albert (37 år), Karsten (10 år), Arnold (11 år), Mor Johanne (35 år), Normann (1 år), Farmor Jøran (74 år), Bergliot (9 år) og Åse (4 år).
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det sin del av veien». Veien er trolig Høybråtenveien, men Albert Schøyen er svært
uenig i både nytt trasévalg og veibredde
da dette går langt inn på eiendommen
hans. Det utløser en heftig krangel mellom
han og veikomiteen med Jørgen Olsen
(«Olsebakken») i spissen. Albert får lite
gehør for sitt syn i Nybyggerforeningen, og
følgende kan leses i «Høibraatens Nybygger-Forenings Forhandlingsprotokol»:
• 25. mai 1906 Styre- og Veikomitémøde:
«Schøien vilde nedlegge protest mod den
foreslaaede omregulering i Bakken forbi
ham…. med hensyn til hans udhus.».
• 05. juni 1906 Medlemsmøde: « Schøien
følte seg ikke forpligtet til at legge ud
mere end 2 meter af sin tomt…».«…ligeledes Schøien, der ogsaa havde konsuleret
(sic!) en advokat i den anledning. »
• og til slutt den 21. juni 1906 - Medlemsmøde: «…vedtoges indstillingen (om
veitrasé) enstemmig. Schøien mødte
ikke.»
Med andre ord, Albert taper denne striden,
og «Olsebakken» blir flyttet til der den
ligger i dag.
Albert Schøyen er ikke langsint, og som
så mange av de andre nybyggerne på Høybråten påtar han seg også en rekke verv
og oppdrag i dette nye samfunnet. Han er
bl.a. medlem av skolestyret i seks år, medlem av skoletilsynet for Furuset skolekrets
fra 1911, formann for Furuset skolekrets,
medlem av «delingskomiteen» for Furuset
skolekrets 1914–16 (nedsatt av Aker formannskap), medlem av byggekomiteene
for oppføring av «Folkvang», medlem av
Nybyggerforeninga sitt styre og fattigverge
i ni år.
I tillegg driver han i en periode avholdsserveringen når det er arrangementer
på «Folkvang». Sponsor til dette er Foss
bryggeri i Kristiania, og når bryggeriet blir
nedlagt i 1922, ender stolene og bordene
ute i hagen i Høybråtenveien 73.
Villaen «Vildhagen» (senere villa «Solem»)

(Ill.2.) Familien Schøyen samlet foran huset
sommeren 1907. Fra venstre Albert Schøyen
med Normann på armen, Torbjørn, mor Johanne, Karsten, Åse, Arnold og Bergliot.

i «Olsebakken» er langt fra ferdig sommeren i 1907, og den offisielle flyttingen
fra Nonnegata i Gamlebyen skjer først i
februar 1908. Likevel er hele familien ofte
oppe på eiendommen på Høybråten, og
selv Alberts gamle mor Jøran tar den lange
turen fra Kristiania for å ta herligheten i
nærmere øyesyn (ill.1 og 2).
Det er tidligere både i bøker og artikler
blitt skrevet om det manglende skoletilbudet på Høybråten i Nybyggerperioden.
De fire eldste barna i «Vildhagen» måtte
da også begynne på Furuset skole i 1908
med den lange skoleveien dette medfører.
Vinterstid blir både ski og kjelker benyttet
(ill. 3), og sommerstid er det en solid fottur
på 2,5 km hver vei i tidvis ulendt terreng.
Kontrasten må ha vært enorm for disse
ungene som kom fra Oslos indre østkant
hvor brostein og opparbeidede gater er
en del av hverdagen. De eldste guttene,
Arnold, Karsten og Torbjørn, må da også
finne seg helt nye interesser nå ute i skog
og mark oppe i Høybråten-traktene. Ofte
er de ute både lenge og på steder de ikke
har fått lov til, og må snike seg inn. Anført
av storebror Arnold kryper de inn gjennom
kjelleren for lydløst å klatre opp gjennom
kjellerluka ved stua lenge etter avtalt leggetid. Først Arnold og så de to andre etter.
Far Albert, som selvfølgelig var klar over
dette, står oppe og venter bak kjellerlemmen. Arnold stikker først hodet opp, og
det vanker raskt et klask i bakhodet. Slik
blir det også på nummer to og tre. Så er
den saken over. Men lærte guttene noe av
dette? Neppe veldig mye, og neste gang de
kommer for sent, stiller de seg nå pent på
rekke i kjelleren, tar av seg luene, krabber
opp luka og tar imot den korreksjonen de
nå vet vil komme. Etter hvert vokser også
den yngre broren Nordmann til, og blir
en naturlig del av denne sammensveisede
brødreflokken.
Etter at Alberts far, Jacob Andreas Schøyen (se del 1) dør i 1904, fortsetter enken
Jøran å bo under svært kummerlige forhold i et lite krypinn på Rodeløkka. Hjertet
begynner å svikte, og hun blir sendt til
Ullevål sykehus i 1909. I et forsøk på rehabilitering blir hun sendt opp til Albert
og Johanne for å bo og hjelpe til i huset på

Høybråten. Det var nok hyggelig for den
gamle å være samlet med sønn, svigerdatter og barnebarn, men etter noen få uker
er eksperimentet over. Hjertet til Jøran er
alt for svakt, og hun greier ikke en gang å
gå trappene i huset. Hun blir sendt tilbake
til Ullevål sykehus der hun blir i 1 ½ år før
hun stille sovner inn i februar 1911 nær
78 år gammel.
Vi nevnte tidligere at det oppsto krangel
om traseen til «Olsebakken», og det var
som sagt ikke bare idyll i nybyggersamfunnet. Som en kuriositet kan det nevnes at
det i 1911 igjen er en aldri så liten disputt
mellom Jørgen Olsen og Albert Schøyen.
Jørgen Olsen benytter et gammelt tråkk
som går tvers over parsellene 234 og 235,
og ned til Granliveien (blant Høybråtens
eldste veier). En av Tschudis menn må
da komme med en skriftlig erklæring på
at det var avtalt at denne «veien» skulle
bortfalle da Jørgen Olsen overtok Parsell
236. Alt roer seg fort ned, og det blir kun
med Jørgen Olsens ene utkjøring direkte til
«Olsebakken» i framtiden.
Navnet «Vildhagen» forsvinner fort, og
når den endelige ferdigstillingsattesten på
villa «Solem» er klar i 1911, er behovet
for å beholde parsellene nr. 235 og 240
ikke lenger nødvendig. Det er greit å frigjøre denne kapitalen for bl.a. å søke om
å bygge et stort uthus i stedet. Først selger
Albert parsell 235 (som skilles ut som gnr.
107/189) for 562,50 kr. til Hans Arthur
Aarstad. Tinglysing av skjøtet for overtagelsen av eiendommen er 20. desember
1912, og kontrakten er påført «Veipligt
overtas strax av kjøperen». Dette kan
muligens skyldes Alberts noe dårlige erfaringer med veier på Høybråten. Nøyaktig
ett år senere, 19. desember 1913, selges
og tinglyses Kleiva 3 (tidligere parsell 240
som beholder gnr. 107/10) for 800,00 kr.
Kjøper var snekker Henrik Haakensen (senere Haakonsen), hvor det også etter hvert
blir etablert en liten landhandel.
Selv om tomtesalgene dekker alt det Albert har hatt av utgifter til tomtekjøp, så
trenger han fortsatt tilleggsinntekter. Husstanden som nå har blitt på to voksne og
åtte barn mellom tre og tjue år, har derfor i
tillegg fått to leieboere. Det er Hans Arthur

(Ill.3.) Skoleveien til Furuset var lang, og det var viktig å kunne gå på ski
vinterstid. Bildet er tatt foran huset ca. 1910, og i stigende alder fra venstre Normann (4), Åse (7), Torbjørn (10), Bergliot (11), Karsten (13) og
Arnold Schøyen (14)

Aarstad og kona Aagot som har flyttet fra
«Bjørgly» (i dag Bjerkeliveien 3A) til villa
«Solem» den 8. november 1917. Dette er
samme mann som kjøpte parsell 235 av
Albert Schøyen i 1912, og som allerede i
1915 har solgt den videre for 6200 kr. til
Hjalmar Jordan. Ut fra folketellingen i desember 1917 ser vi at det er innlagt strøm
i huset, og Aarstad leier to rom og kjøkken
for 20 kr. pr. mnd. M.a.o. en grei ekstrainntekt til husholdningen. Selve familien på ti
bor på de resterende tre rom og kjøkken,
og der er det sikkert nokså trangt nå. Arthur Aarstad forsvinner som leieboer før
1924, mens hans kone Aagot blir boende
til i hvert fall en tid etter 1927.
Årene går og barna til Albert og Johanne
vokser til, og de har nå også blitt besteforeldre til Bjørg Synøve Schøyen (senere
Welle) i 1919. Det er sønnen Karsten og
Ragnhild Elfrida Gran som har fått barn.
Riktignok er de ikke gift enda, men dette
kommer etter hvert. Mer bestemt i april
1922 noen måneder før sønnen Kjell Arbo
blir født. To år senere er det søsteren Bergliot Schøyen sin tur til å gifte seg. Hun
velger da Ragnhilds bror Karl Gran. Begge
familiene etablerer seg på «Granholt» på
Høybråten i det som i dag er Høybråtenveien 55.
I 1925 føler sannsynligvis Albert Schøyen
at livet smiler til ham etter mange år med
hardt arbeid. Tre av barna er gift, og de
fleste andre har fast følge og han har også
barnebarn. Den 18. juni kan han i tillegg
feire 25 år som ansatt ved Hovedbanen.
Han er fortsatt bare 55 år, og ser nok for
seg feiring av både 35 og kanskje 40 år
ved jernbanen samt mange gode år i huset
på Høybråten (ill.4). Slik skal det dessverre
ikke gå. Albert får akutt blindtarmbetennelse med komplikasjoner, og dør på Aker
sykehus den 6. februar 1926, bare 56 år
gammel. Høybråten har ennå ikke fått sitt
kapell med kirkegård, og Albert blir derfor
gravlagt på Grorud kirkegård den 13. februar 1926. Enken Johanne og de to yngste barna Leif og Gerd blir boende i huset i
«Olsebakken»
I siste del skal jeg ta for meg årene etter
Alberts død og fram til i dag.

(Ill.4.) Et av de siste bildene tatt av Albert Schøyen (t.h.) våren 1925
med huset, epletrær og «Olsebakken» i bakgrunnen. Øverst i bakken
ligger huset til Jørgen Olsen. Til venstre for Albert står døtrene Åse (gift
Bratlie) og Gerd (gift Hammer) og Torbjørn Schøyen.

Vel-Nytt Høsten 2022 • 21

HØYBRÅTEN SKOLE 100 ÅR

Fornemt besøk på skolen

Det var spente elever og ansatte på skolen
den 16. mai 2022.
Stortingspresident Masud Gharahkhani
var ventet, som en av markeringene for
skolens 100-årsjubileum. Det ble utsatt fra
manag 11. mai, da han måtte dra til Ukraina sammen med utenriksminister Anniken
Huitfeldt. De møtte Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj og så med egne øyne
noen av krigens grusomheter. Han syntes
det var tøft. Det sto i stor kontrast til 8. mai
her, vår frigjøringsdag.
Masud G. kom presis kl. 11, i en blankpolert bil. Alle elevene hadde marsjert ned til
den nederste skoleplassen, og ventet nå
spente. Han holdt en liten tale, snakket om
at vi må ta godt vare på vårt demokrati og
verne om vår frihet. Det er ingen selvfølge.
Som vi nå ser ikke så langt fra oss, kan
friheten være svært skjør.
Fra hvert klassetrinn kom en elev frem,
med sine spørsmål fra klassen.
«Liker du å være politiker i Arbeiderpartiet»? eller «Har du barn»?
Spørsmålene var mange og varierte.

Masud G. svarte klart og tydelig på alt.
Siden han var på besøk 16. mai, var det jo
naturlig å snakke om feiringen av 17. mai,
om barnetoget og et demokratisk Norge.
«Ingen andre land i verden feirer nasjonaldagen slik som her», sa han. De fleste land
feirer med militærparader, marsjering,
kanoner og andre våpen. I Norge er barna
i fokus, barnetog over hele landet, familier
som samles og så masse is man klarer å
spise. Han sa han ville stå på balkongen
mot Karl Johans gate, i sin nye Eikerdrakt
mens barnetoget i byen passerer. Da ville
han vinke til alle, og det ville være lett å se
Høybråten, for de skulle gå først i toget,
siden skolen er 100 år. «Siden det er tre
år siden det var barnetog, skal alle barn få
all isen de vil, det har jeg bestemt,» la han
til. Han fremsto som en skikkelig «folkets
mann». Deretter gikk han med museumsansvarlig Gro Strømme, tidligere lærer på
skolen og Sebastian O’Hare fra 7. trinn
ned i muséet. Selvsagt var rektor Ricke,
assisterende rektor Anette og hans følge
fra Stortinget med.

Tekst og foto:
Frøydis Cederkvist
Stenerud
Redaksjonskomitéen
Han syntes det var en fantastisk fin samling i muséet, «Som å komme rett inn i
fortida», som han sa. «Merker» hadde
han aldri sett før, slike man måtte ha for å
handle matvarer og annet under krigen, og
en god stund etterpå. Nøkkelen til Høybråtens første vannpost fikk han også holde i.
I muséet får man se utviklingen gjennom
100 år. Han var imponert.
I museumsboka måtte han skrive navnet
sitt med pennesplitt dyppet i blekk.
Da han fikk se «tråorgelet» ville han gjerne prøve det, og vi hørte spede forsøk på
«Lisa gikk til skolen». Stortingspresidenten har mange oppdrag gjennom dagen,
men han så ikke på klokka, var bare blid
og interessert.
En fin formiddag for store og små. Jeg
var så heldig å få være med i følget for å
fotografere. Et fint møte med en hyggelig
stortingspresident.

Stortingspresidenten fikk gleden av å treffe HSMK allerede 16. mai.

Skolens ledelse, Sebastian og Gro Strømme var veldig fornøyde med
dagen.

Masud Gharahkhani var en god lytter da én og én elev kom fram og stilte
personlige spørsmål.

Alle besøkende må skrive med penn og blekk i museumsprotokollen,
også stortingspresidenten. Sebastian og Gro Strømme tok seg av det.
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Først i barnetoget 17. mai
Det var en strålende dag da
17. mai endelig opprant. Det
hadde vært mye øving på
marsjering og rekkefølge for
både lærere og elever.
Korpset hadde trent om og
om igjen. Det hadde vært
korpsmusikk og marsjering
i Høybråtens veier i flere
dager. Og så var dagen der.
Sola strålte fra knallblå himmel og det var en hektisk
morgen i mange hjem på
Høybråten.

Elevene ble hentet tidlig med buss ved
skolen, barnetoget i sentrum startet jo kl.
10.00. Foreldre, søsken og besteforeldre
fylte opp lokaltoget, så de skulle rekke å se
elevene komme marsjerende først i barnetoget opp Karl Johans gate. Med skolens
nye fane marsjerte de stolt mot slottet.
Etter at «17. mai ble avlyst» både i 2020
og 2021 p.g.a. pandemien, var det tredobbel glede å kunne feire på tradisjonelt vis i
år. Det er jo stas å gå forbi slottet og hilse
Kongefamilien med flaggborgene, og ekstra stas å få gå først i toget. Mange mennesker i vakre bunader og annen finstas
fylte Karl Johans gate og sidegatene, smil
og latter og hurrarop lød over alt. Det var
tidenes lengste barnetog, og ingen andre
land i verden kan vise til lignende feiring
av Nasjonaldagen. En stolt dag for landet
vårt.
På Høybråten var kafeteriaen åpen fra
kl. 09.00 og man kunne se barnetoget på
storskjerm mens man nøt morgenkaffen.
Familier med små barn og noen godt voksne dukket opp tidlig, men de fleste kom
i elleve–halv-tolv-tiden. Arrangørene på
skolen, Høybråten skolekor og Høybråten

Høybråten skole gikk først i barnetoget i Oslo.

Sara Lie Eide fra 7. trinn holdt dagens tale.

Høybråten skoles nye fane.

skoles strykeorkester, var litt engstelige for
at mange ble i byen så det skulle bli stille
her på skoleplassen. Men bekymringene
var grunnløse, folk strømmet på, barn,
ungdommer og voksne fylte opp både kafeteriaer og skolegård.
Borgertoget gikk kl. 14.00 ut av skoleporten med Høybråten Skoles Musikkorps
og 17. mai-korpset på plass. Som alltid er
Høybråtenfolket flinke til å følge opp. Det
hadde vært en dag som startet tidlig og
det er langt å gå for ungene i barnetoget,
så arrangørene var virkelig fornøyde med
oppslutningen.

Assisterende rektor Anette Dovre ønsket
alle velkommen da borgertoget kom tilbake, maken til fremmøte hadde hun aldri
sett. Skolekorpset spilte og skolekoret
var forsangere da alle stemte i med «Ja, vi
elsker». Det er alltid rørende. Rektor Ricke
Müllers tale inneholdt gratulasjoner for
dagen og 100-årsjubiléet. «Det står virkelig
respekt av hvordan lokalbefolkningen ivaretar tradisjoner her oppe,» sa hun. Sara
Lie Eide fra 7. trinn holdt en fin tale med
både historiske elementer og om nåtid,
stolthet, vennskap, frihet og demokrati.
Dirigent Marianne Pentha fortjener ros
for skolekorets store fremgang, de har blitt
veldig flinke. At vi har mange rekrutter til
HSMK skjønner vi når vi ser alle barna i
aspirantkorpset og juniorkorpset, dette er
bra.
Skolekorpset gjorde en formidabel innsats
hele denne dagen. Det er ingen 17. mai på
Høybråten uten at korpset spiller og vi alle

På skolen fikk også aspirantkorpset spille.
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synger Høybråten-marsjen. Det var mange
som ville høre strykeorkesterets minikonsert i amfiet også. Vi er heldige som har et
så bra musikkmiljø på Høybråten.
Tid for lek og konkurranser ble det også,
til barnas store fornøyelse. Det ble kastet
på blikkbokstårn, løpt sekkeløp, slått ned
spiker, løpt med poteter og fisket i bassengene m.m. Like spennende hver gang.

Premier til de fleste
På kaféene gikk kakene unna, og det var
bra, for det var så varmt at krem og sjokolade smeltet. Ved bordene ute nøt mange
både kaffe, is og brus.
Noen har vært her for å feire 17. mai hvert
år gjennom et langt liv, mens noen var her
for første gang i år. – Og hit skal vi igjen,sa de. En fantastisk flott dag ble rundet

Like gøy å huske selv om det er 17.mai

Som vanlig var det mange i skolegården.

av i sekstiden på skolen. Mange fortsatte
feiringen hjemme, med familie og venner
til det ble tid for å legge seg i den lyse forsommernatten. En nasjonaldag de fleste
vil huske som helt spesiell etter mye nedstengning og ufrihet i to år. Også en flott
dag for en stolt hundreåring.

Frøydis C.S.

VEDLIKEHOLDSFRIE

SPROSSER
TIL NYE OG GAMLE VINDU
I PVC MED LIVSTIDSGARANTI!

Gratis befaring!
Pynteskodder lages på mål

SPROSSER
SKODDER
GLASSLISTER
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Elevene holdt
100-årsutstilling

Foreldre, søsken og andre
var invitert til en stor utstilling elevene hadde satt
sammen til 7. juni. De hadde
brukt flere uker på å lage en
allsidig utstilling med barndom gjennom 100 år, under
og tiden etter krigen.

Først møttes vi alle ute ved småskolen.
Båndet ble klippet og feiringen kunne
begynne. Der ventet Mari Brovold, leder i
FAU, og Åsmund Gylder med ungdommer
fra «Lif Laga», som kom med 100-årsgaven fra FAU på Høybråten.
De plantet sju epletrær, ett for hvert trinn
på barneskolen. En kjempefin gave, som
blir til glede og nytte i mange år. Rektor
Ricke Müller og assisterende rektor Anette Dovre overvar plantingen og takket
Åsmund og «Lif Laga»-gjengen for jobben.
De sto med sin sommervogn i skolegården
og solgte eplemost, laget av epler fra hager
i Groruddalen.
Utenfor musikkrommet var det lang kø,
der hadde «Stikk-innom» kafé, som gikk
så det suste. Inntektene skal gå til ballbinge i skolegården, noe elevene har ønsket
seg i mange år.
I storskolebygget var det utstilling oppe.
Det var mye å se, og man fikk kjøpt kaker,
kaffe og saft som diverse grupper sto ansvarlige for. Det var også salg av «gammeldagse» drops og Smørbukk-karameller.
Selvlagde kremmerhus av papir var fylt
med silkeputer, polkagriser og annet. Det
smakte nostalgi. Var du litt småsulten, fikk
du også kjøpt påsmurt lefse og vafler.
Alle trinn hadde fått tildelt sitt tiår som de
tok dypdykk i. De eldste måtte dekke to
tiår.
Elevene hadde jobbet i grupper om forskjellige temaer. Noen hadde hengt opp
bilder og skrevet små tekster. Vi fikk se
en av Norges største forrædere; Vidkun
Quisling. Forferdelige og skremmende

bilder av jøder i fangeleire, det tyske skipet
«Donau», som fraktet jøder til tysk fangenskap, men som ved sabotasje fra norske
motstandsfolk ble senket i fjorden ved Drøbak. Vi fikk se og høre om nordmenn som
jobbet i hemmelige grupper mot tyskerne.
«Gutta på skauen» var ei slik gruppe. Det
var flere her fra Høybråten som jobbet illegalt, og kjempet mot tyskerne i det skjulte.
Går du Pilegrimsleden fra Liastua, vil du
finne ett av deres skjulesteder.
De største elevene hadde laget mange fine
gjenstander i keramikk, som ble stilt ut.
Morsomt å se hva de lager. Foreldre og
andre kom og gikk hele tiden, så det var
stadig noen innom de forskjellige klasserommene.
En riktig gammel skrivemaskin sto til fri
avbenyttelse på et bord, og mange prøvde
seg. Til slutt satt fargebåndet fast, og den
tok pause.
Slike skrivemaskiner ble brukt på alle
arbeidsplasser helt fram til datamaskinene
kom. Gamle leker hadde også elevene fått
tak i, fra både før og etter 2. verdenskrig.
Den gang tok man veldig godt vare på de
få lekene man hadde. Det var ikke bare å
gå i butikken og kjøpe nytt. Under krigen
og en god stund etterpå måtte man ha
«merker» som familiene fikk tildelt, for å
kunne kjøpe mange ting. Alt fra sukker,

Elea og Ingeborg solgte lefser, sukkertøy og
karameller m.m.

100-årsgaven fra FAU på Høybråten var 7 epletrær, ett for hvert klassetrinn. Lif Laga tok seg av plantingen av trærne. Åsmund Gylder veileder.

melk og mel og andre kolonialvarer, til sko
og klær m.m.
Denne utstillingen har nok elevene lært
mye av. Det er ikke så forferdelig lenge
siden det var helt annerledes å bo og leve
i Norge. Men som vi ser i Europa er både
demokrati og frihet skjørt.
Da det nærmet seg slutten av utstillingsdagen ble det quiz. Mange ivrige jenter og
gutter var raske med svarene på telefonene.
Elever og lærere var veldig fornøyde med
dagen. Det var også alle vi som fikk komme å se.
Frøydis C. S.

Amelia og Marie fristet med Brownieskake og
saft.

Her kunne man også fotograferes som soldat.
Godt det bare var papp.

En billedvegg fra krigens dager.
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HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

Full aktivitet i Høybråten
skoles musikkorps
Ved Øyvind Hofgaard, sekretær i HSMK
Høybråten skoles musikkorps startet opp
igjen med full aktivitet like etter skolestart.
Korpsene har samspilløvelser på torsdager, fordelt på aspiranter, juniorer og
hovedkorps. I tillegg har hver musikant en
egen spilletime med egen instruktør på sitt
instrument en halvtime hver uke.
Forsommeren ble en flott og travel
korpsperiode for HSMK. Mai måned
begynte med spilling i 1. mai-toget fra Høybråten skole og frem til arrangementet på
Folkvang. I forbindelse med at Høybråten
skole har 100-års jubileum og dermed gikk
som første skole i barnetoget i Oslo sentrum, så ble det mye hyggelig eksponering
for korpset i bl.a. Aftenposten, Akers Avis
– Groruddalen og på TV. NRK og ordføreren kom og laget et innslag med oss fra en
øvelse like før 17. mai, og TV2 kom på 16.
mai og sendte intervjuer med musikanter
og dirigent Oda direkte på God Morgen
Norge fra prøvetogene med barnehager og
skolen. På nasjonaldagen fulgte NRK med
Høybråten fra skolen om morgenen og ned
til byen.
HSMK fikk i år det ærefulle oppdraget
å spille på Eidsvolls plass klokken 9 om
morgenen 17. mai, i forbindelse med Stortingspresidentens tradisjonelle bekransning av Christian Frederik-statuen foran
Stortinget. Deretter marsjerte korpset mot
Festningsplassen og rakk akkurat frem
til oppmøteplassen før barnetoget skulle
begynne. Korpset gikk mellom flaggborgen
og skolens elever, og fikk masse jubel og
hurrarop langs hele ruten opp Kirkegaten,
Karl Johans gate, forbi Slottet og ned til
Rådhuset. Ved Stortinget hilste Stortings-

presidenten som vi nettopp hadde spilt
for om morgenen, og ved Slottet vinket
Kongefamilien. Etter toget deltok HSMK
på den flotte feiringen for jubileumsskolene inne på Rådhuset. Deretter bar det
tilbake til Høybråten og en liten pause
før den tradisjonelle feiringen fortsatte
med taler og sang, borgertog og konsert i
skolegården på Høybråten. Korpset viste
seg fra sin beste side hele dagen, og det
var vel fortjent å slenge seg nedpå litt da
alt var ferdig.
Det er ikke bare skolen som har hatt
jubileum i år. Høybråten kirke feiret 90 år
på forsommeren og korpset deltok som
gratulanter ved at to trompet-musikanter
spilte under jubileumsgudstjenesten og
at hele korpset spilte utenfor kirken da
gudstjenesten var ferdig.
Korpset har som tradisjon å marsjere
rundt på Høybråten og spille for de av våre
medlemmer som er konfirmanter. Det er
en hyggelig tradisjon å gjøre litt ekstra
stas på konfirmantene våre, og det settes
stor pris på dette hos konfirmantene og
familiene. Dette året har korpset spilt i
forbindelse med konfirmasjonsselskapene
til Sunniva, Dina og Ida.
I en svært travel vår-sesong for korpset fikk
vi også spilt i gatene og i Høybråtenparken
i forbindelse med velforeningens tradisjonelle parkkveld. Det er alltid hyggelig å
spille for vårt lokale flotte publikum hjemme på Høybråten. HSMK deltok også på
et stort Korpsfest-arrangement i Oslo sentrum i anledning at 2022 er Frivillighetens
år. Over 70 korps deltok og alle marsjerte
fra ulike steder i byen, via en stor parade
på Karl Johans gate. Alle korpsene samlet
seg til slutt på Rådhusplassen der det ble

HSMK på offisielt oppdrag ved Stortingets bekransning av Christian
Frederik-statuen 17. mai 2022.
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en stor felles konsert sammen med Blåsemafiaen. Etter to år på rad som pandemien satt en stopper for sommertur, så var
det veldig fint å kunne avslutte korpsåret
med tur til Blokhus i Danmark.
Rekruttering
I vinter gjennomførte korpset et gratis
pocket-trompetkurs i samarbeid med AKS
på Høybråten skole. Her fikk mange elever
prøve seg på å spille litt og bli litt kjent
med instrumentet. Like etter 17. mai og
etter skolestart i høst har korpset gjennomført instrumentprøving for alle som
hadde lyst, og skulle begynne i 3. klasse
(eller eldre). Etter det har korpset fått
15 nye medlemmer som fikk utdelt sine
instrumenter den 5. september. Samme
uke begynte de med sine enkelttimer med
spilleinstruktør for å lære sitt instrument,
og allerede uken etter møttes de til første
samspilløvelse i Aspirantkorpset.
Siste helgen i oktober skal HSMK ha stor
høstkonsert. Da skal alle tre korpsene
fremføre det de har øvet på gjennom høsten. For å øve til konserten håper Juniorog Hovedkorpset å få gjenopptatt den tidligere tradisjonen med å reise på seminar
til Daftø ved Strømstad. Det blir en flott og
innholdsrik konsert på Rommen scene, og
alle på Høybråten ønskes velkommen.
Ellers ser vi frem til at det i år kan bli
tradisjonell spilling i forbindelse med julegrantenningen i Høybråtenparken første
søndag i advent og i kirken på julaften.
Instrumentkjøp er svært kostbart for korpset, og gaven vi fikk fra Lions i jubileumsåret i fjor (95 år 2021) kom derfor godt
med da vi kjøpte en ny tuba til de yngre
musikantene. Nathan i Juniorkorpset fikk
utdelt den nye tubaen på Hederstegnkonserten i juni. HSMK har nylig gjennomført
vårt høstloppemarked på Stasjonsfjellet
skole. Tusen takk til alle som kom og handlet på loppemarkedet og til de som leverte
lopper eller hjalp til på andre måter og på
den måten støttet korpset.

Høybråten skoles musikkorps på Karl Johans gate 17. mai 2022.
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Skolemusikkens
sommertur 2022

Ved Lars-Erik Kjellesvig

For første gang siden 2019, var det i juni i
år endelig klart for et av årets høydepunkter for korpsmusikantene, nemlig den
årlige sommerturen til Høybråten skoles
musikkorps (HSMK). Sommerferiene i
2020 og 2021 forløp dessverre, i og med
pandemien, uten korpstur og for de aller
fleste kanskje også uten utenlandstur. Det
var derfor et korps som var sultefòret på
korpstur, og en kanskje ekstra ivrig gjeng
som la i vei mot Blokhus i Danmark.
De yngste musikantene skulle være med
på sin første korpstur, og for en del av
disse var det kanskje første gang de var så
lenge hjemmefra uten foreldrene sine.
Årets tur gikk til Blokhus utenfor Løkken
på vestkysten av Jylland, ved det vakre
Vesterhavet. I Blokhus skulle korpset delta
på Nordsø-festivalen, en korpsfestival med
tradisjoner helt tilbake til 1989 da den ble
arrangert første gang, og som i stor grad er
et familieinitiativ. I år var det ca. 40 korps
som deltok, blant dem våre nabokorps
Asker, Grorud og Høvik.
Reisen startet i Bergtunveien utenfor skoleporten, hvor store og små tok avskjed
med foreldre før de tok med seg instrumenter, uniformer og reisebagasje og satte
seg i bussen korpset hadde leid til turen.
Bussen, og en sjåfør med godt humør, fulgte korpset fra start til mål, inkludert alle
dagene i Danmark. Det bidro til at logistikken med instrumenter osv. fungerte kjempebra. Første etappe gikk til Langesund
hvor vi gikk av bussen og reiste med ferge

til Hirtshals. På ferga var det buffet til lunsj
med masse god mat, og det som nok var
musikantenes favoritt: softis-dispenseren
hvor det var selvbetjening. Det er vel unødvendig å si at det var flere som benyttet seg
av denne flere ganger. En annen favorittaktivitet på båten var nok shopping av godis i
taxfree-butikken.
Vi skulle bo i hyggelige ferieleiligheter i
Blokhus feriesenter, et leilighetskompleks
som lå rett bak den lange brede sandstranden med Vesterhavet rett ut. Det var
sandvolleyballbane og innendørs svømmebasseng med vannsklie, og begge deler ble
flittig brukt av musikantene innimellom
slagene i løpet av turen.
Første konkurransedag
Søndag var første konkurransedag. HSMK
var påmeldt i to av tre konkurranser, Prima
vista og marsjkonkurransen. Prima vista
innebærer at korpsene ikke vet på forhånd
hva de skal spille. Denne dagen hadde vi
en bussjåfør med om mulig enda bedre
humør, en skikkelig skøyer som forventet
å bli tiltalt med kallenavnet «Gjedda».
Vi ble busset til konkurranselokalet, en
skole hvor alt var på ett plan og som så ut
akkurat slik man ser for seg hvis man har
sett en del dansk tv og film. Det bar inn
i et klasserom for å pakke ut instrumenter, og deretter ble korpset geleidet inn i
gymsalen hvor dommerne satt klare. Hovedkorpsdirigent Espen Magnussen fikk
så utdelt notene, og han fikk 10 minutter
på seg til å dele disse ut til musikantene
og gi de beskjedene han rakk. Deretter var

HSMK med dirigentene Espen Magnussen og Jacob Nøstvik etter fullført marsjkonkurranse.

Solnedgang på stranda.

det bare å spille gjennom stykket, og man
ble bedømt ut fra denne første og eneste
gjennomspillingen. Etter konkurransen
bar det videre til Actionhuset i Løkken,
hvor det ble servert middag. Her var det
morsomme aktiviteter for store og små, og
for de største var det nok go-cart som var
aller mest stas. Som om ikke det var nok,
skulle både hovedkorpset og juniorkorpset
spille konsert på torget i Blokhus om kvelden. Blokhus er et hyggelig lite sted, men
har likevel et stort torg med en fin utendørsscene som korpset hadde gleden av å
spille på. Det kom noen dråper regn under
konserten. Men det var likevel noen tilskuere, blant dem HSMKs nye fan, bussjåfør/
showmann «Gjedda» som med sin smittende entusiasme bidro til god stemning.
En fridag
Mandag var det fri fra konkurranse, og
korpset tilbrakte dagen i Fårup sommerland. Fårup er en veldig hyggelig og veldrevet fornøyelsespark med morsomme aktiviteter for musikanter i alle aldre. Fårup
har også en fin badelanddel med mange
lange og morsomme vannsklier, både for
dem som liker at det går sånn passe fort
og for dem som liker at det går skikkelig
unna. Korpset hadde en kjempefin dag i
Fårup.
Tirsdag var det igjen konkurranse, og
denne gangen var det marsjkonkurranse
som sto for tur. Marsjkonkurransen foregikk i Aalborg sentrum hvor alle korpsene
marsjerte i gatene. Korpset både spilte
og marsjerte utrolig bra. Korpset har i år
hatt mange marsjøvelser på småveiene på
Høybråten, og i tillegg marsjert gjennom
Oslos gater både på årets korpsfest og ikke
minst på 17. mai. Da masjerte korpset
foran Høybråten skole som første skole
i barnetoget. Man kunne nok ane at all
denne marsjeringen i forkant hadde gitt
resultater, og HSMK viste seg fra sin aller
beste side. Det var en stolt gjeng korpsassistenter som fikk lov til å marsjere bak
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korpset gjennom Aalborgs koselige gater.
Det var mange lokale som stoppet opp for
å se og høre på, og for å ta bilder og filme
korpset som marsjerte forbi.
Etter at marsjkonkurransen var avsluttet
og korpset hadde spist lunsj, gikk turen
videre til Aalborg Zoo. Her var det både
elefanter, giraffer, isbjørn og mange andre
spennende og fine dyr. Noen møtte en
påfugl som hadde funnet ut at den skulle
spankulere litt rundt mellom de besøkende
i parken, og noen kom også over en markering av Grønlands nasjonaldag og fikk i
den anledning servert sjokoladekake med
det grønlandske flagget på. Og noen av de
yngre musikantene så ut som om de var
veldig glade i geitekillingene som man fikk
klappe inne i innhengingen. De tilbrakte
store deler av Zoo-besøket sammen med
geitene.

De to glade musikantene Peter og Martin tok i
mot prisen for 2.-plass i Prima-vistakonkurransen på vegne av HSMK.

Premieutdeling
Tirsdag var siste kveld på tur, og festivalen ble avsluttet med premieutdeling fra
scenen på torget i Blokhus. Først kom
resultatene fra Prima vista-konkurransen,
og jubelen var stor da HSMK ble ropt opp
på andreplass! Alle var mer enn fornøyd
med det, og det var nesten med sjokk og
vantro at HSMK rett etterpå fikk vite at de
hadde fått andreplassen også i marsjkonkurransen! Jeg tror nok alle var klar over
at marsjeringen hadde gått veldig bra, men
likevel. At korpset skulle ende opp med
å få premie og andreplass i begge de to
konkurransene korpset deltok i, det var jo
nesten i overkant. Gleden var selvfølgelig
stor både hos store og små musikanter,
og hos korpsledere og assistenter som var
med på turen.

Danmark er fortsatt et eldorado for både
store og små barn. Fårup sommerland
anbefales. Blokhus er med sin sentrale
plassering på kartet en helt ideell base for
en korpstur med korte avstander til veldig
mange steder og mye moro.
Det som likevel slo meg som det aller
fineste med denne turen, var å se hvor
inkluderende og fint miljøet er i korpset
og hvor sammenspleisa og fin gjeng dette
er. Hvordan de eldste musikantene tok seg
av de yngste, og rett og slett hvor fint og
morsomt musikantene hadde det sammen
på tvers av alder og klassetrinn. Dette er jo
også en av grunnene til at jeg oppfordret
mine egne barn til å begynne i korpset.
Hvis jeg hadde vært barn igjen, ville jeg
helt klart ha begynt i korps!
Jeg håper og tror at musikantene på denne
turen har skaffet seg minner for livet.

Hjemreise
Onsdag var det tid for hjemreise,
og det var nok en gang ferge
Hirtshals til Langesund før bussen kjørte nordover mot Oslo og
Høybråten. Det var en glad og litt
sliten gjeng som gikk av bussen
i Bergtunveien onsdag ettermiddag.
Det var aktive dager og en ganske
tett timeplan, med en fin blanding
av spilling, marsjering og fritid.
Det var sosialt og mye moro for
musikantene. Jeg gjetter på at
mange musikanter nok kjente på
en form for frihetsfølelse på tur
uten mor og far. Samtidig kunne
mor og far og søsken kose seg
med oppdateringer på Facebook
med både fine bilder og videoklipp fra konsert og marsjering
osv.
Som voksen korpsassistent
og ledsager på denne turen, er
det flere ting som slår meg og
som jeg sitter igjen med. Det er
Også de eldre musikantene koste seg i Aalborg Zoo.
deilig å være norsk i Danmark.

Støtt korpset

Høybråten Skoles Musikkorps består av 70 flotte musikanter i
alderen 8–18 år og en håndfull fantastiske instruktører og dirigenter.
Korpset drives av foreldrene i form av dugnader og verv.
Korpset har et godt og inkluderende miljø og høyt musikalsk nivå!
Vi takker alle som støtter oss i vårt dugnadsarbeid på loppemarkedene hver vår og høst, samt med kjøp av Høybråtenkalenderen (kalender for 2023 kommer for salg i november).
Du kan også støtte korpset via Vipps (# 12152) eller registrere oss
som mottaker av din Grasrotandel (søk opp: 943118825 HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS på norsk-tipping.no/grasrotandelen).

28 • Vel-Nytt Høsten 2022

HØYBRÅTEN SKOLE 100 ÅR

Mottagelse på Vardeheim

Det er feiring av 100-årsjubiléet flere ganger gjennom året. En av markeringene
var mottakelsen på Vardeheim fredag 6.
august. Det var mange pensjonerte lærere
som gledet seg over gjensynet med «gamle
kollegaer». I tillegg var det noen andre
innbudte som kunne kose seg med et velkomstglass, kanapéer, kaffe og macroner.
Rektor Ricke Müller og assisterende rektor Anette Dovre ønsket alle velkommen,
og rektor hadde noen ord på hjertet til alle
gjestene. Det ble vist gamle lysbilder fra
skolens første år. Den sto ferdig i 1922, da
startet de første klassene opp. Selve åpningsfesten var i 1923.
Rolf Torbo, vår fremste lokalhistoriker,
hadde mye historie på lager om skolen
vår. Noen av de tidligste lærerne ble nevnt,
som hadde jobbet på skolen i mange år.
Han kom også litt inn på Høybråtenbarnas
skolehistorie fra før skolen ble bygget.
Det var skole både på Hornetoppen og i
Fernerhuset i Vardeheimveien. I mange år
gikk ungene helt til Furuset skole, det var
langt, spesielt for de minste.

Vår forrige rektor på Høybråten, Jan Gunnar Braathen mimret om sine tjue år ved
skolen. Det ble mye latter og gjenkjennen-

de nikk. Tidligere lærer Liv Lia holdt en
liten tale og det ble lest dikt om skolen vår.
Det gikk ingen «engler» gjennom rommet,
praten gikk livlig. Men også hyggelige møter tar slutt og vi gikk hver til vårt. Kanskje
dette ga et lite puff til nye møter mellom
tidligere kollegaer. 
Frøydis C. S.

Rektor ønsker velkommen. Rolf Torbo og Jan Gunnar Braathen i forgrunnen.

Festskrift angående Høybråten
skoles 100-årsjubileum

Som vel de fleste har fått med seg; Høybråten skole fyller 100 år i 2022.
I den forbindelse blir det laget et festskrift om skolen gjennom 100 år.
Her kan du lese om de aller første lærerne, og mange andre ansatte som er nevnt
ved navn gjennom årene.
Det blir fortalt personlige historier fra forskjellige tidsperioder, også fra krigens skoledager. Hvordan 100-årsjubiléet ble feiret, både med elevenes utstilling, mottakelsen
og ikke minst at skolen fikk gå først i barnetoget i sentrum 17. mai blir dokumentert.
Dette håper vi kan bli et samleobjekt for ettertiden, som vil bli solgt flere steder på
Høybråten.
Under dette skrivet vil du finne en ramme som vi håper mange vil lese, og benytte
seg av muligheten til å støtte dette festskriftet.
Alle som betaler inn for en gratulasjon vil få festskriftet tilsendt når det er ferdig
trykket. 
Frøydis C. S. (Foto: Kåre Gøran Mangen Tjelte.)

Høybråt

en skole

1922–202

2

100 år
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HØYBRÅTEN SKOLE 100 ÅR
Vil du GRATULERE skolen med 100-årsjubiléet,
og samtidig gi et bidrag til produksjonen av festskriftet
som kommer til høsten?
Navnet ditt eller bedriftens vil trykkes i festskriftet
om ønskelig, som en personlig hilsen.
Du vil få heftet tilsendt.
Hilsenen for private er kr. 300, for bedrifter kr. 700.
Innbetalingsrist for å få navnet i festskriftet er
1. november. Men alt mottas med takk også etter denne dato.
Bankkt. 13150102566
Ved betaling, skriv: Høybråten skole, ressnr. 13383703
(Foto: Eilif Holen.)

Med vennlig hilsen Festskriftets arrangementskommitè.
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Endelig i gjenge med
møter og turer!
Tekst: Grete Andberg
Foto: Arild Rognlien

Høybråten pensjonistforening er endelig i
gjenge med både møter og turer. Vi startet
med medlemsmøter i mai og august, rakk
å få med oss to turer, og venter nå på høstfesten i september.
En fin sommertur 8. juni gikk til Krøderen
med 34 medlemmer. Etter kaffepause på
Haugestad kafé gikk turen til Norefjell og
Krøderen der «M/S Kyllingen» ventet på
oss. Vi fikk en hyggelig times tur i fint vær,
godt guidet av kaptein Knut E. Ringnes
som fortalte båtens historie og om stedene
vi passerte.
Vi gikk i land og ble kjørt til Villa Fridheim,
en av de best bevarte bygningene i det som
kalles «den norske sveitserstilen». Vi fikk
en god innføring i stedets historie og om
eventyrmuseet. En times tid brukte vi til å
se oss omkring i fem etasjer med norske
folkeeventyr. De møtte oss i både bilder og
tablåer, historier fra Asbjørnsen og Moes
samlinger.
Siste stopp på denne turen var Ringnes
Gård, en gammel odelsgård som nå er
restaurert og brukes til festlige anledninger og deilige middager. Også her fikk vi
stedets historie før vi fikk servert middag
som bestod av elgkarbonader fra egen
jakt. Etter kaffe og dessert gikk turen hjem
igjen til Høybråten.
Høstturen 15.–18. august gikk til Rondablikk med 21 medlemmer. P.g.a. brokollapsen på Tretten, kjørte vi denne gangen
over Skeikampen. Det ble en flott tur på
Peer Gynt-veien i nydelig vær over fjellet
fram til hotellet. For noen ble det en liten
rusletur før middag og etterpå hyggelig
samvær i salongen som hadde flott utsikt.
Tirsdag gikk turen til Lom der vi besøkte
bakeriet og ruslet en tur i regnværet. Så
dro vi videre til Heidal Ysteri. Der fikk vi en
fantastisk historie om kampen for å overleve, utvikle og holde på arbeidsplassene i
bygda. Vi fikk både smake og kjøpe original Heidals geitost. Så gikk turen tilbake
til lunsj på hotellet og en rolig ettermiddag
fordi regnet pøste ned.
Også onsdag ble det regn, og ikke den
flotte fjellturen vi hadde ønsket oss over
Ringebufjellet. Framme ved Folldal gruver, kunne de som ville, få en togtur inn i
fjellet til gruvehallen med omvisning og
mye spennende historie. Vi ble så invitert
inn i Gruvekroa der det var dekket til lunsj
med elghakk, karamellpudding og kaffe.
Hjemturen gikk via Dovrefjell og Dombås
tilbake til hotellet. Med litt oppholdsvær
gikk noen en liten tur før middag. Om
kvelden koste vi oss i salongen, dannet
grupper og fikk brynt oss på en morsom
quiz mens vi hørte musikken fra storsalen
der gruppen på 80 fra Kongsvinger svingte
seg.
Så var det tid for hjemreise. Det var seks
grader og småregn, men etter hvert ble det
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litt sol. Det ble kaffepause, og så var det
hjem til hverdagen.
Medlemmene har det hyggelig sammen,
og på turene våre har vi hatt god plass i
bussen. Vår sjåfør Tormods historier og viten om alt vi så og passerte, er flott i tillegg
til god og trygg kjøring.
Bildet til høyre: Inger Synøve Rognlien, Winnie
og Villy Kolstad ute på tur i Lom.

På bildet over ser vi Hege Krukhaug, daglig leder i Heidal Ysteri.

Vi hadde tre overnattinger på Rondablikk.

Glade pensjonister på vei over Krøderen i «M/S Kyllingen».

Vi har ledig
tannlegetime til deg!
Tannhelsesenteret på Lørenskog er en stor og moderne klinikk med
15 behandlingsrom, 15 tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister.
I tillegg til vanlig tannbehandling kan vi tilby:

Tannregulering av voksne
og barn (kjeveortopedi)
For voksne også skjult
tannregulering. For barn
bosatt i Oslo kommune
gjelder de samme rettig
heter selv om behandlingen
gjøres i Lørenskog!

Behandling av snorking
Er du trøtt på dagtid?
Har du lett eller moderat
søvnapné? Er du misfornøyd
med din CPAP?
Søvnapnéskinne framstilles
individuelt.

Vi holder åpent hver dag,
hele året
Mandag–fredag 8–20
Lørdag–søndag 10–14
Andre helligdager 10–14
Ingen pristillegg for timer
kveld eller helg. Har du tann
verk, får du time på dagen!

R

Tannhelsesenteret Lørenskog AS
Skårersletta 10, 1471 Lørenskog • Telefon: 67 91 72 00 • www.tannhelsesenter.no
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BILSPALTEN
Ved Arild Rognlien
Redaksjonskomitéen

Denne gangen har vi bedt
Thomas Møller i Bikuben om
å fortelle litt om én av sine
nyervervelser.

A-Ford

Thomas forteller: Jeg vil her presentere
en av mine nyervervelser – en A-Ford
1931-modell. Denne ble første gang registrert i Norge den 19.10. 1932, og jeg er

Skøyteisen
i parken

Ved Dag Oskar Jensen, redaktør Vel-Nytt
Allerede tidlig sist vinter var det flere som
hadde klaget på den dårlige skøyteisen i
parken. Velforeningen har i tidligere år tatt
ansvar for islegging og vedlikehold av isen,
men hadde i år registrert at bydelen så ut
til å ha tatt ansvar for dette, i og med at de
hadde startet med islegging av parken.

eier av nummer 12 i rekken på dens 90 år
i Norge. Kjenner dessverre ikke til mer av
historien til denne bilen, men vil prøve å
finne ut mer. Det blir en fin vinteraktivitet.
A-Ford´en overtok etter at T-Ford´en hadde
vært i produksjon i 18 år i 1927 og var
i produksjon til mars 1932. Det var da
produsert hele 4.849.340 stykker, i flere
modeller. Denne to-dørs utgaven ble kalt
Tudor Sedan. Neste modell etterfølger var
Model B, som inneholdt en oppdatert 4-sylindret motor, etterfulgt av Model 18 som
introduserte Fords nye Flathead V8-motor.
Jeg har lenge tenkt at det ville være morsomt å eie en slik gammel klassiker, og
er veldig fornøyd med å ha fått tak i dette
flotte eksemplaret. Bilen er lett modifisert
med andre felger og er litt senket foran,
noe som det var populært å gjøre med litt
eldre biler på 50-tallet i USA.

Bilen er i veldig god stand og fungerer
meget bra, tross sin høye alder. Her finner
man ikke noe elektronikk, til og med tankmåleren er mekanisk styrt og her finner du
heller ikke noen sikkerhetsbelter.
Med denne bilen må det «Dobbelclutching» til ved girskift (også kalt dobbel
de-clutching utenfor USA). Dette er en
metode for girskifting som ikke brukes
lengre, og det forstår jeg godt. I stedet
for å skyve clutchen inn én gang og skifte
direkte til et annet gir, kobler sjåføren først
girkassen i nøytral før han skifter til neste
gir. Clutchen trykkes inn og slippes ved
hvert skifte. Metoden krever trening og jeg
er fortsatt under opplæring.
Jeg har tenkt å holde bilen i den standen
den er nå, med noen mindre justeringer.
Bilen vil være å se på fine dager på Høybråten.

I januar fikk Velforeningen en henvendelse
fra seksjonssjef Shahab Shadnazar i Bydel
Stovner, hvor han skriver at bydelen ikke
har ansvar for å islegge Høybråten-parken,
men at de har gjort det for å skape en hyggelig arena for parkens brukere. Etter å ha
mottatt en del anonyme klager, noen også
ganske ufine, har bydelen bestemt seg for
å avvikle islegging av parken.
Shadnazar skriver: «Vi har prøvd vårt
beste og likevel fått 15–20 meldinger på
hvor «dårlig og elendig» jobb bydelen gjør.
Personlig mener jeg at disse meldingene
er noe urettferdig når man tar været i betraktning.

Etter en runde internt og en gjennomgang
av de meldingene fra naboene har vi besluttet å avvikle islegging av Høybråtenparken. Fint om denne meldingen kommer
frem til engasjerte naboer og at de blir
opplyst om at bydelen ikke har ansvar for å
lage en skøytebane i parken.»
Leder i Høybråten Velforening, Villy Kolstad, sier han har forståelse for at det har
vært store utfordringer med å holde god
skøyteis i parken sist vinter, grunnet vanskelige værforhold.
Villy sier videre at Velforeningen, som
tidligere år, vil jobbe med å få utført dette
på dugnad kommende vinter.

Det var stor aktivitet på skøytebanen i Høybråten-parken i fjor.
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Sånn så det ut en søndag i februar i år.

E-mail: Nilsentrepleie@gmail.com
Hjemmeside: https://www.nilsentrepleie.no

Vi har 20 års erfaring!
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Folkvang 100 år

Det tradisjonsrike Folkvang
fyller 100 år i år. Det hele
startet med at Høybråten
Nybyggerforening ble etablert i 1905. Det var mange
uløste oppgaver for det ferske nybyggersamfunnet: Alt
manglet.
Ved Rolf Edv. Torbo, lokalhistoriker

Det var umulig for nybyggerne å få lån
til husbygging i «Arbeiderbruk og Boligbanken», vi hadde ikke jernbanestasjon,
behovet for skole var stort og veiene var
ikke-eksisterende. Videre manglet det en
ordning for postombæring og poståpneri
og elektrisk lys/vann og kloakk var bare
framtidsdrømmer. Savnet av en kirke og
ikke minst en kirkegård var stort.
Oppgavene sto i kø og ble løst etterhvert:
Jernbanestasjon kom i 1921, skole i 1922,
posten kom også på 1920-tallet og kirken
ble innviet i 1932.
Nybyggerne hadde behov for et møtested.
I 1914 ble det innkjøpt en romslig tomt
for et forsamlingshus. På et medlemsmøte
vinteren 1914 ble det vedtatt å kjøpe syv
mål tomt av Holms eiendom Søndre Høibraaten til en pris på kr. 2096,-.
Det ble ganske snart utlyst en navnekonkurranse. Alfred Myhres (Myhregården)
forslag om «Folkvang» vant.
På tomta lå det en gammel utløe som
foreningen satte i stand til sommerlokale
med scene. Der holdt foreningen sine
møter, fester o.l. i sommertiden.
Dette ble startskuddet til en svært aktiv
tid på Høybråten, alt for å skaffe penger til
byggingen av Folkvang. Det ble startet et
hornorkester (1914), et teaterlag (Høibraaten Dramatiske Selskab) og en særs aktiv
Kvinneforening (1915).
Sommermarkedene
Foreningen gikk i gang med sommermarkeder som ganske snart ble en kjær tradisjon, alt for å skaffe penger til byggingen.
På sommermarkedene underholdt hornorkesteret og den Dramatiske klubb. Hele
Høybråten og tilliggende distrikter møtte
opp på disse attraktive tilstelningene. Sommermarkedet i 1920 ble selve toppunktet:
Det ble besøkt av tusener av mennesker og
innbrakte en netto av 4000 kroner!
8. februar 1920 besluttet foreningen å bygge. Det ble nedsatt en byggekomité med
Sigurd Svorkmo, Hans Horne, Edvard
Hjelmerud, Aksel Olsen og Albert Schøyen som medlemmer. De fikk i oppdrag å
skaffe tegninger og byggemateriell. Deres
oppdrag ble fullført i januar 1921 og det
ble oppnevnt en ny byggekomité, den
såkalte «Store byggekomité» som skulle
gjennomføre reisningen av Folkvang. Her
ble jernbanesmed Albert Hansen formann
og han fikk med seg et knallsterkt arbeidslag: Johan Eriksen, Jan Lunde, Rolf Kluge,
Karl Andersen, Edvard Ferner, Martin
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Gulbrandsen, Edvard Hjelmerud, Hans
Horne og Aksel Olsen. Dette er navn med
gullskrift i Høybråtens og nybyggerforeningens historie!

Ferdig høsten 1922
Høsten 1922 ble «Folkets Hus, Høibraaten» innviet med en fest fylt til siste plass.
Helt fra starten ble det installert kinomaskin med tilbehør.
Folkvang Store Kino ble åpnet 1. september 1922 med filmen «Den eldrøda
blomman». Dette ble starten på 60 år med
kino på Folkvang. I alle disse årene var det
den legendariske Helge Kreutz som var
kinosjef og sørget for kanskje det viktigste
møtested på Høybråten i disse årene og –
ikke minst – bidro til nybyggerforeningens
økonomi på en helt vesentlig måte.
Kinoen ble drevet av medlemmene på
dugnad under ledelse av et kinostyre. Det
hele startet naturligvis med stumfilm med
innleid pianist og ofte med profesjonelle
operasangere til underholdning i pausene.
Folkvang kino fulgte nøye med i den
tekniske utvikling og var tidlig ute med
overgang til lydfilm.
Et økonomi-utvalg satte i gang med flere
inntektsgivende aktiviteter fra 1931 og
her ble stikkordet Revyer, ofte i samarbeid
med idrettslaget og Dameturnforeningen.
Dette ble starten på en rik revy-kultur på
Høybråten og noen av plakatene kan du
beskue på Folkvang ved neste besøk.
Mange kjente politikere
Folkvang var – og er – selvfølgelig et
politisk møtested og mange velkjente politikere har opptrådt på Folkvang gjennom
årenes løp. Fra de tidligere år bør nevnes Martin Tranmæl som gjen-etablerte
Høybråten AUF etter de store ideologiske
stridighetene midt på 20-tallet. Også Einar
Gerhardsen var en flittig og velsett gjest på
Folkvang.

Folkvang sto ferdig høsten 1922.

I dag er Folkvang fortsatt et mye benyttet
møtested for Høybråten-folk. Mye skjedde i
slutten av 1980-årene. Da ble det tatt noen
viktige grep som har sikret Folkvang en lys
framtid. En vesentlig del av Folkvang-tomta ble skilt ut og solgt til OBOS for etablering av eldreboliger. Samtidig ble Folkvang
renovert og kraftig utbygd. Resultatet ble
et funksjonelt legesenter med plass til fem
lege-hjemler og en frisørsalong som nå
er blitt til et psykolog-kontor: En sjelden
kombinasjon og enda mer sjelden er det
at frisøren har videreutdannet seg til
psykolog!
Vaktmesterleiligheten i 2. etasje er modernisert og huser i dag Fagforbundet i
Groruddalen.
Driver mye utleie
Folkvang driver fortsatt utstrakt utleie og
vi er glad for å kunne tilby rimelige lokaler
for stedets mange organisasjoner og familier. Blant disse finner vi Høybråten Pensjonistforening som har nesten hele sin
drøye 50-årige historie knyttet til Folkvang.
Også Høybråten Bridgeklubb har sin lange
historie på Folkvang. De startet som en
del av Høybråten Nybyggerforening på
1930-tallet og møtes fortsatt på Folkvang
hver tirsdag!
Ellers gir vi også tidvis ly til sangere og
malere . . .
Brukes også som valglokale
Folkvang er også glad for å kunne ønske
alle velkommen til de politiske valg hvert
annet år og ekstra hyggelig er det å kunne
tilby gratis lokale til de årlige TV-aksjonene
i oktober. Her kan bøssebærerne varme og
hygge seg med kaffe, saft, vafler og pølser
etter rusleturen med innsamlingsbøssene.
Og det beste av alt: Etter mange års kamp
har det endelig lykkes! I dag lager kommunen det etterlengtete fortau og sikrer
derved Folkvang, eldreboligene og legesenteret en tryggere trafikal hverdag!
Joda, Folkvang er en del av det som binder
Høybråten sammen til et godt oppvekstmiljø, kanskje i nye 100 år?

SØNDRE HØYBRÅTEN GÅRD (VETHE-GÅRDEN)

Rehabiliteringen av
Vethe-gården er i gang

Etter at Vel-Nytt 7. april var
til stede ved kartleggingsarbeidet med Vethe-gården
har det skjedd lite, men 20.
september gikk man i gang
med selve arbeidet med å
restaurere gården tilbake til
fordums prakt.

Ved Dag O. Jensen, redaktør, Vel-Nytt

Prosjektleder Margrete Apelseth forteller
at de startet opp arbeidet i Høybråtenveien 15, 20. september og forventer å bli
ferdig 22. juni 2023. 20. september var det
graving for ny drenering som startet. Byggherre og prosjektleder er Oslobygg KF,
arkitekt er Enerhaugen arkitektkontor AS
og utførende entreprenør er Corigo AS.

20. september igangsatte Oslobygg rehabiliteringen av Søndre Høybråten gård.

Når dreneringsarbeidet er ferdig, vil det
komme opp stillas. Presenning på utsiden
av stillaset vil pakke inn huset, og arbeid
vil foregå bak presenningen.
Bygget skal tilbakeføres til slik det var
tidligere, og vi gjør arbeidet i samråd med
byantikvaren.
Samtidig som vi tilbakefører huset, bedrer
vi isolasjonsevnen med vindtetting og litt
isolering, slik at energiforbruket blir mindre. Vi tilpasser inngangsparti til universell
utforming så langt det lar seg gjøre, slik
at alle skal kunne komme inn i bygget
ved egen hjelp. Vi er også i oppstart med
planlegging av uteområdet for å gjøre det
praktisk og hyggelig rundt huset.
Prosjektet omfatter ikke innvendig arbeid.
Det gjør at WildX, som holder til i huset,
kan fortsette med sine aktiviteter som
normalt.

Gården skal tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Rehabiliteringen
skjer ved hjelp av gamle fotografier.

OMSØM
REPARASJONER
BUNADER
KJOLER
BRUDEKJOLER
INTERIØR
Skredder Bernardeta Najduch-Schøyen

Kontakt meg på tlf: 402 16 249
Høybråtenveien 57, 1086 Oslo
www.høybråtensystue.no
Åpningstider: Man, tirs. og tors. 12-18, ons. 9-15, fre.9-14.

Høybråten Systue vil hjelpe deg med bunad.
Vær tidlig ute med bestilling 2023,
da det er begrenset kapasitet.
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Åge gjennomførte Nordmarkstraver´n for 50. gang

Femti ganger gjennom den 30 km lange traséen fra Stryken
til Sognsvann (Kringsjå skole) i tungt nordmarksterreng i all
slags vær. Dette er en imponerende prestasjon som ingen
andre kommer til å klare. Åge Sjøberg fra Høybråten holder
seg i meget god form og løp inn til en 2. plass i sin klasse.
Ved Dag O. Jensen, Redaktør Vel-Nytt
Fra starten i 1972:
Løpets første arrangement hvor førstepremien var et par konkurranseski fra Madshus som jeg løp for, men ble nummer fem,
og vant et par håndmanualer i sink (måtte
ha hjelp til bæring). Det skulle gå 30 år før
jeg fikk de skiene. Den gang (2002) var
det fire stykker som alle hadde 30 fullførte
løp, og alle fikk nye ski. Det første løpet var
hardt, men motiverende, for da ble jeg far
for første gang, ni måneder etter traver´n.

Så det ga mersmak da det viste seg å være
fortsatt litt krutt i «kanonen».
Løypa har stort sett vært den samme i alle
år fra tørt solfylt og varmt, til søle, striregn
og kaldt. Et år gikk den kun på grusvei (33
km) p.g.a. av mye vann. Det var kun ett år.
Alle ville løpe originalen med mye skog/
sti. Sykebil har flere ganger plukket opp
løpere ved Liggern, som kom skliende ned
gjørmerenna fra Gørjehøgda. Andre «happening» for flere har vært dobesøk og flukt
fra beboerne i jordvepsebol. Vi tro dem
nok for nær!
Skader
Ja, utrolig nok har jeg stort
sett vært skadefri i disse 50
årene. Det mest alvorlige
var når jeg brakk kneskåla
på lørdagsløpet på 1980-tallet og var gipset i seks uker.
Gode hjelpere stilte med
support og krykker om det
skulle behøves. Kom i mål
uten hjelp den gangen også.
Det beste «stunt» var da
jeg var 60 år (2009). Da
startet en god del fra HSIL
og Stovnerkameratene
opp på Kjul i Nittedal kl.
08.45 med rulleski. Vi kom
Åge Sjøberg med familie.
Fra venstre barnebarnet Isabel, datteren Heidi, Åge selv,
og sønnen Tommy til høyre.
(Foto: Nordre Aker Budstikke.)

Høybråten Dameturnforening

Etter mye nedstengning er Høybråten
Dameturn igjen i gang på Høybråten skole.
Nå håper de det blir mulig å gjennomføre
alle partier uten korona-restriksjoner både
høst - vinter og vår-sesongene. Det er lite
å meddele om dette året, men nå har de
altså startet.
Nytt av året er YOGA på torsdager kl.
20.oo, med instruktør fra BeYoga.
I januar 2023 fyller foreningen 100 år, så
de kommer tilbake med mer stoff i VelNytts vårutgave 2023.
De ønsker både tidligere og nye medlemmer hjertelig velkomne. Kom i form med
Høybråten Dameturn.  Frøydis C. S.
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Åge Sjøberg i kjent stil i Nordmarkstraver´n
3. september. (Foto: Nordre Aker Budstikke.)

til Stryken i tide for å starte i Nordmarkstraver´n. På Sogn ventet det sykler. Da
var det bare å trå hjem til Danseplassen
ved lysløypa. Distansen på denne triatlon
var 20x30x20 km. Premien var at dersom
du rakk starten på lørdagsløpet kl. 15.00,
skulle dette gjennomføres. En mann rakk
starten, Jan Gunnar Braathen. Men løp
han? Det var vel den dårligste tiden han
noen gang før eller siden vil oppnå i lørdagsløpet. Det var fem stykker som gjennomførte «stuntet», men det var 23 som
var med på festen som ble avrundet rundt
kl. 05.00 i Nybyggerveien
Nå på 50 års-jubileet fikk jeg følge av
mine barn Heidi og Tommy samt Isabel
(barnebarn). Løypa i år var tørr og fin, og
temperaturen perfekt. Bena dagen etter
var utrolig nok bra.
For de som nå ble fristet til å forsøke Nordmarkstraver´n, er det bare å gå inn på Koll.
no der Traver´n har egen nettside. Slik
finner du ulike distanser, beskrivelser og
bilder av løypa og løpere.

SELGE BOLIG?
Om du er ute etter å selge din bolig eller kjøpe ny, er
du hjertelig velkommen til oss for Premium rådgivning.

Camilla T. Schrøder
99 35 61 00
csc@eie.no

Ali Hashmi
98 44 78 66
ali@eie.no

Sandra Nilssen
99 38 10 66
sin@eie.no

Daria Z. Dymarska
46 36 40 86
dzd@eie.no

EIE Stovner | Stovner Senter 3 | 22 30 18 00 | stovner@eie.no

EIE eiendomsmegling
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Fri levering i Oslo og Akershus
Bedriftsavtale

RING: 930 32 722

Snitter 1:

Røket laks med eggerøre,
reker m/majones, brie,
roastbiff m/remulade,
karbonade m/løk.

Koldtbord 1:
kr. 140,-

Snitter 2:

Kalkunbryst m/waldorfsalat,
spekeskinke m/egg,
røkelaks m/eggerøre
reker m/majones,
roastbiff m/remulade.

Rundstykker:

Kokt skinke
Egg og tomat
Norvegia
Salami
Reker
Roastbiff
Laks m/eggerøre

kr. 160,kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

30,30,30,30,35,35,35,-

Helkokt ørret m/dressing, røkelaks
og eggerøre, kylling m/waldorfsalat,
roastbiff m/remulade og løk,
rekesalat, karbonader m/løk.

kr. 145,-

Tortilla
Kjøttboller m/chilli/tomatsaus
Oksekjøtt m/paprika og løk
Stekte tapaspølser med båtpotet
Kyllingklubber
Scampi
Serranoskinke m/melon
Manchego ost m/pepperballs
Lakserull
Aioli/pesto
Fuccatia, brød og smør
a kr. 330,-

Gryteretter:

kr. 170,kr. 170,kr. 170,kr. 150,kr. 110,-

Husets lammegryte
Biff Stroganoff
Viltgryte
Kylling i karri
Biff lapskaus m/flatbrød
Gryterettene leveres med
ris eller poteter:
Brød, smør
Salat

kr. 20,kr. 25,-

Kaker, wienerbrød etc.
på bestilling.

kr. 300,-

Koldtbord 3:

Helstekt oksefilet m/sjampinjong og
asparges, helkokt ørrer m/dressing,
fenalår og eggerøre, spekeskinke
m/potetsalat, kalkun m/waldorfsalat
gravlaks m/sennepssaus, fem sorter
ost og to sorter sild.

kr. 380,-

Alle koldtbord er inkl. brød og smør.

Forretter:

Tapasbord:

Rekecocktail
Skalldyrcocktail
Honningmelon m/spekeskinke
Toast m/gravlaks

Hovedretter 2 x servering:

Skinkestek m/surkål
Oksestek
Lammestek
Reinsdyrstek
Roastbiff
Kalvestek
Reinsdyrsmedaljong
Oksefilet

kr.
kr.
kr.
kr.

75,90,75,75,-

kr. 220,kr. 240,kr. 260,kr. 280,kr. 250,kr. 275,kr. 390,kr. 390,-

Poteter: kokte, bakte eller gratinerte
Grønnsaker: fritt valg av tre sorter

Desserter:

Hjemmelaget karamellpudding,
frisk fruktsalat, multer m/krem.

kr. 60,-

Spekematbord:

Fem sorter spekemat, eggerøre,
potetsalat,rømme, flatbrød,
brød og smør.

kr. 220,-

Vi komponerer Deres egen meny.

Ring for informasjon

Besøk oss på: matexpressen.com
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kr. 270,-

Koldtbord 2:

Lunchtallerken:

Røkelaks og eggerøre,
kokt skinke, karbonade
m/løk, roastbiff og ost
som camebert.

Roastbiff m/remulade og løk, kokt
skinke m/waldorfsalat, karbonade
m/løk, røkelaks og eggerøre,
rekecabaret og rekesalat.

Gikk til topps
under landsskytterstevnet

Høybråten-jenta Amalie Mortensen
Torbal ble norgesmester i felt for junior
under landsskytterstevnet i Bodø.
Tekst og foto: Joakim Mortensen
Amalie Mortensen Torbal fra Høybråten startet med
skyting allerede som åtte-åring, etter at hun skulle være
med å se hva storebror og vennene hans hadde startet
med. Allerede første kvelden hun var på skytebanen, var
hun sikker i sin sak, etter møte med en av Oslo Østre
sine ildsjeler. Dette var noe hun ønsket å prøve ut. Oslo
Østre skytterlag sitt anlegg på Årvoll ble samlingsstedet
to ganger i uken for Amalie og de andre ungdommene.
Nå åtte år senere skyter hun i klassen junior, klassen er
for ungdom som er 16–17 år.
Amalie har gjort det bra i konkurranser i alle år hun har
konkurrert, men den store drømmen om å stå øverst på
pallen under landsskytterstevnet har hun ikke opplevd
før.
Da pandemien kom, ble tilbudet kraftig redusert, og det
har vært lite treninger og konkurranser de siste årene.
Amalie brukte mye tid på å visualisere og trene alternativt i denne perioden og merket at hun raskt var på nivå
igjen når nedstegningen var over.
Amalie har alltid vært ambisiøs på skytebanen og streber
alltid etter å gjøre det litt bedre en forrige gang. Skyting
er en idrett der fokus og mental styrke er avgjørende for
å prestere under konkurranser.
Under Landsskytterstevnet i starten av august i Bodø var
som alltid ambisjonene store, men samtidig kom hun
til Bodø med en usikkerhet om hvordan nivået var etter
årene med nedstegning og uten at landsskytterstevnet
hadde vært arrangert.
Landsskytterstevnet er det største stevnet for skytterne
rundt om i landet, årets store begivenhet for mange. Det
er her Norges beste skyttere premieres. Landsskytterstevnet har innledende skytinger med finaler for de beste
til slutt.

Din lokale rørlegger med butikk
Lyskrysset Strømsveien/Vittenbergveien,
gamle hovedveien fra Lørenskog til Strømmen

Norgesmester Amalie Mortensen Torbal fra Høybråten.

Innledningsvis i skytingen skjøt Amalie inn til en fin
fjerdeplass og dermed en sikker finaleplass. Finalen i
feltskyting består av 12 skudd på figur. Landsskytterstevnet er synonymt med masse spenning og mye nerver,
men Høybråten-jenta holdt hodet kaldt og skjøt inn til 12
treff, 10 av dem som innertreff. Det var ingen i finalen
som klarte å matche skytingen hennes, og hun ble med
det kåret til Norgesmester i finfelt for klasse junior under landsskytterstevnet. Ett av de store målene jenta fra
Høybråten har hatt siden hun begynte med rifleskyting
for åtte år siden, var endelig oppnådd.

Utleiemaskiner
til anlegg,
bygg og hage

Comfort Lørenskog - Kristiansen & Støkket AS
Strømsveien 229 • 1472 Fjellhamar • T. 67 91 10 10
lorenskog@comfort.no • www.clks.no
Oslo: Tlf. 22 90 51 51 – Mob. 907 97 530 – 900 26 790
E-mail: leimax@online.no – www.leimax.no
Trondheim: Tlf. 73 91 13 90
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Skoleball på Høybråten skole 2022

Skoleballet er noe alle gleder seg til hvert
år. Men med pandemien gående over så
lang tid ble alt så usikkert. Det ble utsatt
på ubestemt tid, men endelig, den 28. april
ble det gitt klarsignal, det ble ball.
Sjuendeklassingene var nesten ikke til å
kjenne igjen i finstasen, flotte ungdommer
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møtte forventningsfulle opp. Kvelden startet med et glass brus, som velkomst, etter
at yttertøyet var hengt bort. Litt mingling
med skolevenner ble det og fotograf sto
klar til samlingsbilder. Det var mye prat,
latter og komplimenter. Etter noen beskjeder var det tid for Polonese før alle satte
seg til bords. Det smakte godt med pizza,
kyllingvinger, pommes frites og annet
godt. Guttenes og jentenes taler er alltid
spennende og morsomt. Det ble mye latter
og kommentarer. Musikken runget fra

store høyttalere mens kaker og godteri ble
fortært. En luftetur med litt lek ute ble det
også tid til, før det ble dans. Det var så gøy
der at klokka ble glemt. Noen hadde dratt
hjem, men resten ble innelåst da alarmen
gikk. Det var jo selvsagt voksne tilstede
som ringte og fikk ordnet det. Litt ekstra
gøy syntes de gjenværende elevene dette
var. Men morsomme kvelder tar også slutt,
et fint minne å ta med seg fra barneskolen.
		
Frøydis

Skoleball på
Stasjonsfjellet

Det hadde også på denne skolen vært flere
utsettelser ang. skoleballet. Koronaen stoppet alt i to år. Men endelig ble det åpnet for
ball 24. mars 2022.
Etter mye planlegging i forhold til kjoler,
sko, vesker og sminke var spenningen stor
da de møttes utenfor skolen. Alle som ville,
ble fotografert ved ankomst. Med stempel
på hånda spradet de inn i hallen. Et vel-

komstglass med brus var greit å holde i,
for de fleste var nok litt nervøse. Det var
hyggelig å mingle rundt med venner og
kjente, og alle ga komplimenter til hverandre. Jamen var det mange fine ungdommer. Snart ble dørene åpnet til aulaen, de
fant sine plasser ved bordet ved hjelp av
bordkort. Det var veldig godt med pizza.
Utdeling av priser er alltid spennende.
Det var pris til «årets kjole» «årets lærer»
«årets gledesspreder» m.m. Ballets «konge
og dronning» ble Sofie Falla og Markus
Bull. Stor applaus. Prat og latter blandet
seg med musikken som selvsagt gikk hele

kvelden, med egen DJ. Litt mer pizza var
det plass til etter prisutdelingen, og kaker,
godis og chips gikk unna.
Det ble tatt samlingsbilder inne ved bildeveggen. Foreldre stilte opp og ryddet
bordene, og så var det klart for dans. Det
ble danset sammen i sirkler og sakte dans,
som passet for to. Noen hadde skiftet til
enklere antrekk å danse i. Alle forventninger ble innfridd, dette var både moro og
koselig. Den magiske kvelden tok dessverre slutt i 23-tiden, og ungdommene svevde
hjem. 
Frøydis
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HØYBRÅTEN OG STOVNER IL

Epleeventyret 2022
Ved Emilie Ødegård
Administrasjonen, HSIL

Høybråten og Stovner IL og Lif Laga har
hatt et tett samarbeid siden 2016 da Lif
Laga ble opprettet. Når vi i HSIL ba om
hjelp til å lage et prosjekt som kunne generere inntekter til vårt nye klubbhus var Lif
Laga velvillige som alltid!

Ivrige Høybråten-ildsjeler i alle aldere
har plukket epler i to uker og levert inn i
Høybråten-parken der Lif Laga har stått
klare med Yggdrasil; eplepressa si. Lif
Laga har pressa epler etterhvert som de
har blitt levert og pakket det i 3-litere som
skal selges. I etterkant av prosjektet går alt
overskudd tilbake til byggingen av HSILs
nye klubbhus!

I løpet av de to ukene vi har stått i Høybråtenparken har vi hatt flere storfine besøk!
Skaperne av kykkelikokos og pysjpopbaluba, FabelAktiv, var innom en dag og
laget videoinnhold. I tillegg var brann- og
redningsetaten innom og viste frem
brannbilen sin til små og store fremmøtte!
Etter brannen i klubbhuset har vi virkelig
forstått viktigheten av brannrutiner og
brannsikkerhet.
De to ukene med epleplukking har resultert i hele 5000 kilo(!) epler. Vi er stolte
over den fantastiske dugnadsånden som
finnes i vårt idrettslag og i nærmiljøet vårt.
Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt!

I idrettslagets telt i Høybråten-parken kunne man få kjøpt nypressa eplemost, honning og murstein med inngravert eget navn. Mursteinene vil bli
brukt på det nye klubbhuset som vi ser en modelle av over. I teltet denne dagen traff vi Åge Sjøberg og BU-leder Rashid Nawas, foruten sjefen sjøl –
Jon Schmidt. I teltet finnes informasjon om og bilder av det nye klubbhuset.
(Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud.)

Allerede første kvelden av arrangementet hadde Embla, Mikaela, Guro,
Mille og Tyra vært og plukket epler i to hager på Høybråten.

(Foto: Vel-Nytt.)

Adrian Olafsen fra Lif Laga var driftsansvarlig for eplepressa. Han hadde
ambisjoner om å presse 30 tonn epler i løpet av arrangementet.

(Foto: Vel-Nytt.)

Det har vært mange ivrige epleplukkere i hagene på Høybråten den siste
tiden.
(Foto: HSIL.)

En dag kom også Oslo brann- og redningsetat på besøk i parken.

(Foto: HSIL.)
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Ordføreren
var også med

Oslos ordfører Marianne Borgen koste
seg på Høybråten midt i epleeventyret.
Hun startet som epleplukker og endte
som «proff» juicepresser og «bag-in-box»pakker. I en hage i Bekkevollveien hadde
LIF LAGA (L.L.) fått tilbud om å tømme
et stort, praktfullt epletre. Det var rene
kunstverket der det sto, med grener som
videt seg utover flere meter. Nesten rart
grener og kvister klarer den store børa. De
var mange fra L. L. til å plukke, og det kom
besøk: fire ukrainere som gjerne ville være
med. Åsmund Gylder er primus motor i
prosjektet, og han fikser avtaler og tar imot
folk med åpne armer. Det er mange som
får sjansen til å jobbe med Åsmund. Han
og en til fra L.L. klatret opp i treet og ristet

kraftig. Det «regnet» med epler. Marianne
Borgen plukket av hjertens lyst i det fine
høstværet. Kassene fyltes raskt opp, sju til
sammen. Det ble over 100 kg det , bare fra
ett tre.
Turen gikk videre til Høybråten Park, der
alt sto klart for eplepressing.
Det er et stort maskineri som vasker eplene før de blir klemt flate som pannekaker,
og fersk juice renner ut. Ordfører Marianne fikk på seg plastfrakk og hette før hun
fikk komme opp i maskinen. Her må alt
være gullende rent.
Gutta tømte kasser i inntaket, Marianne
pushet eplene innover. Hun syntes det var
rene underet da hun fra en annen plass
kunne fylle sin egen «bag» med varm,
herlig eplejuice. Hun strålte da hun snudde seg med posen,- den er varm og myk
som en baby- sa hun. Nå var det tid for å få
den ned i kartongen, lukke den og stemple
dato. Det var tydelig hun syntes dette var
kjempegøy, for maken til fornøyd og blid

ordfører kunne vi ikke fått. Og alle i LIF
LAGA tok godt vare på henne, forklarte og
hjalp til.
Det er et fantastisk epleeventyr som startet
for sju år siden. Åsmund har gjort og gjør
en kjempejobb, både med eplene og med
ungdommene. Dette brenner han for. Og
det kan vi merke, han er så entusiastisk.
Nylig var de i Seljord, der var det ungdommer fra skolene som fikk æren av å plukke
epler. Jeg forsto som om de hadde presset
elleve tonn epler foreløpig i år, ca. fire tonn
fra nærmiljøet her i Groruddalen. Det må
vi jo være enige i er et virkelig «epleeventyr». Så vidt jeg vet er det et eventyr helt
uten troll eller onde hekser.
Vi er mange som vil «ta av oss hatten» for
denne bedriften som har vokst til det den
er i dag, fra en tanke og idé om å skape
noe for ungdommen i Groruddalen. Det er
epleplukk og pressing hele høsten. I september var de i parken i to uker. Inntekter
fra salg av juice og honning går til Høybråten og Stovner Idrettslag,
det skal brukes til det nye
klubbhuset. Av flere grunner har prosjektet trukket
ut i tid og det har jo fordyret veldig. Da må hodene
legges i bløt for å samle
inn penger. Og Lif Laga
stilte seg til disposisjon.
Marianne fikk innføring
i klubbhusplanene av
HSILs leder Jon Schmidt.
Hun ble tilbudt et glass
honning av ham , men hun
takket nei, hun ville heller
med glede kjøpe et. Det
var hyggelig. Lykke til videre, både med eplejuicen
og klubbhuset. 

Frøydis. C. S.

Denne gjengen tømte hagen til Georg Johan Welle i Bekkevollveien for epler. På bildet til høyre er ordføreren i gang
med å betjene eplepressa. I bakgrunnen følger BU-leder Rashid Nawas spent med.
(Begge bilder: Frøydis C. S.)

Seniorguttas
årlige dugnad
på Liastua

13. og 14. september var det igjen tid for
årets dugnad på Liastua. Lista over gjøremål var lang, så det var godt at så mange
som rundt 40 stykker møtte opp for å gjøre
en innsats i løpet av de to dagene.
Oppgavene var som følger:
• Rydde i og rundt tjernet.
• Rense og ordne petanquebanen.
• Vasking og renhold inne i Liastua.
• Fjerne kvist og busker foran Gubbero og
ned Langs Liabratten.
• Rake, planere og rydde kvist og blader
rundt Liastua.
• Tømme og ordne alle grillene og kasse
for engangsgriller.
• Taket på Liastua og den nye boden – luke
og rake ev. gjødsle hvis behov.
•Lekepark – rake og kjøre ut nytt underlag.
Vaske apparatene ut fra behov.
• Treningsparken skal ryddes/rakes og

På bildet ser vi noen av dem som var med på dugnaden 14. sepember. (Foto: Ronny Steen-Olsen.)

enkelte forbedringer gjøres.
• Sjekke alle benker og leirplasser i skogsområdet.
• Rydde i Kjerka.
• Rydde vedbod/legge ved i boden fra
Kjerka.

Alt dette rakk de fremmøtte å gjøre, og i
tillegg ble det tid til både prating, lunsjpause med servering av mat og drikke, og alt
det andre hyggelige som følger med ved en
sånn anledning.
Dag Oskar
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Høybråtenløpet 2022

Lørdag 24. september var det igjen klart for Høybråtenløpet.
De fem fotballmamma’ne Rebecca, Christine, Anne Marte,
Linnea og Anne Marie arrangerte for andre året et løp på
Høybråten. De ønsket å samle inn ekstra penger for å kunne
bygge opp klubbhuset til Høybråten og Stovner idrettslag
etter at det brant ned i april 2020.

Ved Anne Marie Bragmo Karlsson
Løypene var de samme som i fjor: Miniputtløpet, 2,5 km, 5 km og 10 km. Alle var
velkommen til å bli med, uansett om man
ville gå, jogge eller løpe. I år var så og si
alle aldre representert i løpet, alt fra babyer i bæremeis til ei sprek dame i 90- årene
med rullator. Det var magisk å oppleve den
fantastisk gode stemningen både i løypene
og på stadion. I kiosken ble det solgt pølser, kaker, brus og kaffe, så alle kunne få i
seg litt energi etter løpet.
Håvard Braserudhaget gjennomførte med
glans jobben sin som speaker! Han skapte
god stemning når han pushet løperne det
lile ekstra under innspurten til målstreken.
J17 og J8 (fotball) var to lag som melde
seg på for sammen å løpe for nytt klubbhus!
Det å se lagene stille seg opp ved målstreken i kampskjorta, var både rørende og
fantastisk. Denne dagen løp de sammen
som et lag.
J17 var fordansere for oppvarmingen før
Miniputt satte igang med «BlimeE-dansen». Den var stor suksess for de minste,
men også for de mange eldre som hang
seg på.
Sponsorene
Hovedsponsoren vår under årets løp,
var nok en gang OBOS som stilte med
aktiviteter, premier og saccosekker som
alle kunne kose seg med. I tillegg til dette
fikk vi et pent pengebeløp til støtte for nytt
klubbhus. En annen sponsor til løpet, var
Sport1 som kom med et lykkehjul med
flotte premier til stor glede for store og
små. Også fra dem fikk vi i tillegg et pengebeløp rett i kassa til klubbhuset.
Både Obos og Sport1 stilte med premier
til store og små løpere.
Kiwi gjorde som i fjor og sponset med
pølser og tilbehør i kiosken, slik at vi fikk
100% fortjeneste på salget!
Nytt i år var at man kunne kjøpe egendesignet t-skjorte, og 70 løpere gikk eller løp
rundt med denne fine hvite t-skjorten med
«Høybråtenløpet» på brystkassen.
I år som i fjor viser dette arrangementet
hvor engasjert nærmiljøet er til å bidra så
det blir penger i kassa. Men det dyrker og
forsterker også den kulturen vi har i nærmiljøet. Å kunne samles på denne måten
styrker virkelig miljøet her på Høybråten.

På det øverste bildet er det jenter 8 og jenter
17 som er klare til start.
På det nederste bildet går starten for 10 kmløpet, hvor det ble en spennende duell mellom
fjorårets vinner og to av langrennsgutta.
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Vi har fått mange gode tilbakemeldinger
på arrangementet, og vi opplever at folka
her på Høybråten liker dette, så vi håper

Velkommen til

på gjentagelse neste år! Vi klarte å samle
inn underkant av 200.000 kroner.
Det ble en liten duell, da langrennsgutta
utfordret fjorårets vinner til å melde seg
på og langrennslaget stilte opp med sine
ti beste løpere. Fotballspilleren Even tok
utfordringen på strak arm, og 36 timer
senere stod han på målstreken med langrennsgutta. Det var lenge et jevnt løp , men
Magne klarte å løpe inn til en seier. Så i år
tar Langrenn med seg seieren fra 10 km.
Men ryktene sier at fotballspilleren ønsker
revansje til neste år. Så det blir utrolig
spennende!

Mandag
Fredag

7-23

MINIPRIS
PÅ HØYBRÅTEN

Kjøp kjapt - trygt og billig
Høybråtenvn. 79, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 18 63

Lørdag

9-21
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Høybråten Sangforening 100 år

Høybråten Sangforening.

Den 6. november runder Høybråten Sangforening 100 år. På denne datoen i 1922
ble Høybråten Sangforening stiftet i et
møte på Folkvang. Det første styret besto
av Johan Rognlien, formann, Halvor Yhlen,
viseformann, Karl Gran, sekretær og
Bjarne Myhre, kasserer. Overlærer Hilmar
Bjørnstad var dirigent de to første årene.

(Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud.)

Jubileet skal markeres med mottakelse
i Oslo Rådhus mandag 7. november, der
alle medlemmer og andre med tilknytning til mannskoret er invitert. Lørdag
12. november blir det jubileumskonsert i
Stovner kirke. Der skal også Høybråten
Damekor og Strømmen Korforening
medvirke. Sangforeningen ønsker alle

HØYBRÅTEN DAMEKOR

Still going strong
Ved Liv Circhirillo

Høybråten damekor, den ærverdige gamle
damen, som vi kaller henne i festtalene,
har fylt syttisju år. Hun er still «going
strong» med alltid like «unge» kordamer
fra tjueni år og oppover.
I slutten av mai hadde vi en kald, men morsom opplevelse da vi hadde konsert på Roseslottet under vignetten «Lyden av Oslo».
Scenen hadde en upåklagelig plassering,
og det som skulle vært flott fjordutsikt var
heller et tåkehav. Et ti- talls publikummere
trosset gufseværet, og det lød dempet klap-

46 • Vel-Nytt Høsten 2022

ping med votter og vanter. Ledelsen satte
slik pris på å høre ordentlig korsang at vi
dermed ble invitert til et nytt arrangement
på Roseslottet. Det syntes vi var hyggelig,
men vi hadde ikke anledning.
En annen spesielt hyggelig invitasjon som
vi garantert ikke har takket nei til, er Høybråten sangforenings 100- årsmarkering i
Rådhuset i begynnelsen av november. Vi
stiller kvinnesterke, og gleder oss til å få
være med å hylle nabogutta!
Selvsagt synes vi det er enda mer stas
å få æren av å være gjestekor på deres
jubileumskonsert i Stovner kirke den 12.

sangglade Høybråtenbeboere velkommen
til jubileumskonserten. I tillegg skal det
arrangeres jubileumsfest for korister med
følge.
Korets 100-årige historie kommer for
øvrig som en artikkel i Groruddalen Historielags årbok i høst.
Olaf Stene.

november. Der blir det både fellessang og
egen opptreden.
Stovner kirke med sin gode akustikk er
også som vanlig arena for adventskonserten vår den 30. november. Sammen med
vår dyktige og alltid sprudlende dirigent
Anne Mette Johannessen blir det gjenhør
med noen av de gode gamle julesangene
våre, også noen av dem som publikum har
savnet på de siste konsertene. Nye sanger
kan vi nok også skilte med. Så oppfordringen er: Sett av denne kvelden sammen
med oss!
Lysvandring langs Alnaelven 13. oktober
har gått av stabelen når dette leses. Vi
stiller opp der for første gang, og håper at
koret gir sangglede til horden av forbipasserende vandrere på en sen torsdagskveld.

Skolehagen 2022

Som skrevet i Vel-Nytts vårnummer ble det
fra våren 2022 «nye koster» i skolehagen.
Det vil si at skolen selv, spesielt AKS skal
drifte hagen.
Det ble et spennende halvår for de som
skulle overta etter gruppen som hadde drevet skolehagen i mange år. Vi hadde møter
på forhånd, det var myyye å sette seg inn i.
Men trøstig gikk de på med krum hals.
Dette har vært et prøve- og feile-år. Noe ble
helt fint, noe ble sånn midt på treet og noe
ble ikke noe av. Sånn er det for de fleste
som kaster seg ut på upløyd mark. Neste
sesong vet de mer om hva som må til.
Kenneth Lindberget, baseleder på AKS for
4. trinn er primus motor for skolehagen.
Han har stå-på-vilje og er ikke redd for å
spørre. Vi bidrar gjerne fortsatt med råd.
Det Kenneth har kommet frem til er at hvis
man skal jobbe i skolehagen, må man være
skikkelig interessert. Der kan ikke noe
gjøres halvhjertet. Følger man ikke med
gjennom hele prosessen går det dårlig.
Både Kenneth og Robert har lært seg å
hyppe poteter, og ved noe hjelp av speiderleder Vegard så har potetene fått godt stell.
Og det viser resultater, avlingen har blitt

Tannlege MNTF

god. De plukket 25–30 kg. poteter med en
gruppe fjerdeklassinger en dag. Og det er
mye poteter igjen, som skal tas opp utover
i september. Ungene liker godt å ta opp
poteter, det blir fort fulle bøtter.
Løk har det også blitt mye av. De har vokst
seg store og runde. Noe gulrøtter har det
blitt, så de som har sådd kan få en smak.
En del blir brukt på AKS-kjøkkenet.
Purren kan vi nok ikke si ble helt vellykket.
Det ble så godt som ikke noe, og kålrot

og squash kunne det absolutt blitt mer av,
men det er med i læringsprosessen. De
holder på med nye idéer for spesielt interesserte fjerdeklassinger, og neste år kan
det hende det blir gresskar å finne i skolehagen. Hvem vet?
Vi har god dialog, så det skal nok bli litt av
hvert å få med seg i posene neste år.
Det er bare å stå på. Vi ønsker lykke til.
	
Frøydis C. S.

Høybråten Legekontor

KARL KRISTIAN ANDERSEN
Folkvangveien 31
1086 Oslo
Tlf. 22 21 10 10

Legene HASIB SHAH, SKAARAAS,
TØFTE-FURU og DISSEN

Tlf. 23 34 44 00

Folkvangveien 26, 1086 Oslo
mandag - fredag: (timebestilling) 09.00–14.00

Vi kan – Kro – Catering - Selskaper
Velkommen til en god opplevelse

Tlf.: 67 06 77 90 - www.mortenskro.no - firmapost@mortenskro.no
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Vil du at det skal se pent
ut på Høybråten?
Adopter en veistrekning!
Ved Kjersti Varang
Redaksjonskomitéen

Dere som følger «En liten gruppe om Høybråten» på Facebook har kanskje lagt merke til noen oppslag om å adoptere en veistrekning for å plukke søppelet der. Mannen bak ideen er Nils Fossum. Han har
vokst opp på Høybråten og bor i Bekkevollveien, der han driver et regnskapskontor.
Han kjenner Høybråten godt, med andre
ord, og bryr seg om nærmiljøet. Våren
2020 la han ut det første innlegget om
forsøpling. På strekningen langs idrettsplassen var det havnet mye flasker, papir,
plast, sneiper med mer. Ideen til å adoptere en veistrekning har han fra da han var
utvekslingsstudent i USA på 80-tallet. Der

Høybråten-posten april 1978.
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stod det skilt langs veiene som «the next
30 miles are adopted by the Anderssons
family», eller en skoleklasse, den lokale
Lions-klubben og så videre. Var det mulig
å få til dette på Høybråten? Nils har lagt ut
en liten sak om adoptering av en veistrekning med jevne mellomrom. Først var det
en som meldte seg, en venn av Nils. I neste
runde var det flere. Til sammen er det nå
20–30 personer som har tatt ansvaret for
en strekning og jevnlig plukker opp det de
finner langs veien.
To amerikanske kriminologer skrev en
viktig artikkel tidlig på 80-tallet: «Broken
windows» (Wilson & Kelling 1982) .
Teorien var hvis man adresserer problemet mens det fremdeles er lite så forhindrer man en videre utvikling med hærverk,
forsøpling og vandalisme. Plukker man
søpla på fortauet hver dag så vil færre
kaste fra seg søppel.
Nils sier også at nå som det rustes opp i
nabolaget vårt, med nye kantsteiner og fortauer, så er det en fin anledning til å rydde
litt ekstra så det holder seg fint.
På 70-og 80-tallet hadde vi den årlige Rusken-aksjonen på skolen. Alle elever skulle

Nils Fossum er mannen bak idéen.

ut å plukke, de som plukket mest fikk til og
med premie! Rektor Maria Ødegård skrev
i skoleavisen i 1978 at dette ikke bare var
en dag i året, men alle skulle holde orden
der man bor. Det var viktig læring for oss
den gangen.
Adopter en veistrekning-dugnaden har
plass til mange flere. En ren by skaper
trivsel, bli med du også. Ta kontakt med
Nils for å melde inn din strekning. Du kan
enten søke ham opp på Facebook eller
sende en e-post til nils-fos@online.no. På
kartet er det markert hvilke strekninger
som er adoptert og hvilke som trenger en
fadder. Hvis alle gjør litt blir det mindre
jobb på hver.

Kart over veistrekninger. De rødmarkerte er adoptert, resten er ledige.

HØYBRÅTEN JEGER- OG FISKERFORENING

Høy aktivitet i skog og mark
– Fisketur. Kanotur. Sopptur.
Telttur. Krepsetur. Fiskeutsettingstur. Ja, skal vi oppsummere det siste halvåret i
Høybråten jeger- og fiskerforening, så må vi jo si at det
virkelig har blitt en opptur
for friluftslivet, sier nestleder
i foreningen, Kaare Martin
Granerud.

Av Carl Fredrik Bø, sekretær i HJFF
– I det siste har vi forsøkt å endre litt på
tilbudet vårt, slik at ikke bare medlemmene i foreningen kan nyte godt av det vi
gjør. Stadig oftere inviterer vi nå hele Høybråten på tur, sier Kaare Martin, og slår et
slag for Høybråtenportalen på Facebook i
samme slengen.
– Tidligere brukte vi ranselpost og tilsvarende kanaler for å nå ut til de vi ikke kjenner her på Høybråten med tilbudet vårt. I
de siste årene har dette blitt mer krevende,
og da er det ekstra trivelig å kunne invitere
til ulike turer via Høybråtenportalen på

Facebook. Kaare Martin er en av ildsjelene
i foreningen, og har vært med på å arrangere de fleste turene det siste halvåret. Det
er kanskje derfor han synes det er vanskelig å si hvilken tur han har likt best.
– Kanoturen er jo definitivt et av høydepunktene. I år fikk vi låne kanoer av Oslomarka jeger- og fiskerforening, og hadde
en flott kanotur med overnatting ved
Børtervann i Østmarka med rundt 15 deltakere, jevnt fordelt av barn og vokse. Det
er jo ekstra gøy å se når folk som nesten
aldri har satt sine ben i en kano, raskt tar
seg frem som selveste Lars Monsen, sier
Kaare Martin. Han presiserer at kanoturen kun er tilgjengelig for medlemmer i
foreningen.
Krepseturen er ny av året. Vi dro til Akerselva og jaktet på eksemplarer over minstemålet på 9,5 centimeter.
– Denne turen informerte vi om på Høybråtenportalen, og det gjorde at vi fikk
med oss ekstra mye folk, selv om krepsing
er kvelds- og natteaktivitet. Det er veldig
sjarmerende å kunne å få slike naturopplevelser midt i hovedstaden, og dette kommer vi definitivt til å gjenta. Vi gjennomførte krepseturen på den siste dagen det er
tillatt å krepse, men det var fortsatt godt
med kreps i elva. Først fikk deltakerne
innføring i hvordan man krepser. Deretter

fikk de lage egne krepseåter som ble satt
ut i skumringen. I løpet av et par timer fikk
vi masse kreps. Vi kokte 25 kreps langs
elvebredden, slik at alle deltakerne – samt
et par forbipasserende - fikk smake, forteller Kaare Martin.
– Vi slapp ut langt flere enn vi spiste ettersom de ikke var store nok, sier han, mens
han viser frem stemningsfulle bilder fra
turen.
Selv om Høybråten jeger- og fiskerforening
både har jeger og fisker i navnet, så er det
mange som er med bare fordi de er interessert i friluftsliv.
– Et godt eksempel på dette er soppturen,
som nå ikke bare har blitt en tradisjon,
men er kanskje vår mest populære aktivitet. Takket være Line Ruden, Høybråtens
egen soppkontrollør og soppekspert, fikk
også i år stadig flere lært seg litt mer om et
av naturens mest spennende skattkammer,
sier Kaare Martin, som også var med på
denne turen.
Kaare Martin er samtidig tydelig på at
friluftslivet også hører høsten til;
– Vi er langt fra ferdige med turene. Senere i høst skal vi ha fiskevandring, hvor vi
skal prøve å harve, sier han.
Og for de som ikke vet hva dette er, så oppfordrer Kaare Martin alle til å følge med på
Høybråtenportalen, og få med seg invitasjonen til de neste turene som foreningen
arrangerer.
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Jazzklubbens planer
for høsten 2022

først ute etter sommeren. Det startet med
Errol Garners «Misty» og da var lista lagt.
Som klubbens leder Jan Haanæs lirte av
seg: «Miraklenes tid er ikke forbi». Søren
Bøgelund skrøt av «gutta sine», – det er
best sånn, så ikke fagforeningen kommer
på banen, sa han. De fortsatte med musikk
fra «Matador» og «Svantes lykkelige dag»

Jazz på Vardeheim har mange ess i ermet
for denne høsten. God jazz kan du få høre
hver måned fram til jul. Håper riktig mange finner veien til Vardeheim.
Fredag 26. august startet høstsesongen
med en forrykende konsert.
Søren Bøgelund og hans Mirakelband var

og mange flere kjente og kjære låter. Konserten ble avsluttet med «Just a Gigolo» og
publikum klappet og hoiet, svært fornøyde
med kveldens mirakelgutter. Skal si det
svingte. Håper de kommer tilbake om ikke
alt for lenge, dette er jazz som alle trives
med.
I september var det «Caledonia Jazzband»
som gjestet Vardeheim, til glede og fornøyelse for klubbens tilhørere.
28. oktober kommer «4 Brothers and the
rest of the Family».
25. november får vi igjen høre «Georg
Reiss kvartett.
16. desember avsluttes sesongen med
«The Real Thing», etter et godt måltid
julemat.

Søren Bøgelund og hans Mirakelband på Vardeheim 26. august.

Gudrun, Mette Lene og Elin

Hår
stua
Fredheimvn. 3
Tlf. 22 10 66 05.

Klubblederen håper riktig mange dukker
opp for å lytte til disse eminente musikerne. Hjertelig velkommen til «Jazz på Vardeheim», høsten 2022. 
Frøydis C. S.

DIN LOKALE
ELEKTRIKER!

Mandag, onsdag og fredag kl. 10–16.
Tirsdag og torsdag kl. 10–20.
Pensjonistrabatt mandag, tirsdag og onsdag kl. 10–14

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vår salong!

Høybråten
Fysikalske Institutt
VI TILBYR:
• Fysioterapi
• Trykkbølgebehandling
• OMI
• Lymfødembehandling

• Akupunktur NAFO
• Medisinsk treningsterapi
• Treningsmuligheter

AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Tlf. 22 21 49 49
www.hfysio.no
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Vidar Bull
924 84 770
Thomas Hauglund
906 55 785
post@vitoelektro.no

Joker i Høybråtenveien
10 år på Høybråten
Vel-Nytt har oppdaget at Joker-butikken i
Høybråtenveien har 10-årsjubileum i år.
21. juni var det 10 år siden Atif Halim og
Sobia Saleem startet forretning i de gamle
lokalene til kolonialbutikken til Nygaard.
Undertegnede husker godt sitt første
møte med de to, da vi skulle lage en liten
reportasje om den nyåpnede butikken i
Vel-Nytts høstutgave 2012. At det er 10 år
siden er ikke til å forstå, men sånn er det i
alle fall.
Den gangen hadde de før åpning gjennom-

ført omfattende oppjusteringer av lokalene. Det var ikke uten en viss spenning man
var vitne til at noen startet med dagligvareforretning i de gamle lokalene til Nygaard.
Det var flere som hadde forsøkt ulike
forretningsmodeller der før dem, men de
var forsvunnet etter noen tid, én etter én.
Når jeg nå oppsøker butikken i midten av
september, er Nargis den første jeg treffer
på. Nargis er den blide damen som ofte
sitter i kassa på formiddagen. Hun er gift
med Atif, og forteller at Atif nå har tatt

seg en velfortjent ferie og reist til Tyrkia.
Ikke lenge etter dukker også Sobia opp,
sammen med Maher som også er på jobb
i dag.
Fra å være to i 2012 er det i dag åtte fast
ansatte, pluss noen deltidsansatte i de
mest hektiske periodene.
Jeg har fått inntrykk av at butikken er godt
besøkt. Særlig på søndager er det stor trafikk, og masse biler parkert utenfor. Sobia
kan bekrefte at forretningen går bra. Hun
forteller videre at det nå er planer om å
oppjusteres lokalene igjen. Alt av inventar
skal ut, og forretningen skal gjennomgå
store forandringer. Det blir spennende å
se hvordan det blir, og Vel-Nytt kommer
sikkert til å ta en tur innom for å se på det
ferdige resultatet.
Dag Oskar.

Da Vel-Nytt var innom Joker traff vi Maher Elnagar i kassa, og på posten sto Sobia Saleem (bildet til høyre).
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LIONS OSLO HØYBRÅTEN

50-årsjubileum
og ny kunstutstilling
8. oktober feirer Høybråten
Lions 50 år med storslagen
fest på Østmarksetra. – Det
er en god oppladning til en
ny kunstutstilling i november, humrer president Tom
Jenner.
Ved Kaare Martin Granerud, Lions
2. oktober 1972 ble Høybråten Lions etablert, og i etterkant har klubben gjort mye
for nærmiljøet på Høybråten.
– Våre mest kjente aktiviteter er naturligvis
kunstutstillingen og barneskirennet, men
vi jobber med mye annet også, sier Jenner.
Alt vi tjener går ut
Ikke minst bidrar kunstutstillingen med
mye penger til lokalmiljøet.
– Alt vi tjener, går rett ut igjen, vi beholder
ikke en krone selv, sier han.
Etter rekordomsetningen i fjor, satt
Høybråten Lions igjen med et meget godt
overskudd. Av dette gikk hele 189.000
kroner til Høybråten-miljøet.
– Idrettslaget fikk 94.000 kroner til det nye
klubbhuset, Høybråten Skoles musikkorps
fikk 45.000 til nye instrumenter, og Speideren fikk finansiert en ny kanohenger
til 35.000 kroner. Det er veldig gledelig å
kunne dele ut så mye penger tll gode formål, og vi håper alle har lyst til å komme
på kunstutstillingen som alltid arrangeres
første helgen i november på Høybråten
skole, sier Jenner.
Kunstutstilling 5. og 6. november
I år er datoene 5. og 6. november, og årets
kunstner er Frank Brunner.
– Brunner er en meget anerkjent kunstner,

Isskjæring
på Langvannet
i Lørenskog
ca. 1915

Isskjæring var vanlig i tidligere tider over
hele Norge. Langvannet i Lørenskog var
ett av stedene hvor dette ble gjort. Mange
av bøndene i Lørenskog drev med isskjæring for å bruke isen på den varme årstiden, for blant annet å kjøle ned melken.
Isen ble lagret i ishus dekket over med
sagflis.
Red.
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og vi har stor tro på at hans kunst og alle
våre andre flotte utstillere vil fenge lokale
kunstinteresserte og kjøpere fra store
deler av landet, sier Jenner.
Populære seniorkvelder
Høybråten Lions arrangerer seniorkvelder
på Stovnerskogen sykehjem der klubben
sammen med Stovner Lions en gang i
måneden besøker en gruppe herrer.
– Dette er veldig populært. Vi har med oss
spill, ser fotballkamp eller vi har med oss
smaksprøver med forskjellig typer øl. Flere
kommer hver gang vi arrangerer, og det er
veldig god stemning.
Høybråten Lions har også en viktig rolle i
Skolehagen – parsellhagen i Bekkevollveien.
– Dette er et samarbeid med Høybråten
skole, og vi bidrar med finansiering og i
sommerhalvåret flere dugnader for å holde
skolehagen i god stand, sier Jenner.
Barnehjem i Nairobi
Høybråten Lions’ store internasjonale
prosjekt er Children’s Garden i slummen i
Kenyas hovedstad, Nairobi.
– Her har vi finansiert barnehjemmet med
et skolebygg, senger og skolebøker. Barnehjemmet har rundt 200 barn som bor og
lever der, og i tillegg kommer rundt 120
til for å få undervisning. Dette er et meget
godt og meningsfullt tiltak som vi er veldig
stolte av, sier Jenner.
I tillegg har klubben årlig tulipanaksjon
der vi selger tulipaner på dørene på
Høybråten for å gi penger til Lions Norges
gode formål.
- Mens andre Lions-klubber har fallende
medlemstall, har vi holdt oss på et høyt og
godt nivå. Det er veldig gledelig at vi får
nye medlemmer, og det lover godt for de
neste 50 årene, sier Jenner.

Høybråten Lions-president Tom Jenner feirer
klubbens 50-jubileum 8. oktober.

Frank Brunner er årets kunstner på kunstutstillingen 5. og 6. november på Høybråten
skole.

Du husker vel på
å klippe hekken?

Hekker og andre planter som henger ut over veien er en fare for trafikksikkerheten. Vi oppfordrer alle på Høybråen om å være nøye med å påse
at plantene deres ikke henger ut over fortau eller veibanen på en måte
som gjør at de er til hinder for normal ferdsel.
Red.

Frivilligsentralen
trenger folk

Frivilligsentralen søker spreke pensjonister som kan hjelpe folk i nærmiljøet på
Høybråten. Arbeidsoppgavene er mange,
og kan f.eks. være:
• Følge til lege eller lignende
• Enkle handleoppdrag
• Hjelpe til å løse praktiske gjøremål
som ikke krever fagfolk.
• Hjelp til oppsett av TV og Data

Gamle plater
ønskes kjøpt
LP´er, EP´er og singler fra 50-tallet
og frem til i dag, samt CD´er og andre
musikkrelaterte ting som blader,
plakater osv. kjøpes.

Dersom dette er noe du kan tenke deg å
være med på, så ta kontakt på
tlf. 48 03 95 90
Er det noe du synes vi bør
skrive om i Vel-Nytt?
Ta kontakt med Dag O. Jensen
på tlf. 98203332 eller send en mail til
dagoskar@icloud.com

Har du noe liggende, så ta kontakt

90681585 / jon@sandem.no
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Har du enda ikke
skaffet deg boka om
Høybråtens historie?

Han hevdet en ungdom
slik jeg forsto ´n . . .
at jeg var visst en
fra desær-gen´rasjon.

• Les historien om hvordan Høybråten
er blitt formet.
• Om kampene for å få skole, kirke
og jernbanestasjon.
• Om den omfattende handelsvirksomheten.
• Om de mange personlighetene.

Og dette det var jo
en grei beskjed . . .
til en som nå snart
skal graves ne´.

• Om det allsidige foreningslivet
Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen
ved Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32
eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikkemedlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,i tillegg. Forhåndsbetaling kan sendes
kontonr. 9005.05.85092 eller betaling kan skje kontant ved
henting av boka etter avtale med selger.

For jeg skjønte visst aldri
hvor heldig jeg var . . .
da jeg bare som femten
ble arbeidskar.

Høybråten Velforening

Seks dager i uka
opp klokka fem . . .
før jeg seint ut på kvelden
var hjemme igjen.

Frivilligsentralen Høybråten
Trenger du hjelp eller har du tid og
ønsker om å hjelpe andre i nabolaget?
Frivilligsentralen er der for din skyld.
Vi trenger flere medarbeidere.
Vær med i vårt hyggelige miljø.
Vi er til tjeneste for de som ikke klarer
seg selv.

Vi kan hjelpe deg med:
• Følge til lege eller lignende
• Enkle handleoppdrag
• Hjelpe til å løse praktiske gjøremål
som ikke krever fagfolk.
• Hjelp til oppsett av TV og Data
Ta kontakt med oss.
Vi holder til på Høybråten Stasjon.
Ring oss eller kom innom.

Og desær ´n den var nok
slik jeg forsto . . .
at om lørda´n så jobba
jeg bare til to.
Så til dere som prater
og visstnok vet alt . . .
var dette min ungdom
sånn kort fortalt.

Vi er å treffe ukens 5 første dager
mellom kl 10.00 og 12.30

Per Kaarmo

Følg oss på

Facebook

M.v.h. Ragnhild, Wenche,
Ann Mary, Kari og Odd
Tlf. 48 03 95 90

22 21 80 00
HELE DØGNET

Hold deg oppdatert – følg Høybråten
Velforening på Facebook

22 10 61 42
Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no

Høybråtenv. 40, 1086 OSLO

www.hoybraaten-begravelsesbyraa.no
IN
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Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles
interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og
fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
Du kan delta aktivt i styret, i en av våre mange komiteer,
eller du kan bare være medlem.
Medlemskapet koster kr. 300,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap: Send e-post til
velhuset@hoybratenvelforening.no
Husk å oppgi navn, adresse, telefon og e-post-adresse.
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Klipp her

Bli medlem av
Høybråten Velforening

Grasrotandelen
Høybråten Velforening

Klipp her

Utleie av Velhuset

Priser:
kr 4000.- + kr 2000 i depositum
fredag-søndag
Salen		
mandag - torsdag kr 2000.Salen		
Møterom 1 etg. mandag - søndag kr 600.Rabatt for medlemmer: salen kr 250.-, møterom kr. 50,Prisene er inkludert rengjøring.
Tillegg for rengjøring ved bruk av kjøkken og servise kr 1000,Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30 (hverdager)
Trude Erlandsen Rønning tlf. 977 99 5 31
e-post: truders@gmail.com

Annonsepriser
1/8 side kr 600.1/4 side kr 1 500.1/2 side kr 2 500.1/1 side kr 3 500.Siste side:
1/2 side kr 3 000.1/1 side kr 4 000.-

Høybråten Velforening - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside:www.hoybratenVelforening.no

Velforeningens styre og komitéledere:

Styret:		Navn		Adresse
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Regnskapsfører
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Villy Kolstad
Didrik Enersen
Anne Jenner
Harald Henriksen
Trude E. Rønning
Lars Ottersen
Dag Oskar Jensen

Bergtunvn. 1B
Myrbakkveien 1 E
Bjerkeliveien 3 B
Skogstien 7
Ellingsrudveien 18
Skanseveien 3 B
Bekkevollveien 6C

Spar miljøet
Send oss mailadressen din!

Er du medlem av Høybråten
Velforening?
Vi ønsker at du skal kunne få
løpende informasjon pr. mail.
Hvis du ikke allerede har gjort det,
ber vi deg sende din mail-adresse til:
velhuset@hoybratenVelforening.no
Oppgi ditt medlemsnummer når du
gjør dette.
Vel-Nytt deles ut til samtlige husstander på Høybråten.

Postnr. Tlf. privat

Mobil/jobb

E-post

1087 Oslo 22 21 20 28
1088 Oslo			
1087 Oslo 22 21 50 80
1088 Oslo 		
1089 Oslo 		
1086 Oslo			
1087 Oslo 		

90 17 21 47
90 97 34 67
90 59 39 41
92 80 92 09
97 79 95 31
48 16 14 13
98 20 33 32

villykol@online.no
enedid@gmail.com
anne.jenner1@gmail.com
hasth@online.no
truders@gmail.com
l-ottersen@online.no
dagoskar@icloud.com

Park- og huskomité: Morten Bakk
Morten Nicholls
Miljøkomité:
Winnie Kolstad
Arr. Komité:
Lars Ottersen
Distr.komité:
Dag Oskar Jensen
Red.komité:
Glenn Mørk
Valgkomité:
Erik Nordal
Revisor: 		

Idrettsveien 13
Bekkevollvn. 10 B,
Bergtunvn. 1B
Skanseveien 3 B
Bekkevollveien 6C
Bekkevollveien 4 D
Linjeveien 33 B

1087 Oslo			
1087 Oslo 22 21 85 84
1087 Oslo 22 21 20 28
1086 Oslo			
1087 Oslo 		
1087 Oslo 		
1087 Oslo 22 21 10 99

95 80 04 56
93 64 98 89
90 92 04 12
48 16 14 13
98 20 33 32
93 00 03 13
92 69 62 48

morten@sigvartsen.no
nicholls@online.no
villykol@online.no
l-ottersen@online.no
dagoskar@icloud.com
glennmork@online.no
enord47@online.no

Anne Jenner
Web-ansvarlig:
Frivilligsentralen			
Jan Henrik Haga
Leder:		
Velhuset:				
Trude E. Rønning
Utleie:		

Bjerkeliveien 3 B
Linjebakken 4
Bekkevollveien 15 A
Linjebakken 4
Ellingsrudveien 18

1087 Oslo
1087 Oslo
1087 Oslo
1087 Oslo
1089 Oslo

22 21 50 80
22 21 79 67
22 21 16 28
22 10 90 51
		

90 59 39 41
		
92 48 92 16
		
97 79 95 31

anne.jenner1@gmail.com
frivillig@hoybratenVelforening.no
jhhaga45@gmail.com
velhuset@hoybratenVelforening.no
truders@gmail.com

Bli medlem av
Høybråten Velforening!

Send en mail til Velforeningen: velhuset@hoybratenVelforening.no
- skriv inn navn, adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse.
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6280 KR 24.490
Totalvekt:1300 kg
Nyttelast: 1060 kg
Kassemål (L/B/H): 250/150/35

TILBUD
Som leser av
VEL-NYTT HØYBRÅTEN
får dere nå GRATIS
BATTERIDRILL MED PÅ
KJØPET! verdi kr 3.363.

BATTERIDRILL
MED PÅ KJØPET!

6281 KR 23.490

Totalvekt:1000 kg Nyttelast:728 kg
Kassemål (L/B/H): 250/150/35 cm
ÈN AKSLING, NEDFELLBAR FOR-/BAKKARM

BATTERIDRILL
MED PÅ KJØPET!

Velkommen til en hyggelig
handel hos
Grønvold Maskinservice

6282 KR 26.490

Totalvekt:1300 kg Nyttelast:965 kg
Kassemål (L/B/H):250/150/35 cm
BOGGI, NEDFELLBAR FOR-/BAKKARM

BATTERIDRILL
MED PÅ KJØPET!

GRATIS BATTERIDRILL MED PÅ KJØPET! VERDI! KR 3.363,Makita borskrutrekker DDF 485 RTJ, 18V med børsteløs motor og to gir. Inkl. 2 x 5Ah batterier og lader.
Leveres i Makpac kasse

Brobekkveien 112a, OSLO | Tlf 23 05 06 40
firmapost@gronvoldmaskin.no

