inviterer medlemmer med bekjente til

kulturkveld torsdag 13. november kl. 19.00
i Nordstrandhuset

”New Orleans i tekst og toner”
Orkesterleder og prest Carl Petter Opsahl kåserer om byen og jazzen –
med seg har han sitt Caledonia Jazzband.
Lokal gjestesolist Christine Thune, sang.
I pausen serveres et glass passende drikke pluss "noe å bite i".
Entré: Kr. 100.
Vi regner med fullt hus –
du kan allerede nå sikre deg en plass i Storsalen
ved en mail til post@nordstrandvel.no eller en SMS til 90679031

inviterer sammen med Nordstrand Menighet og Nordstrand
Senterforening til tradisjonell

Julegrantenning
Lørdag 29. november kl 12.00 på Sæter.

Ta med barna og møt opp til en hyggelig førjulsstund.
Se videosnutt på www.nordstrandvel.no

Kanskje kommer Nissen ?

Foreslå kandidater til Miljøprisen 2008:

Juleverksted
for barn fra 7 til 13 år
finner sted i Nordstrandhuset
Lørdag 6. desember
11.00 – 15.00
Et meget populært tiltak hos barn ogklvoksne!
Barna får lage sine egne julegaver og julepynt i en skapende
hyggestund med andre barn og voksne.
Vellet stiller med gratis materialer og instruksjon.
”Katrines Hjemmebakst” serverer kaffe, brus og spesiallagde godsaker.

Nordstrandhuset.
Nordstrandhuset er etter omfattende rehabilitering blitt distriktets
storstue for alle typer sammenkomster. Vi har noe ledig kapasitet til
møter eller arrangementer, spesielt på hverdager. Ta kontakt med
driftsleder på tlf 22 28 13 49 eller nhuset@online.no

Vellets Miljøpris for 2007 ble gitt til Eva Liljedahl for blomsterprakten i
Krokkleiva 2.
Nå ønsker vi ditt forslag til kandidat for 2008. Miljøprisen tildeles eiere
av hus og/eller anlegg i Nordstrand Vels område som blir tatt vare på
og/eller istandsatt på en miljømessig, antikvarisk og arkitektonisk
forbilledlig måte.
Send forslag i e-post til post@nordstrandvel.no eller i vanlig post.

Noen saker vi jobber med:
Bevaring av leskurene langs Ekebergbanen, utvidelse av Ekebergveien
mellom Sæter og Ljabru, strendene, kyststi, reguleringsplaner og
trafikk. I tillegg støtter vi opp om Mosseveien i tunnel, frigjøring av
Ormsundkaia til byutviklingsformål og ”Kjeller’n” (ungdomsklubb for
barne- og ungdomsskolen).

Besøk våre Internettsider!
Har du besøkt våre internettsider www.nordstrandvel.no ?

Her finner du både nytt og nyttig!

Medlemmer
Nordstrand Vel har pr. 20.10.2008 - 1878 medlemmer.

Se også www.nordstrandvel.no for mer informasjon.

Nordstrand Musikkselskaps Kor
inviterer deg til å dele sangglede med oss.
Margarita Mikhailova er vår dyktige dirigent.
Øvelse hver tirsdag kl 1900-2130 i Lambertseter kirke.
Møt opp på en øvelse eller ring 922 35 098.

Fra middelalderen til i dag – gårder, villaer – individ
og kollektiv – foreningsliv – sang og musikk mm.
”Bestselgeren” på 295 store sider med 220 bilder
og flere kart! En sikker julegave.

Selges hos ARK på Sæter.

