Smånytt nov. 2010

Foreslå kandidater til Miljøprisen 2010:
Nordstrand Vel har årlig siden 1998 gitt en Miljøpris til ”objekter” innen
Nordstrand Vels område.
Prisen for 2009 gikk til Natteravnene på Nordstrand.
Alle forslag mottaes med stor takk – før årsskiftet –
på epost: post@nordstrandvel.no eller til vår postboks.
Du finner vedtekter og alle Miljøprisvinnerne på nettet: www.nordstrandvel.no.

inviterer sine medlemmer til høstens

kulturkveld

Trafikkplan for Nordstrand:
Bydelen har i høst lagt frem en velgjennomarbeidet trafikkplan.
Vellet støtter denne og vi har kommet med våre kommentarer.
Nytt trafikkplanmøte i Bydelen 16.11.(?)
Følg med på bydelens hjemmesider (gjerne via www.nordstrandvel.no).

Hindrer busker og trær sikten ved innkjørsler og kryss?
Ta en skikkelig titt utenfor hos deg – benytt saks og sag hvis nødvendig
for sikten, sikkerheten og fremkommeligheten – på fortau og veier –
for oss alle – gående, syklende, kjørende.

Refleksbånd:
Alle 1.- til 3.-klassinger på skolene innen Vellets område har nå fått
Nordstrand Vel’s refleksbånd. Benytt disse – la oss se og bli sett!

torsdag 18. november kl. 19.00
i Nordstrandhuset.
Vi gjentar suksessen:

v Rakefsk – ja Vel ! v
Benytt anledningen til å smake klassisk, vellaget
og veltilberedt rakefsk fra kjerneområdet Valdres!
Med tradisjonsrikt tilbehør og tilhørende drikke.

Hjertestarter:
Nå får vi en hjertestarter på Nordstrandhuset –
vi håper mange lærer å bruke den (men også at den ikke blir nødvendig).

Fotogruppe:
Interessert i fotografering? Kanskje lære litt mer om kameraet ditt,
digitalfoto og billedbehandling på PC? Scanne gamle bilder?
Se andres bilder? Litt nyttig + sosialt og hyggelig. En gang iblant.
Vi inviterer til fototreff på Nordstrandhuset torsdag 20. januar kl. 19:00.
Se fyldigere informasjon på www.nordstrandvel.no

Nordstrand Vel:
vi er nå 1.888 medlemmer.

Nordstrand Vel

Nordstrandhuset

Postboks 103 Nordstrand
1112 Oslo
www.nordstrandvel.no

Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo
Tlf./fax: 22 28 13 49
www.nordstrandvel.no

Generalsekretæren i Rakefskens Venner, Reidar Dieserud,
utdyper kveldens tema i et nytt, lettfordøyelig kåseri.
Det kulturelle innslaget forsterkes av stemningsskapende viser
fremført av fjorårets oktett fra lokalmiljøet.
Pga. mat & drikke ønsker vi din påmelding senest 10. nov.
(ifjor ble det overfullt hus – lurt å være tidlig ute) helst en mail til post@nordstrandvel.no - alt. en SMS til 90679031.
Favørpris kr. 150.
La bilen stå – helst hjemme.

inviterer sammen med Nordstrand Menighet
og Sæter Senterforening til tradisjonell

Juleverksted

for barn fra 7 til 13 år
finner sted i Nordstrandhuset

lørdag 4. desember
kl. 11:00 – 14:00

Et meget populært tiltak hos barn og voksne!
Barna får lage sine egne julegaver og julepynt i en
skapende hyggestund med andre barn og voksne.
Vellet stiller med gratis materialer og instruksjon.
Vår egen kafé er åpen!

Ta med barna og møt opp
til en hyggelig førjulsstund

fra kl. 12:00 på Sæter.
Kanskje kommer Nissen ?

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.

