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NYTT FRA LEDER
Kulturminnedagen 2011 er viet temaet ”Skulte skatter” med undertittelen ”spor i
landskapet”. Vinderen Historielag vil gjøre sitt beste for å lage et program som kan
dekke temaet. Har noen av medlemmene gode ideer, tas de imot med glede.
Julemøtet i år er viet en tidligere beboer i strøket. I mange år bodde teatersjef Hans
Jacob Nilsen med familie i Holmendammen terrasse.
Finn Holden

REDAKTØRENS SPALTE
I fjor fikk jeg et tips fra et av medlemmene om juletreselgerne på Slemdal. Hun har i 30 år kjøpt juletre ved
Slemdal stasjon av de samme selgerne. Hun syntes jeg
burde skrive om hvordan juletresalget gikk i arv på Slemdal.
Derfor intervjuet jeg julen 2009 juletreselgerne på Slemdal
og Vinderen. Intervjuet står i dette nummeret, før julen
2010 i stedet for etter julen 2009.
Villsvinet utenfor Slemdal skole står nok en gang utenpå medlemsbladet, men
uten det stygge ugresset rundt. Det fortjener en bronseskulptur fra italiensk barokk
og kopi av en antikk skulptur. Nå kan vi også se sokkelen som villsvinet sitter på.
Sokkelen ble gitt av Ris Vel ved vellets hundreårsjubileum i 2005.
Neste nummer av medlemsbladet vil i sin helhet omfatte Holmenkollanlegget og
Holmenkollrenn i fjern og nær fortid og ord om anlegget i dag. Det vil komme ut før
VM på ski fra 23. februar. Har noen stoff til nummeret – flott!
Finn Holden

NYTT FRA KASSEREREN

Vi trodde vi skulle gjøre det helt riktig ved å føre opp, over medlemsnavnet og
adressen på baksiden av bladet, datoen da kontingentinnbetalingen for 2010 var
registrert i banken. På den måten kunne hver se at de hadde betalt for 2010, og de
som bare hadde fått tallet 9 eller 8, hadde ikke betalt for 2010 og burde betale for å
fortsette sitt medlemskap.
I stedet greide adresseringsfirmaet å lage det totale kaos ut av innbetalingsdatoene.
Det skylder på datasystemets manglende formatering av dato-opplysningene. Det
”tulletall” som derved fremkom på bladet, skal angivelig være antall dager siden
1.1.1900 og til adresseringsdato i 2010. Forstå det den som kan, og kassereren gidder
ikke å telle bakover for å se om det stemmer. Etter siste tall på kassererens hefte har
han ikke betalt kontingent siden 05. Så langt har ett medlem betalt etter de misvisende
tall – og vil få sin ekstra kontingent tilbakebetalt!
Vi prøver på nytt: Dato angitt over navnet er betalingsdato for 2010-kontingenten.
Om det bare står 9 eventuelt 8, betyr det at kontingenten for 2010 ikke er registrert
betalt. Skyldig kontingent, kr 200.- pr år, betales til konto 7874 05 98200 helst innen
1. desember, og helst på nettbank om mulig.
Harald Ulvestad
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Leder/redaktør: Finn Holden, Lassons gate 2, 0270 Oslo
22 69 91 45
Nestleder:
Finn B. Bendixen, Biskop Grimelunds v 13 0374 Oslo 22 14 51 63
Sekretær:
Anita Kildal, Dr. Holmsvei 19 C, 0787 Oslo
22 14 70 17
Kasserer:
Harald Ulvestad, Frognerseterv. 40 B, 0776 Oslo
22 14 26 85
“
Bjørn Christophersen, Gulleråsveien 15g, 0779 Oslo 22 14 23 50
Styremedlem: Lajla Heyerdahl, Eddavn 18B, 0772 Oslo,
22 14 74 17
“
Clemens Saers, Lillevannsveien 51 D, 0788 Oslo
907 97 587
“
Seyna Sønnichsen, Skogryggv 13, 0781 Oslo
22 14 57 83
“
Henning Krohg Stabell, Jegerv. 8, 0777 Oslo
22 14 46 47
Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår bydels historie. Det er viktig å ta vare på gamle minner i vårt nærmiljø som en kulturarv vi
ønsker å gi videre.
Laget arrangerer medlemsmøter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire
ganger i året. Laget ønsker å arbeide aktivt for å verne og merke fornminner og alle
slags kulturminner i vår bydel.
Alle våre tidligere blad fra 1992 kan kjøpes ved henvendelse til Clemens Saers,
clemens@saers.com. Hver årgang selges samlet for 50 kr. Register over tidligere
artikler finner du på vår hjemmeside www.vinderenhistorielag.no.
Bladene koster kr 25,- per stk unntatt for nr 2/98 til kr 50,- og SKIBAKKE
SPECIAL til kr 40,- Vanlig porto kommer i tillegg.
Vi vil gjerne nå flest mulig av bydelens beboere og ønsker at de støtter laget med
medlemskap eller deltar i vår virksomhet. Er du interessert i vårt arbeid, kan du ta
kontakt med Harald Ulvestad, harald@ulvestad.no, eller Finn Holden, finnhold@
online.no.
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