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Nytt fra leder
Etter at Holmenkollbanen kom i 1898, flyttet mange borgere fra

byen ut på landet langs banen. Behovet for skoler kom snart. Først
kom Frøen skole der Volvat klinikk ligger. Så kom Vinderen skole
i 1905 og ble feiret her i bladet ved jubileet i 2005. Det var en
barneskole, og det ble behov for en videregående skole. Ris kom for
hundre år siden. Alle tre skoler fikk navn etter storgårder i nærheten.
Fortiden lever videre i framtiden. Vi gratulerer Ris skole med hundreårsjubileet.
Finn Holden

Redaktørens spalte
Denne gangen har jeg lyst til å benytte denne spalten til å takke Lajla
Heyerdahl, som nylig gikk ut av styret etter mange år i Vinderen Historielag. Hennes skriveglede, kombinert med en strålende hukommelse,
har gitt bladets lesere mange gode opplevelser gjennom årene. I dette
nummeret, hvor vi feirer 100-årsjubileet til Ris skole, tar hun oss med
på en «reise» tilbake til 1960-årene. For dere som gikk på Ris skole i
disse årene, kan det bli en mimrestund av de helt store - men også for
alle dere andre håper vi at artiklene om Ris skole vil glede, og kanskje
få hukommelsen på gli rundt egen skolegang. Tusen takk, Lajla!
Neste nummer av bladet kommer i månedsskiftet august/september,
derfor benytter vi anledningen til å ønske alle våre medlemmer og
lesere en riktig god sommer!
Ingeborg Wiese

Forsiden:
Ris skole i 1960-årene og skolens fane.
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På årsmøtet tok tidligere leder av Vinderen Historielag, Øyvind Gaukstad opp spørsmålet om rekruttering til foreningen. Medlemstallet synker
fremdeles og vi trenger yngre aktive medlemmer for å kunne opprettholde
våre aktiviteter her i bladet og på møter og turer.Styret planlegger et ekstra
hefte til medlemmer sammen med nr. 4, 2015. Forrige gang var temaet
Skibakke spesial, nå holder vi temaet hemmelig til det kommer i din postkasse. Har du noen i din omgangskrets som du synes burde være medlem,
be dem gå inn på lagets hjemmeside og få dem innmeldt.

Se nøye på adresseringen på ditt blad. Står det bet-2015 har vi registrert

din innbetaling. Står det bet-2014 har vi enda ikke mottatt 200 kroner ber vi
deg vennligst om å gjøre det. Til de få som ikke har betalt inn i fjor, stopper
vi bladet og de får en egen giro i posten med det
første. Adressendring? Meld fra til undertegnede.

I år er det 150 år siden mesterfotograf Anders
Beer Wilse ble født. Hans tidløse sort/hvitt bilder
fra 60 års aktiv tjeneste som fotograf kan du beskue
både på Oslo bymuseum og på Norsk folkemuseum. Wilse fotograferte alt fra kongehuset til de
fattiges kår. Mange av hans naturbilder havnet også
på norske frimerker. Har du kun tid til ett besøk,
ville jeg anbefalt et besøk på Norsk folkemuseum
på Bygdøy!		
Clemens Saers
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