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Nytt fra leder
Med dette nummer følger et nyutviklet kulturkart. Styret har ønsket å
oppdatere vårt tidligere kulturkart fra 1999, særlig fordi bydelen nå fikk
et større geografisk omfang. Alle husstander i Vestre Aker bydel har i mai
måned fått tilsendt et tilsvarende kart. Historie og kultur er to sider av
samme sak. Derfor har det vært viktig for styret å arbeide med dette.
Som nyvalgt leder av historielaget vil jeg rette en stor takk til min
forgjenger Finn Holden for 24 års arbeide i styret, hvorav 12 som leder.
Uten hans bidrag ville bl.a. kulturkartet ikke blitt til. Finn fortsetter et år til
i styret, noe som vil gjøre overgangen for bl.a. meg som ny leder lettere.
På årsmøtet den 11.april ble det vedtatt å endre navn på laget fra Vinderen
Historielag til Vestre Aker Historielag. Begrunnelsen for dette kan du lese
mere om på s.32. Som en konsekvens av dette åpner vi for artikler og
meninger fra hele Vestre Aker bydel.
Kulturkartet er en start i så måte.
Clemens Saers
Redaktørens spalte

Sommeren står for døren, og vi ønsker alle våre medlemmer og lesere en
god og varm sommer!
Til tross for både nytt navn og ny leder, vil medlemsbladet til Vestre Aker
Historielag bestå uendret. Bortsett fra nytt navn på forsiden, da.
Vi har så langt skrevet om rundt en tredel av de falne på bautaen ved Ris
ungdomsskole. Vi gir oss ikke før vi har skrevet om, og hedret dem alle.
Men vi trenger deres hjelp. Dersom du vil skrive selv, eller sitter på verdifull informasjon om noen av disse unge døde – så ikke nøl med å ta kontakt. Skriv eller kontakt enten meg eller styremedlem Hanne Groth. Hun
har allerede gjort mye godt arbeid for denne «serien» vår.
Kontaktinformasjon finner du bakerst i dette bladet.
God lesning, og nok en gang: GOD SOMMER!
Ingeborg Wiese
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* * *

Har du betalt årets kontingent? Se på adresseringen. Står det 2015
eller ny 2016 så ber vi deg straks betale inn kr. 200.- på
konto 7874 05 98 200 og merke det med ditt medlemsnummer.

Noen har betalt inn uten at vi kan finne hvem det er. Det gjelder bl.a.
de som betaler via et firma. Slik har vi flere innbetalinger fra Norsk
Hydro uten at vi kan spore opp hvem denne innbetalingen gjelder for.
Vennligst oppgi alltid navn på den som skal ha medlemsbladet og
medlemsnummer.
Andre spør om medlemskapet gjelder enkeltpersoner eller husstander. Det holder med å betale inn kr. 200.- for en husstand. Men det er
fint med en donasjon eller gave også. Kulturkartet også kalt kulturminnekartet har gjort et godt inngrep i lagets økonomi.
Antall medlemmer er nå stigende, noe som er gledelig. Kulturkartet
er delt ut til alle husstander i Vestre Aker (20 000 st.) Slik blir vårt
arbeide kjent blant bydelens borgere.
For en hundrelapp kan du gi et medlemsskap videre til familie, venner og bekjente. Da får de årets to siste blader i sin postkasse.
Nr. 3 kommer ca. 1.september. God sommer!
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