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+HUVNDSHOLJH VHOVNDSVORNDOHU
Sn /MDQ
9L KROGHU VHOVNDS IRU LQQWLO �� JRXUPHWJODGH
JMHVWHU� 9nUW NM¡NNHQ NDQ VHWWH RSS IRUVODJ WLO
PHQ\ ± IUD � WLO � UHWWHU ± HOOHU YL NDQ VNDSH
UHWWHQH VDPPHQ XW LIUD GHUHV HJQH ¡QVNHU�
9L WDU DOOWLG XWJDQVJVSXQNW L VHVRQJHQV IHUVNH
UnYDUHU� 9HONRPPHQ WLO RVV L 9LOOD )XUXKHL�
KLOVHQ NM¡NNHQVMHI +HOJH /LQGVWDG

9LOOD)XUXKHL
6(/6.$36/2.$/(5 , '(7 6.-�11(

7OI�� �������� � 0RE�� �������� � ZZZ�YLOODIXUXKHL�QR � YLOODIXUXKHL#JPDLO�FRP
9RQ �WNHQV YHL �� Sn /MDQ

VI LEVERER OG MONTERER Vi gir 40% rabattpå hver 4. innramming!INNRAMMING
GAVEKORT
ENERGISPARE GLASS
SOLKONTROLL GLASS
DØRER OG VINDUER
SPESIALLØSNINGER I GLASS

SPEIL
KUNST
DUSJLØSNINGER
GLASSREKKVERK

JUBILANTER:
Norstrands Blad abonnerer på 
NTBs jubilanttjeneste. Det er 
mulig å reservereseg mot 
omtale. For å være sikker på å 
bli strøket fra  lista, meld fra 
minst to uker i forveien på 
e-post: s-s@noblad.no eller 
telefon: 22 63 91 00.

Syno-
nym; et 

ord du bruker  
når du ikke 
kan stave det 
du har tenkt 
å bruke.

NORDSETER: Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag holder sin 
niende salgsutstilling på Nordseter skole til helgen.

Lørdag fra 1000!1600 og søndag fra 1200!1500 vil det være 
mulig å sikre årets quiltede julegaver fra det som beskrives som et 
stort og variert utvalg av små og store arbeider utført i lappetek-
nikk og quilting.

Det blir også mulig å se resultatet av medlemskonkurransen 
quiltelaget utlyste i vår, temaet har er "Minner".

Det blir også loddsalg hvor premien er to store lappetepper som 
er sydd av medlemmene i fellesskap. Det blir også et lynlotteri 
med mindre sydde premier. Kafeteria er selvsagt åpen med ka"e, 
saft, kaker og va#er.

Lapper i lange banerDagens...
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Vestlandsduo og allsang

COMBOS: Vestlendingene 
i Combos underholder på 
Nordstrand seniorsenter lørdag 
klokken 12.30.  
 FOTO: PRIVAT

Nordstrand seniorsenter 
åpner dørene lørdag og 
inviterer til konsert og 
allsang.
ØYSTEIN DAHL JOHANSEN
oystein.dahl.johansen@dittoslo.no

NORDSTRAND: Lørdag 10. 
november klokken 12.30 er 
det igjen klart for lørdagsun-
derholdning på Nordstrand 
seniorsenter i Poppelstien.

– To hyggelige vestlendin-
ger kjent under navnet Com-
bos opptrer og det blir all-
sang med Einar Skulstad på 
trekkspill og Asbjørn Hetle. 
De bringer med seg hefter 

med kjente og populære me-
lodier. De fremfører også so-
lonummer, muntrer oss med 
noen historier, forteller Jan 
Moldegård-Eriksen i bruker-
rådet.

Kafeteriaen åpner klokken 
elleve og brukerrådet ønsker 
alle hjertelig velkomne. Un-
derholdningen starter når 
ka!e og va"er er fortært.

– Under allsangen blir vi 
også invitert ut på dansegul-
vet til en smektende tango 
eller feiende vals. Så ikke 
glem ikke danseskoene, her 
blir det liv! forsikrer Jan Mol-
degård-Eriksen.

Takk for 
loppebidrag!

LOPPA: I år på Nordseter, neste år på Munkerud skole.   FOTO: PRIVAT

Nordstrandskolenes musik-
korps holdt nylig sitt forelø-
pig siste loppemarked på 
Nordseter skole. Neste år blir 
det på Munkerud.
ØYSTEIN DAHL JOHANSEN
oystein.dahl.johansen@dittoslo.no

NORDSTRAND: – Som alltid ble 
det to dager med masse liv, lat-
ter, musikk, pruting og gode 
kjøp. Gamle venner møttes over 
en va!el eller et par slalåmski og 
noen fant akkurat den boken de 
har lett etter, forteller loppege-
neral Sverre Aastorp.

Nordseter skole skal bygges 
om og loppemarkedet må mid-
lertidig "ytte til nye lokaler. 

– Vi har lyst til å takke alle 
dersom gjør Loppa til den fes-
ten den er. Alle dere som to 
ganger i året setter ut de tinge-
ne som trenger nye eiere, alle 
dere som kommer og handler, 
og selvsagt alle dere som er 
med og kjører, henter, bærer, 
baker, bygger og selger. Vi opp-
lever at vi er med på å gjøre 
Nordstrand til den lille lands-
byen i Oslo som vi er. Alt dette 
gjør at korpset kan fortsette å 
spille og marsjere både på 17. 
mai og resten av året. Vi tre!es 
igjen til våren, på Munkerud 
skole 19. april-helgen, sier Aas-
torp. 

Gerd Hansen vil takke dem 
som hjalp henne da hun falt 
ved Kiwi i Nordåsveien i mai.
KRISTIN TROSVIK
kristin.trosvik@dittoslo.no

HOLMLIA: Den 5. mai var uhel-
let ute for Gerd Helene Han-
sen. 

Da hun skulle gå ned trap-
pen til Kiwi i Nordåsveien, 
mistet hun balansen og falt 
fem trappetrinn og landet på 
hodet. 

– En dame kom bort og ville 
hjelpe, så hun spurte om noen 
hadde en bil og kunne kjøre 
meg hjem, forteller Gerd. En 
mann med to små barn i bakse-
tet, ropte at han kunne kjøre 
Gerd. Damen, som trolig var i 

30-årene og hadde et barn med 
seg, støttet Gerd bort. Da mer-
ket Gerd at kneet var helt vin-
glete.

–Ring 113, sa den lille gutten i 
baksetet og det synes jeg var så 
#nt gjort, sier Gerd.

Sykebil kom og det viste seg 
at Gerd hadde skadet kneet 
stygt. I to år må hun regne med 
krykker. Men midt oppi det 
leie, setter hun umåtelig pris 
på dem som viste medmen-
neskelighet og hjalp henne da 
hun trengte det. 

–Jeg vil takke dem og jeg 
skulle gjerne ha kommet i kon-
takt med dem, sier hun. Gerd 
kan nås på:

gerd.hansen2@multinett.no

Takk til ukjente 
hjelpere
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Loppa	  
Høst	  2010: 	  XXX	  XXX	  
Vår	  2012: 	  XXX	  XXX	  
Høst	  2012: 	  XXX	  XXX	  
Vår	  2013: 	  ???	  	  ???	  



Loppa	  
Vår	  2013:	  
	  -‐	  Munkerud	  Skole	  
	  -‐	  18	  april	  rigging	  
	  -‐	  19	  april	  innkjøring	  
	  -‐	  20	  &	  21	  april	   -‐	  Lørdag:	  0930	  –	  1600,	  auksjon:	  1430	  

-‐	  Søndag:	  1100	  -‐	  1500	  



2001 	  –	  Skara,	  Sverige	  
2002 	  –	  Garda,	  Italia	  
2003 	  –	  Bornholm,	  Danmark	  
2004 	  –	  Bø,	  Norge	  
2005 	  –	  Stirling	  &	  Edinburgh,	  Scotland	  
2006 	  –	  Harstad	  &	  Å,	  Norge	  
2007 	  –	  Göteborg,	  Sverige	  
2008 	  –	  St	  Malo	  &	  Paris,	  Frankrike	  
2009 	  –	  Tønsberg	  &	  Grimstad,	  Norge	  
2010 	  –	  Sint	  Maartenzee,	  Nederland	  
2011 	  –	  Kvitåvatn	  &	  Gaustatoppen,	  Norge	  
2012 	  –	  Reykjavik,	  Island	  

NSMK	  Sommerturer	  



2013	  

?	  



2013	  –	  Göteborg	  Music	  Festival	  

•	  KONSERTER	  OCH	  PARADER	  
	  
•	  PROGRAMTÄVLING	  
	  
•	  WORKSHOPS	  
	  
•	  FINALKVÄLL	  



2013	  –	  Göteborg	  Music	  Festival	  



•	  23	  –	  27	  juni	  2013	  
	  søndag	  –	  torsdag	  

	  
•	  Skoleovernatting	  
	  
•	  kr	  3100	  	  

	  sponsing	  600-‐1100	  (avhengig	  av	  loppa)	  
	  	  

2013	  –	  Göteborg	  Music	  Festival	  



?	  
siste	  


