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Utveksling for sunn livsstil
KJENN: Forrige uke var rektor Trine Øiseth (bildet) og
tre lærere fra Mailand videregående skole i Firenze, i for-
bindelse med prosjektet «Healthy Challenges For
Europe». Skolen er partner i prosjektet, som har som for-
mål å gi ungdommer i Europa økt forståelse for hveran-
dre, gi kunnskap om hverandres kultur og fremme en
sunn og aktiv livsstil. Senere vil elever fra skolen besøke
land som Italia, Polen, Spania, Tyrkia, Sverige og Hellas.
30. november reiser fem elever og to lærere til Polen.

Skårer kirke på kinolerretet
SKÅRER: Filmen «Sykt lykkelig», som hadde norgespre-
miere på Lørenskog kino i helgen, er spilt inn i Skårer
kirke og på Losby. En av scenene i filmen er en julekon-
sert i en kirke, og rundt 140 lørenskauinger hadde statis-
troller i filmen. Statistene kom fra blant annet sangkor
og skoler rundt omkring i kommunen. På rollelisten
finner vi blant andre Agnes Kittelsen, som spilte Tikken
Manus i filmen «Max Manus». «Sykt lykkelig» er en
komedie, og handler blant annet om utroskap.

Det hele startet da
pokerspillerne i Lørenskog
fikk litt for mye å drikke.   

Linda Ingier
linda.ingier@rb.no 63 80 48 41

■ SOLHEIM
Denne høsten feirer IOGT i Lø-
renskog 90 år. Fra de små loka-
lene i Globusgården på Solheim
har temaer som fred og rusfrie al-
ternativer blitt diskutert på sene
kvelder i mange år nå.

 – Vi vil vel si at IOGT i Løren-
skog først og fremst fungerer som
en kulturfremmer der målet er å
skape alternative miljøer til da-
gens rusmiljøer, forklarer Aage
Wiik, som er leder i IOGT Løren-
skog.

Rusarbeidet i Lørenskog var li-
ke viktig for 90 år siden som det
er i dag. Men problemstillingene
har nok forandret seg noe.

– På 1920-tallet var det mye po-
kerspill i kommunen. På fredags-
kveldene samlet mennene seg til
drikking og spilling etter å ha
fått lønningsposen. Miljøet dro
med seg en ruvende drikkekul-
tur. Da Gunnar Ousland skulle
starte opp den første IOGT-losjen
oppsøkte han pokermiljøene for å
verve medlemmer, forteller Wiik.

For ungdom og voksne
IOGT i Lørenskog startet opp på
Høybråten med 24 medlemmer i
1920.

– Etter hvert har vi blitt en av
de eldste foreningene i kommu-
nen, forteller lederen.

Etter krigen valgte mange å gi
et edruskapsløfte. Det ble i tillegg
opprettet edruskapsnemnder i
kommunene der IOGT var en
viktig samarbeidspartner. For-
eningen som da var en losje ver-
vet mange medlemmer som avla
et edruskapsløfte denne perio-
den.

– Tidlig på 70- tallet kom narko-
tikaen til Lørenskog. Dette ga
igjen noen nye utfordringer til
hvordan vi skulle fange opp ung-
domsmiljøene, forteller Grethe
Wiik.

Hun er leder for teatergruppa
Skogblomsten som drives av
IOGT.

 – I dag har vi teatergruppene
Skogblomsten og Sheiken. I til-
legg driver IOGT et ungdomslag
som er tilsluttet Juvente. Vi øn-
sker å vise ungdom at det finnes
et totalt rusfritt alternativ til den
ruskulturen vi ser i dag. De siste
årene har vi sett at også forel-
drene blir en del av miljøet vårt
og tar del i det på en annen måte
enn tidligere. Det er vi stolte over,
smiler Wiik.

Totalt avhold
For å bli medlem i IOGT må med-
lemmene avlegge et edruskaps-
løfte. Dette har vært et omstridt
tema som dukker opp fra tid til

annen.
– Det er nå åpnet for at man

kan være medspiller i organisa-
sjonen. Dette krever ikke noe
edruskapsløfte. Men for oss
handler totalt avhold også om å
være solidariske med de som har
kjempet kampen mot rus og blitt
tørrlagte, forteller Aage Wiik.

Han legger til at vinkulturen
som har kommet til landet er be-
kymringsfull.

– Vi er bekymret for langtids-
virkningen av dette. Vi vet at al-
koholskader har blitt ett av de
største helseproblemene i ver-
den, sier Grethe Wiik.

8. oktober feiret organisasjo-
nen med festmiddag på Varde-
heim der organisasjonen ble stif-
tet for første gang.

– Vi var 70 personer som var
samlet hele kvelden. Det er flott å
kunne tenke på alt vi har opplevd
gjennom organisasjonsarbeidet

90 år m

ILDSJELER: Grethe Wiik, Ivar Gunderse 

Linda Ingier
linda.ingier@rb.no 63 80 48 41

■ SKÅRER: Flere naboer reage-
rer på at kommunen har gitt
byggetillatelse for prosjektet i
Løkenåsveien 40. I over ett år
har den gamle arkitektboligen
stått forlatt og halvveis revet.
Tomta er nå omgjort til en byg-
geplass etter at det ble
gjennomført sprengingsarbei-
der på tomta for en tid tilbake.

Det var Leif  Lier som i 1969
prosjekterte og satte opp den
gamle arkitektvillaen som nå

delvis er revet. Han bodde selv
på tomta i 25 år og er svært
overrasket over at kommunen
har gitt tillatelse til det nye
byggeprosjektet.

– Da jeg søkte satte kommu-
nen strenge krav til utbygging
fordi dette skulle være et spe-
sielt område med over 50 tom-
ter. Kommunen ville at dette
skulle bygges ut på en ordent-
lig måte. Selv om man hadde
stor tomt var det for eksempel
ikke lov å skille ut til flere tom-
ter. Det ble rett og slett ikke
gitt noe spillerom på denne ti-

den, forklarer den tidligere ei-
eren.

– Jeg er derfor mer eller min-
dre sjokkert når jeg ser at kom-
munen har gitt tillatelse til
sprengingsarbeidene som er
utført. Lier refererer videre til
byggeplanene til den nye eie-
ren.

– Ifølge tegningene skal det
bygges sju bad i bygningen, og
en mur på 100 kvadratmeter
ned mot Skårer kirke. At kom-
munen tillater et slikt inngrep
forstår jeg ikke, sier Lier.

Reagerer på utbyggingstillatelse

FORLATT: Løkenåsveien 40 står igjen som en byggeplass etter at utbygger gikk konkurs og kommunen
trakk byggetillatelsen. FOTO: LINDA INGIER

Stine Strandhaug
stst@rb.no 63 80 50 50

■ KJENN: Kjenn barnehage var
nylig med på solidaritetsaksjo-
nen Forut, hvor de samlet inn
8.000 kroner til fattige barn og
familiene deres i India. 

På barnehagens hjemmeside
står det at barna var svært ivri-
ge til å komme i gang med ak-
sjonen.

Forut har i år handlet om fem
år gamle Indrani som bor i
slummen i Bangalore i India.
Barna har lest historier, sunget
sanger og sett film fra Indranis
hverdag i India. 

Før Forut-aksjonen i Kjenn
barnehage var barna selv med
og bakte både boller og kaker,
som ble veldig populært. Det ble
også salg av pølser og lodd.

– For første gang ble vi utsolgt
på lodd. Neste år skal vi bestille
flere, skriver Kjenn barnehage
på sin hjemmeside. 

Toril Bakken Årnes i Kjenn
barnehage forteller at barna
var veldig engasjerte på inn-

samlingsaksjonen.
– Barna var med både i plan-

leggingsprosessen, og i selve
gjennomføringen. De største

barna hjalp til med å selge lodd,
og de var veldig stolte da forel-
drene kom for å kjøpe lodd, sier
Bakken Årnes. 

Samlet inn 8.000 kroner

IVRIGE: Barna i Kjenn barnehage hjalp til med å selge både lodd,
kaker og pølser på Forut-aksjonen. FOTO: KJENN BARNEHAGE
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Adventskalender
som dugnad
KJENN: Lørenskog Skolekorps
har tidligere år hatt advents-
dugnad der de solgte kakebok-
ser til inntekt for korpset. I år
har korpset bestemt seg for å
satse på adventskalendere i ste-
det for kakeboksene. Forrige
uke fikk alle musikantene
utdelt ti kalendre hver som de
skal selge. Kalenderne koster
50 kroner stykket, og kan kjø-
pes av korpsmusikantene for å
støtte skolekorpset.

Kaja Schau Knatten
kakn@rb.no 63 80 48 74

■ SKÅRER: «Kultur 60 +» er Lø-
renskog kommunes tilbud
spesielt til seniorene i kom-
munen, men arrangementene
er åpne for alle. En hel del ar-
rangementer har allerede fun-
net sted i høst, men flere flotte
konserter og foredrag er i ven-
te.

I morgen, torsdag, vil kunst-
ner Louise Dahm Hedemark
fortelle om sine bilder i Galle-
ri Skårer.

I forbindelse med feiringen
av Ole Bull-året viser Helge
Jordal monologen «Jeg, Ole
Bull». Forestillingen vises i
Framtida på Lørenskog kul-
tursenter fredag 24. november.

Fredag 10. desember kom-
mer Viggo Sandvik til Løren-
skog kultursenter. Sammen
med Jon Lotterud presenterer
han musikk fra Prøysen og
Vazelina til Cornelis Vrees-
wijk og Bo Kaspers Orkester.

Onsdag 15. desember vil
Erik André Hvidsten synge ju-
len inn sammen med Kari
Stokke på tangenter. Konser-
ten holdes i Galleri Skårer.

I dag og i morgen besøker
kunstner Eli Møller Løren-
skog sykehjem, Dovre bo- og
servicesenter og Rolvsrud-
hjemmet. Hun viser fram og
forteller om sin bok «Det var
en gang en skog».

Programmet er gjort mulig
ved hjelp av midler fra Den
kulturelle spaserstokken.

Senior-
kultur

KOMMER: Viggo Sandvik med
forestillingen «En julete
stund». FOTO: PETER BRANDT

Skolemat på nett
SOLHEIM: Solheim skole har inngått
en avtale med skolematleverandør
Mat360. Nå kan foreldrene bestille sko-
lemat på nett, som leveres til skolen
hver dag. Ordningen startet 1. novem-
ber, og er en frivillig prøveordning som
vil bli evaluert etter en viss periode.
Også Fjellhamar, Fjellsrud og Løkenå-
sen skoler har ordningen.

ed edruskap

n og Aage Wiik i IOGT feirer 90-årsjubileum denne høsten. FOTO: LINDA INGIER

disse årene, mimrer Grethe Wi-
ik.

Hun kan se tilbake på flere
spennende reiser rundt om i ver-
den.

– Og så har jeg fått bekjente og
venner over hele landet, forkla-
rer hun.

Deler ut penger
IOGT i Lørenskog ser også fram-
over i disse dager. I forbindelse
med 90-årsjubileet skal de dele
ut 90.000 kroner til gode formål. 

 –Setertjernstiftelsen og
Landsforeningen mot stoffmis-
bruk er to av organisasjonene
som vi ønsker å støtte i forbin-
delse med jubileet, avslører Aa-
ge Wiik.

Mye annet skjer også i disse
dager. Blant annet er medlem-
mene på let etter nye og bedre
tilrettelagte lokaler.

– I tillegg jobber Juvente med

prosjektet «edruss», der målet er
å redusere fylla i neste års rus-
sekull. Og så nærmer jula seg.
«Hvit jul-kampanjen» planleg-
ges heftig i disse dager. Målet er
å gjøre første delen av jula om til

rusfrie dager, understreker
Grethe Wiik.

Ivar Gundersen har vært
medlem i mange år. Hans viktig-
ste oppgave har blitt å verve
medlemmer. På tre og et halvt år

har han vervet 54 nye medlem-
mer.

– Jeg deler ut informasjons-
hefter. Mange har tatt kontakt et-
ter å ha lest litt om oss. Det er
flott, avslutter Gundersen.

FAKTA

IOGT
IOGT står for International
Organisation of Good Templars 
IOGT er en internasjonal organi-
sasjon som arbeider for edruskap,
brorskap og fred.
IOGT i Lørenskog ble etablert -
15. august 1920 som losje. Da het
foreningen Lørenskogs Fremtid
og holdt til på Vardeheim på
Høybråten med 24 medlemmer.
I dag holder IOGT til i Globus-
gården på Solheim.

-IOGT hadde sitt utspring i 1877
og er dermed en av landets eldste
organisasjoner på deres felt.
Fra 1909 og fram til 1992 hadde
IOGT i Norge sin egen ungdoms-
forening som het Norges God-
templar Ungdomsforbund (NGU).
NGU og Det Norske Totalav-
holdsselskaps Ungdomsforbund
(DNTU) ble i 1992 slått sammen til
en felles ungdomsorganisasjon,
Juvente.

IOGT ble startet i Utica i 1851.
Den første foreningen som i
hovedsak kjempet mot brennevi-
net, ble startet i New York så tid-
lig som i 1808.
I Norge ble det fra 1830-tallet av
etablert en rekke måteholdsfor-
eninger. I 1844 ble «Den norske
Forening mot Brændevinsdrik»
og «Det norske Afholdsselskab»
etablert.

Skårer
Solheim |Kjenn


