Kinnskogen Vel – 100 års Jubileum

Festkomité
Anledningen ble vel ivaretatt av primus motor Bjørn Gran, som fikk med seg
Jorunn Bjørvik, Marit Gran og Ann Helen Abrahamsen i festkomité.
Kinnskogen Vel takker for et flott arrangement! Bjørn, sammen med resten
av komiteen, loset oss gjennom en svært hyggelig kveld i Nitor sine lokaler
ved Solheim.

Festen
Underveis i festen ble vi blant annet en historisk fortelling om oppvekst i
området av Aud Nordberg. Hun kunne fortelle at området fra gammelt av er
sentrum i Lørenskog, med stor handelsvirksomhet.
Mellom Lørenskog Stasjon og dagens Metro lå det 12-13 forretninger, det ble
solgt blant annet klær, bakervarer, dagligvarer og slaktervarer. Det sosiale
samlingsstedet var Robsrudhaugen.
Det var mye frihet for barn i ”gamle” Lørenskog, men også mye tøffere for de
ressurssvake. Barn med utfordringer ble ikke sett og hjulpet på samme måte
som i dag. Voksne var opptatt med hardt arbeid og alle hadde smått med
penger.

Utviklingen har ikke bare gått på det økonomiske, nå er det et helt annet
system for å ivareta alle på både skoler og barnehager. Men, vi må likevel
fortsette å ta et ansvar for hverandre!

Tidligere leder av velforeningen i mange år, Ulf Nymoen holdt også et flott tale
om Kinnskogen Vel og utvikling av Vel’et siden starten av 80’tallet og frem til
nå. Deriblant anskaffelsen av Vel-tomta og planer
om Velhus. Kinnskogen Vel har overlevd mange
saker med sterke meninger og sitter i dag på en flott
veltomt til nytte av alle beboere. Veltomta har et
areal på over 6 målt og inneholder badebrygge,
fotballbane og lekeplass i området rundt den gamle
hoppbakken.
Det ble også arrangert quiz, som ble gjennomført
med stort engasjement. Stemningen steg også videre
når vi sang en ”Oppå Lørenskog”, revyvise fra 1931
da Lørenskog også ble kalt ”knivstikkerbygda”. Et litt
tvilsomt navn gitt av Oslobeboere som nok hadde
sine fordommer om Lørenskog på den tiden.
Som del av jubileet måtte også 100’årskaken kuttes.
Dette ble gjort av dagens leder i Kinnskogen Vel,
Øystein Skår, og eldste leder til stede. Ulf Nymoen.

Kinnskogen Vel takker alle fremmøtte og Arrangementskomiteen for en flott
markering av Kinnskogen Vel 100 år’s jubileum.

