
 

 

ØSTRE OSLOMARKA ENGANG-ALLTID  

 

ÅRSRAPPORT 2021 - NOK ET ANNERLEDES ÅR   

 

Året 2021 ble også et annerledes år, men vi har klart å møtes noen ganger innimellom alle 

nedstengningene. Vi har hatt 3 egne møter, og har måttet avlyse 2 pluss julemøte. Men, vi fikk 

arrangert turen, som vi egentlig skulle hatt året før.  

 

Temaene for møtene har vært: 

21/6: Besøk av pianisten Sara Smiseth, som fortalte om Agathe Backer Grøndahl, og spilte 

hennes musikk. (18 stk. tilstede).  

18/10: Besøk av senior rådgiver i Akan kompetansesenter, Hasle Løchen, som fortalte oss om 

Akans arbeid for og med rusmiddelavhengige og deres pårørende. (17 stk. tilstede).  

22/11: Besøk av Ann Helene Bolstad Skjelbred, etnolog. Hennes tema var: Jomfru Maria i 

Folketradisjonen. (19 tilstede).  

 

2/9: TUR: Vi fikk endelig arrangert den lenge planlagte turen til Mariholtet i Østmarka. En stor 

opplevelse i praktfullt vær. Og mange turminner ble trukket frem og delt med hverandre. Dagen 

ble så avsluttet med middag på Losby Gods. Flott start på høsten. (16 deltakere).  

 

Vi har tenkt masse på barna "våre" i Ilula, Tanzania, i denne tiden. I begynnelsen av 2021 deltok 

vi i en koronakampanje for å skaffe penger til bl.a. helseforsikring for lærerne og de andre 

ansatte, som ble helt uten inntekt da skoler og barnehager stengte. I tillegg har vi sendt: kr. 

4.500.- til innkjøp av en nødvendig prosjektor til kommunikasjonsavdelingen,  og så kr. 2.000.- 

(som var overskuddet av turen vår) til adgangskort til biblioteket for hele 50 barn. Da 

julekonserten vi skulle vært på, ble avlyst også i år, sendte vi kr. 3.000.- til julesamlingen for 

barna på jentehjemmet. Resten av billettpengene gjemmer vi til neste utfordring. I mai sendte vi 4 

kasser med klær, nytt og brukt, og ønsket utstyr, til Ilula, og i november ytterligere 6 kasser - da 

for det meste inneholdende julegaver og julehilsner. Og alt kom frem i god tid til jul.  

 

I forbindelse med det store jordskjelvet på Haiti, sendte vi kr. 1.000.-  i tillegg til de kr. 500.- som 

vi sender hver jul til Frelsesarmeens arbeid der. Til Speiderjentenes Tenkedag i februar sendte vi 

kr. 4.000.- til Verdensforbundet for speiderjenter. Det føles meningsfullt å kunne bidra noe.  

 

Gruppen vår har i år hatt 26 fullt betalende medlemmer og 10 støttemedlemmer.  Tils.: 36 stk.  

 

Vi takker Oslo krets av K/M-speiderne for kjærkommen støtte, økonomisk og personlig. TAKK ! 

 

Oslo, 14. januar 2022 

 

Kari Saxrud Gundelsby      

(sign) 

 

 


