Samarbeidsrådet Trosterud/
Haugerud er etablert som et
åpent forum for alle foreninger
og enkeltpersoner som vil bidra
til utvikling av nærmiljøet på
Trosterud og Haugerud.
Alle foreninger som ønsker det
kan bli medlem. Aktivitetene er
åpne for alle interesserte.

Gatefest langs
Alna-strengen
Styringsgruppen for Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud

Det er her
vi bor —
det er her
vi trives.

Trosterud/Haugerud dag 2016
Lørdag 27. august
Søndag 28. august

Leder Dag Endal
Haugerud IF
dagend@online.no

Tiltaksleder Carsten Schuerhoff
Østre Aker og Haugerud menighet
cs544@kirken.no
Sekretær Roar Lüthcke
Foreningen Trosterudvillaen
rluthcke@online.no
Agatha Al-Saadi
Haugerud borettslag
agatha@kapeland.no
Per Kristian Løken
Haugerud og Trosterud Vel
loeken@boropro.no

Hvordan?
Alle skaper sitt delarrangement
Alnastrengen er vist i kartet under. Langs

Tidsplan
LØRDAG, 27. AUGUST
Kl. 19.30
Konsert i Haugerud kirke med
Anders Hoff og flere
Kl. 21.00
Haugerudhallen åpner, Åpen hall,
danseoppvisning med mer

denne lager vi gatefest — i det alle bidrar
med sitt og viser seg frem, for her hos oss er

det mye vi kan glede oss over.
Samarbeidsrådet har snakket med mange som står klar
til å bidra. Vi har klart å organisere tre konserter.

Hva vil vi med Trosterud/
Haugerud dagen?
Dagen skal





vise mangfoldet blant beboerne, organisasjonene,
institusjonene, lagene og foreningene,
vise det brede engasjementet for bomiljøet,
utfordre til å være med på dette engasjementet og
gi rom for møteplasser, fest og latter.

På lørdagen kommer Anders Hoff, han kommer sammen med noen medlemmer fra gruppen «Raske Menn»
og han tar med seg både lokale krefter og noen profesjonelle kunstnere.
Senere på lørdagen kommer «TK Crew» og «Tropix»
som danser Hip Hop.

Og på søndag blir det sommerkonsert med Kjell Larsen
og «Pigalle». Dette blir en flott ramme for alt det vi
steller i stand selv!

SØNDAG, 28. AUGUST
Kl. 10.00
Frokost ved Haugerud seniorsenter
Kl. 12.00
Alnastrengen åpner
Kl. 15.00
Konsert i Trosterudvillaens hage
med Pigalle
Kl. 16.00
Slutt

Organisering
Alle foreninger, lag, institusjoner,
organisasjoner og beboere kan bli
med!
Samarbeidsrådet anviser standplass. Her kan alle tilby
aktivitet, informasjon, spill og lek, sang, musikk, salg
av enkle artikler eller andre tilbud. Samarbeidsrådet
sørger for kunngjøring/annonsering og står for rammen av programmet. Hver enkelt er ansvarlig til å
dekke utgiftene ved sine respektive aktiviteter.

Bli med!
Meld ønske om deltakelse
innen 1. mai 2016

til tiltaksleder
Carsten Schuerhoff
cs544@kirken.no

