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På den annen side

Du må skjerpe
hovmea—
teren til kelneren.
ved bord 10 sitter ja
—
og aover. Kast ham ut!
ikke.
det vil
— Nei.
ikke?
— Hvorfor
gang han våkner så
Nei.

Kjørbo-salamandrene Gammeldans-stevne på Høvikodden
med vel 400 glade delfakere
ennå ikke utryddet
—

drjr. mi

(.Jesten

jeg

byer

betaler han regningen!

DAGENS
KRYSSORD

Fullt til trengsel var det på
I luv i kodden på fredagskvelden
Henie-Onstad museet sto i gamaldansens tegn, med «hæla i taket»
for vel 400 deltagende gjester
det var samtlige kurs i gammeldans i Bærum som hadde slått seg
sammen og satt hverandre stevne
på den vakre maikvelden Og vellykket ble det, de to som sto i
spissen for arrangementet var
Magnhild Winsryg og Erik

PROGRAM:

—

TORSDAG:
15 00 Formannen i Sandvika

sentrums forening ønsker

velkommen
B-GJENGEN trekkspilltrio spiller i gågaten
deretter på «Løkke-siden»
Høvik og Blommenholm
skolekorps spiller
i gågaten
Høvik og Blommenholm
skolekorps spiller på
«Løkke-siden» i Sandvika
Ekstrafilm
på Sandvika kino:
«Tarzans utfordring»
Frelsesarmeen
spiller og synger

—

17 00
17 30
17 00:
1800

i gågaten

Fra kl

13.00 til 16 00

—

/ Budstikkos nummer av 25/5
etterlyste Hjalmar Munt-aas Lund

salamandre i Asker og Bærum.
Det kan herved rapporteres at
minst 3 eksemplarer av disse
underlige skapningene holder til

Tegneverksted

og lever en temmelig kummerlig

for barn i gågaten

tilircerelse ikke langt fra Sandvika
sentrum. I en dam på Kjørbo like
Wøé trel«istutsalø«?t såes forleden
dag tre salamandre idet de stadig
var oppe i txinn/Taten for å
snapp*? ttl seg litt frisk lu/t Bei*?gelsene de foretok var bare vertikale og foregikk hete tiden på
samme sted.
Ellers sd omgivelsene for disse

FREDAG:

*

15 30 Ev|e skoles

musikkorps

spiller på «Løkke-siden.-i Sandvika
16.00: Evje skoles musikkorps
spiller i gågaten
19 00 Ballett-/danse-gruppen
Impro i Sandvika kino
Fra kl. 13.00-16.00
Tegneverksted for barn

dyrene ganske utnvelige ut med
urent vann og mangelfull plantevekst Det siste er noe de er
avhengig av under forplantnin-

i gågaten
LØRDAG:

*

09 00 SALG (Fra 900—14.00)
M/GODE TILBUD etc
i uteboder BALLONGER
TIL BARN'
Bryn skoles musikkorps
spiller i gågaten
deretter på «Løkke-siden».
10.00: Såpeboblekonkurranse
for barn

—

på arrangementspiassen
(foran Budstikka).

1100 Fungerende ordfører
Halvor Stenstadvold
åpner gågaten
Bryn skoles musikkorps
har konsert på

underholdning

—

v/Iren Hovde

i Terningen

1300 FOLKEDANS
Asker Folkedanslag og
Bærums-nngen på
arrangementspiassen

14.00: Pé arrangements-

PS: Også fra Asker, fra Stein
Adolfsen på Måsan ved Drammensveien, har vi fått melding
om
salamander-observasjoner.
Ca. IM meter fra der Adolfsen
finbor i Drammensveien 943
nes det salamandre, skriver
Adolfsen til Budstikka.

—

gen. Disse Kjørbo-salamandrene
går i*l i *i*?t rw?l*? tatt en meget
usikker fremtxd xmøte idet områ-

det før eller

trolig skal
bebygges, og jeg ville da gjerne se
den gravemaskinfører som tar
hensyn til noen sjeldne, ørsmå
salamandrei en vanndam
senete

piassen:

.

WESTERN-SHOW
m/Country Snakes.
«Reel-dans»!

•

Stig

Bruaeth.

kan forstås Men i større frukttrærhaver eller lignende må det
være tillått for løvetann og andre
«ufine» blomster å få en chanse
til å overleve i vårt stringente og
delvis sterile livsmønster.
J. Haiti

GODE TILBUD
I FORRETNINGENE'

Argentinsk og amerikansk
grafikkutstilling

i kinovestibylen
Arrangør
Sandvika sentrums lorenmg

Mødørr

Kulturødmmiatras/onøn Bærum
Kommune
Tøkn. ørr Show Team A/S

—

men dette la ingen demper på
dansegleden. Dans! ropte fela til

—

og folk danset Og
Knut Trøen
når de ikke danset eller sang, da
satt de ute i maikvelden og kjølet
seg av.

Ingen tvil om at gammeldans er

Loddrett

1) Frukt 2) For-

ordning 3) Kokehokforkortelse 4)
Amkkel 5) Koselig 6) Tresort 8)
Uskikket II) Gru som 12) Engelsk
Utel, fork. 14) Landstnpe 16) Maling 18) Rokk 19) Bindeledd 21)
To like 22) Spansk amkkel

Hva hendte

—

arrangei skuddet for tiden
mentet på Høvikodden var det
første, men neppe det siste i rekken av gammeidans-stevner i Bæ-

rum.

Løsning på dagen?
kryssord:
El 22) LL 21) Bro 19) Rei 18) Beis
16) Kyst 14) Mrs 12) Ond II) bil
Inna 8) Gran 6) Lun 5) Et 4) TS 3)
Lov 2) Eple I) Loddrett
Lot 24) I3>ftl Sellen
20) Be 19) Yr 17) DBS 15) Snare
13) Ohm II) Na 10) LV 9) K>situr
7) Elg 4) Elt 1) t t re n n a V

:

31 MAI
1889 ble en stor del av

byen

Johns-

town i Pennsylvania ødelagt av en
xvldig flodbølge Den 83 meter
høyt beliggende Conemaughsjøens i»onn steg kraftig under et

ivdholdende regn, brøt gjennom
den store dammen og ødela alt på
sin

vrex. Antatt

«Imi.

i

Juhnstoxvn

ble anslått til mer enn 12WJ, og de
materielle skader gikk opp i 10
millioner dollar

A
n
d
y

c

ding til det gode formålet.

u»

Høvik jenter

med penger til
Redd Barna
Janne Eriksen,
11 år, og
Ellen von Porat, 10 W år, begge to
fra Høvik, har loddet bort en del
bøker m.m.
til inntekt for Redd
Barna Resultatet ble kr 56
som jentene har levert i li url stik
kas redaksjon for videresending
Ul det gode formålet.

—

Natt til fredag 2 juni fra kl. 00 00 til 05.00 blir det
strømutkopling for våre abonnenter i områdene
Leangvn Øvre Båstad, Undelstad, Reistad, Syverstad,
Høn og Hofstad
Samme natt fra kl 00.00 til 04.00 blir det også utkopling
for våre abonnenter i områdene fra Grønnsundåsen
til Nes Terrasse, Holmen, Fekjan og Nesbru

HVER DAG:

full aktivitet.

Fullt til trengsel i festsalen på
Henie-Onstad museet på Høvikodden på fredagskvelden. På bildet ser vi Knut Tråen med sin
hardingfele
og bele folket utfolder seg i gammeldans.

gikk

STRØMUTKOPLING I ASKER

1800 Ballett/danse-gruppen
Impro i Sandvika kino

i

Heller ikke iår kom den
beryktede «tause våren». Den
uten fuglesang, De vet.
lov, får man si Også blomstene er
kommet Mer så er det enkelt»'
mennesker *«m ser rødt når de ser
gult De er kun glade når de ser

til Redd BarnaKolsås-jenter, a
To
små
Wenche Borthen og Vibe Harsløf,
P
har holdt en basar til inntekt for
Redd Barna Basaren
for seg
P
i Løken!ia og innbrakte kr. 82,05
som
i
jentene
har
levert
Bud—stikkas redaksjon for videresen-

Etterpå ble det servert frukt og

mange mennesker

—

Ippun Judoklubb fra Bærum
for noen dager siden
Capralhaugen Sykehjem på Jar,
og for en stund var lufta fylt med
jrop og hvite slåbroker Oppvisningen vakte til å begynne
med blandede, for ikke å si
engstelige reaksjoner Men da det
viste seg at utøverne overlevde

brus, og pensjonaerene fikk anledning til å komme med spørsmål
Om ikke Ippon fikk vervet så
mange nye medlemmer ved besøket, var det med på å understreke at det er viktig å bringe det
som skjer i bygda inn til de som
ikke lenger har samme mulighet
til å følge med

—

grønt Helst mørkegrønt. Noen
går og luker løvetann for hand,
mens andre bruker penger på
ugressdreper At slikt kan ha noe
for seg for små borettslagshaver,

Kolsås jenter
med basar penger

besøkte

—

og andre
«ufine» blomster...

Leserens stemme:

Lflvetann

Judo-besøk
på Capralhaugen

akrobatikken, løsnet stemmngen
etterhvert. De som besøkte
Capralhaugen var: Mons Brænnstrøm. Morten Backmann, Anne
Jacobsen, Cathrine Fuglesang,
Ulf Steen og Stig Bruseth

arrangementspiassen

11.30 Bryn skoles musikkorps
spiller på «Løkke-siden»
12 00 Sang og spill for barna

Narum-Hanssen
Det er første gang vi har hatt
et slikt stevne i Bærum, og interessen for å være med var overveldende. sier Narum-Hanssen til
Budstikka I alt har det i vinter
gått ca. 800 mennesker på et eller

annet gammeldans-kurs, og man
måtte rett og slett si stopp ved 400
deltagere
garnmelda nsved
stevnet fredag. Mange flere
hadde det meldt seg på, men plassen ble for liten.
Det var gammeldans som stopå
programmet, samt underholdning
og allsang, ledet av Oddvar
Tobiassen. Som gjester hadde
man Arne Sølvberg fra Nordfjord
han spilte tussefløyte og
hardingfele, mens Marit og Ola
Øraker fra Østre Slidre danset
Valdresspringer. Stemningen var
det ikke noe å si på og temperaturen
den steg med stemningen. Det ble varmt i salen med så

I) Kna' 4)
Vannrett:
Skogsdyr 7) Stilling 9) Romertall
55 10) Kjem legn II) Elektnsk
måleenhet 13) Fangstredskap 15)
Sykkelmerke 17) Nedbør 19) Anmode 20) Grønnsak 23) Preposisjon 24) Fører

jJNDbu£

Lm/en må betraktes som strømførende under utkoplmgen
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Kom, se og prøvekjør «Fiesta'en under Sandvika-dagene
Sir*>m
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TORSDAG 1 JUNI TIL 19.00
FREDAG
2. JUNI TIL 17.00
-*-■»■■ LØRDAG
3. JUNI TIL 14.00
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