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En ettermiddag i september ble hagen 
vår fylt opp med 50 ungdommer. De 
var ute for å plukke epler i hager på 
Høybråten. Bydelens Ungdomsråd 
inviterte med seg ungdom på asylmot-
tak for å plukke epler på Høybråten 
og gamle Stovner. Velvillige beboere 
har invitert ungdommene inn i ha-
gene og bidratt til prosjektet. Eplene 
skal presses til en råsaft med navnet 
DUGG. De presses ved Askim Frukt- 
og Bærpresseri og sluttproduktet skal 
lanseres i Fossum Flerbrukshus 24. 

oktober i forbindelse med FN-dags-
markeringen i Bydel Stovner. Stovner 
Ungdomsråd betaler for produksjonen 
og inntektene går til Redd Barna og 
deres aktiviteter for mindreårige på 
mottak. Epledrikken skal hete DUGG. 
Navnet er hentet fra Norrøn mytologi: 
Duggen som renner fra Yggdrasils 
blader - livets dråper. DUGG skal 
symbolisere en felles livskraft som 
skaper liv og tro på fremtiden. 
Det strømmet inn med ungdommer 
i hagen vår. Alle hilste pent og gledet 
seg til å plukke. Ungdomsrådet hadde 
invitert med seg mange som var vil-
lige til å hjelpe til. Ikledt prosjektets 
t-skjorte fikk vi samlet alle under 
trærne til et felles bilde fra den siste 
dugnadskvelden. Noen ble igjen hos 
oss og resten delte seg i grupper for 
plukking hos andre. Når de var fer-
dige med hagene der de hadde avtale, 

ringte de på dørene hvor de så at det 
var epler på trærne for å høre om de 
fikk lov til å plukke dem. Det ble en 
lang kveld for dugnadsgjengen. Dagen 
etter leverte de 1808,5 kilo epler til 
pressing!
Celine fra Ungdomsrådet sa det var 
mye jobb, men at det hadde vært et 
flott prosjekt med mye positiv energi. 
Det var en del promotering og plan-
legging først, men plukkingen hadde 
vært det morsomste, og de hadde fått 
mange nye venner gjennom alle som 
har vært med å jobbe. De tjuvstartet 
prosjektet i hagen hos Byrådsleder 
Raymond Johansen, og deretter har 
det vært fem dugnadskvelder. Ung-
dom fra asylmottak ble invitert med 
å plukke. På den måten ble stovner-
ungdommene kjent med dem og de vil 
fortsette å ha aktiviteter sammen. 
Etter lanseringen vil epledrikken 
selges i nærområdet, blant annet på 
verdenshuset på Haugenstua, klubb-
huset til HSIL og på biblioteket på 
Stovner.
Det er lenge siden det var så mye liv i 
hagen vår. Vi er stolte over å kunne få 
bidra til dette flotte prosjektet. 

Stovner Ungdomsråd 
på lovlig epleslang

Av Kjersti Varang 
Vel-Nytts 
redaksjonskomité

På bildet til venstre ser vi Ajoub Zan-
nachi som hadde stand for DUGG utenfor 
klubbhuset under HSIL-Dagen 4. juni. Her 
kunne man få kjøpe eplesaft og bli orien-
tert om DUGG-prosjektet.

Ved Frøydis Cederkvist Stenerud

Rolf er opptatt av gamle dager, 
og nå fyller han selv 70 år. Han 
ble født 15. september1946 og i 
Bekkevollveien 12B vokste han 
opp i generasjonsbolig. Bestefar 
krevde trompetøvelser og beste-
mor lærte ham kortspill. Sju år 
eldre storebror Per var grei, og 
Rolf fikk ofte være med ham til 
kompiser. Da var det sjakk som 
gjaldt. Men da Rolf som tiåring 
slo en av de stor gutta, var det 
slutt på å få spille med dem. På 
barneskolen gikk han på hyg-
gekvelder med sjakk, og der vant 
han skolemesterskapet i 5-., 6.-
og 7.-klasse. Per døde så altfor 
tidlig i 2004. Et stort savn. 
Barnehagen i parken ville han 
ikke gå i, han skrek så fælt at 
mor Else måtte ta han med hjem 
igjen. Da gikk det bedre på Var-
deheim, i musikalsk barnehage. 
Musikk var noe som fenget. Sko-
lebiblioteket brukte han ofte, bø-
ker var han veldig interessert i. 
Og han har jo selv skrevet flere 
bøker de siste årene.
Det var mye utelek i barndom-
men, og i «Andersen-skauen» 
mellom Bikuben og Linjeveien, 
var de mye. De «kastet på 
stikka», «kappet land» og lekte 
«kongen på haugen». Krepsing i 
Losbyelva kunne gi uttelling. En 
gang fikk han og Per 700 kreps. 
Per dro til byen og solgte dem 
på restaurant Regnbuen for 600 
kroner. Det var mye penger som 
ble investert i en scooter. 
Vinterstid var det skiturer i Øst-
marka og skøyteløp på Woxholt-
dammen. 
Jordet ved idrettsbanen var 
også en lekeplass. Bråtebrann 
var spennende, men en gang 
kom den helt ut av kontroll. Da 
brannbilene nærmet seg, hadde 
heldigvis vinden løyet og bran-
nen slukket ved stien. Da syntes 
Rolf de kunne dra hjem. Ingen 
ante hvem som hadde vært der. 
Hytteturer til Dovrefjell fikk frem 
gleden over fjellturer både som-
mer og vinter. Og ikke minst 
fisketurer. Per var en god lære-
mester der også. 
Etter videregående ble det sju 

års studier på Blindern. Det ble 
både cand. mag. og cand. polit. 
Jobb ved siden av studiene rakk 
han også. Underviste på lærer-
høyskolen i Trondheim. 
På en jazzkveld i 1968 traff han 
Sidsel, og de giftet seg året et-
ter. Med sønnen Bjørn flyttet 
de til Otta i 1971. Her ble han 
engasjert i lokalpolitikk, lokal-
avis m.m. Her ble de i fjorten år. 
Deretter gikk turen til Lillestrøm 
hvor han engasjerte seg sterkt i 
barnas korps på Vigernes skole. 
Korpset ble Norgesmester. 
I Lillestrøm bodde de i sju år. 
Hans arbeidsplass har vært i 
PP-tjenesten fra 1971 til 2014, 
altså 43 år. 
Fra Lillestrøm gikk flyttelasset 
til Bekkevollveien 12B. Her kom 
mange minner tilbake som mo-
ren hadde fortalt ham, og han 
begynte å kikke i gamle papirer, 
på bilder o.l. Han og Eilif Holen 
slo sammen sine kunnskaper og 
startet med vandringer rundt på 
Høybråten. Dette syntes bebo-
erne her var veldig interessant, 
så mange fulgte de to på disse 
turene. Etter Eilifs bortgang har 
Rolf fortsatt med disse vand-
ringene. Han er som et levende 
Høybråten-leksikon. Og han 
samler på «alt». 
Nybyggerforeningen, nå Høybrå-
ten arbeidersamfunn, står hans 
hjerte nær, her er han leder.
Vi i Velforeningen gratulerer så 
mye med 70-årsdagen og gleder 
oss til nye historier og vandrin-
ger.  

Historiefortelleren 
Rolf Edvard Torbo 
fyller 70 år

Rolf Edvard Torbo.

På bildet over er alle epleplukkerne samlet under et av epletrærne i Kjerstis hage.

Bildet til høyre: Fornøyde epleplukkere 
med kveldens eplehøst i Bergtunveien.

Vel-Nytt  
1993-94

Høybråten 
Velforening
arrangerer:

April 1993

Skolehagen gjenåpnes! 

En av hjertesakene til rektoren 
ved Høybråten skole er gjen-
åpning av skolehagen.
Skolehagen har ligget brakk 
i 5–6 år, men nå ser det ut til 
å være stor velvilje både blant 
politikere og frivillige organi-
sasjoner til å få i gang drift på 
skolehagetomta. Bydelsutval-
get har bevilget penger som 
gjør det mulig. Pensjonistfore-
ningen tar seg av restaurerin-
gen av bua. Den trenger både 
maling og oppretting. Velforen-
ingen og Lions´ Club gjør nød-
vendig dugnad for å få gjort 
grovarbeidet med frukttrær og 
busker som må beskjæres.

Juli 1994 

Kan T-bane med  

stasjon under Høybrå-

ten være en idé?

Velforeningen har sendt et 
brev til bystyret i forbindelse 
med kollektivplan for Oslo, og 
foreslått at man vurderer det-
te. Dette forutsetter en tverr-
forbindelse i tunnel mellom 
Furusetbanen v/Furuset og 
Grorudbanen v/Stovner. Dette 
forslaget har tidligere vært 
fremmet fra bydel 16. I tillegg 
foreslår altså Velforeningen 
at det vurderes stasjon under 
Høybråten.

Julegrantenning i Høybråten-
parken 1. søndag i advent, 
27. november kl. 17.
Guri Schanke kommer og synger 
julesanger.

Barnejuletrefest for medlemmer 
av Velforeningen på Vardeheim 
8. januar kl. 15.

Parkkveld 13. juni kl. 17.  
Blant de som skal underholde er  
Benedicte Adrian med band.


