NYHET ASKER

Seniorforedrag

Arrangerer
Gjellumlekene

Arrangementer på Vollen seniorsenter i september. Onsdag 15.
holder Inger og Kjell Lyster foredrag i ord og bilder om «Karoline,
Bjørnstjerne og Romsdalen».
Foredraget begynner klokken
11.45. Onsdag 29. klokken 11.45
er det Fårikålmiddag med sang
og musikk (påmelding).

Tirsdag 31. august arrangerer
Heggedal seniorsenter
Gjellumlekene. Det vil si blant
annet boccia og ballkast. I tillegg
til lekene selges det kaffe, kaker
og gryterett. Lekene starter klokken 10.
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Moter
og fårikål
Arrangementer på Borgen
seniorsenter i september.
Onsdag 1. blir det salg av
høstens moteklær. Fredag 17.
klokken 12 arrangeres det sang
og piano med elever fra Asker
kulturskole. Onsdag 22. klokken
13 inviteres det til fårikålmiddag
(påmelding).

Kalas for
klubbhus
Vollen. Det nye

klubbhuset til Vollen
Ungdomslag ble i går
innviet, ledsaget av
både dans og fotball på
kunstgressbanen på
Arnestad.
– Det er ikke mange dagene
siden dette var en byggeplass,
forteller Arne Nøstdahl på taket
av det nybygde klubbhuset. Han
er leder i Vollen Ungdomslag.
Nøstdahl peker ut William
Braathen, som er leder av fotballgruppen, som ildsjelen bak
prosjektet. Det var Braathen som
innledet den formelle delen av
åpningen.
– Dette er en kjempestor dag
for Vollen Ungdomslag og fotballgruppen. Det er lagt for
dagen en fantastisk dugnadsinnsats i et langvarig og spennende
prosjekt, uttalte Braathen.

arrangementet startet, hadde
de fremmøtte kunne glede seg
over ung danseglede av utøvere
fra Dansesonen i Vollen. Dans
inspirert av «cheerleading» var
også opptakten til fotballkampen
mellom et ungdomslag og et lag
bestående av Vollen Ungdomslags trenere og lagledere.
Jens Svenningsen
jens.svenningsen@budstikka.no

KLART TIL BRUK: Det
nye klubbhuset er blitt reist
gjennom dugnadsinnsats.
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Roste kommunen

Ifølge Braathen hadde foreldre
som møtte frem til fotballkamper en tendens til å reise hjem
når det begynte å regne. Nå kan
de trekke inn i klubbhuset i stedet. Der blir det også mulighet
til å kjøpe seg en matbit.
Fotballgruppens leder berømmet også Asker kommune, særlig eiendomsforvaltningen, som
ungdomslaget hadde et nært
samarbeid med. Ordfører Lene
Conradi, som sto for den formelle åpningen av klubbhuset,
satte pris på rosen.
– Vollen oppfattes ofte som et
idyllisk, lite handelssted. Men i
Vollen finner vi også fellesskap,
engasjement og frivillig initiativ,
understreket hun.

SAMARBEID: William Braathen og Lene Conradi er glade for det gode
samarbeidet mellom ungdomslaget og kommunen.

SLAGFERDIG: Vollen Ungdomslag driver med mer enn fotball. Her trakterer
Tobias Lien trommesettet under åpningsseremonien.

DANSERE: Ronja Halland, Pernille Westlund og Charlotte Marie Trovaag
underholdt med cheerleader-inspirert dans.

AKTIVITETER: De minste kunne tumle i hoppeslottet.

Alle familier

Ordføreren berømmet Vollen
Ungdomslag for å påta seg et
stort ansvar og for å være et
sentralt knutepunkt.
– Med mer enn 1.200 medlemmer er laget involvert i nesten
alle familier, poengterte Conradi.
Før den formelle delen av

