PROGRAM

Miljøengasjement nytter!

Akerselva miljødager

Akerselva
miljødager

24. – 27. april 2014

Torsdag 24. april
Kl. 12.00 - Hønse-Lovisas hus, Sandakerveien 2.
Ruskenaksjonene og miljødagene åpnes kl.12.00 av ordfører Fabian Stang og Guri Melby, byråd for samferdsel og
miljø. Bjølsen skole adopterer Akerselva. Underholdning av
Eirik Raude og Jon Halvor Bjørnseth.

24. - 27. april 2014

Fredag 25. april
Kl. 9.00 - 15.00
Bedrifter og frivillige som vil rydde langs elva er
velkommen! Ta kontakt med Rusken ved behov for sekker og
bortkjøring av avfall: rusken@bym.oslo.oslo.kommune.no
Hønse-Lovisas hus, kl. 11.00 - 16.00
Fra stinkende kloakk til fisk og fuglesang.
Utstilling. Gratis og åpen for alle.
Lørdag 26. april
Hønse-Lovisas hus, kl. 11.00 - 16.00
Fra stinkende kloakk til fisk og fuglesang.
Utstilling. Gratis og åpen for alle.
Hønse-Lovisas hus, kl. 13.00 - 15.00
Fei for fremtiden!
Sopelimverksted åpent for alle barn over 5 år i følge med
voksen. Gratis og ingen påmelding i forkant.
Søndag 27. april
Frammøte: Ved Sagene kirke kl 12.00.
Søndagsvandring langs Akerselva fra Sagene og ned.
Turleder: Gard Espeland,
Miljøforeningen Akerselvas venner.
Frammøte ved Hønse-Lovisas hus kl. 14.00
En vandring i nærheten av Beierbrua med fokus på
arbeiderliv og miljøskader fra industrien langs Akerselva.
Turleder: Gro Rød, leder for Arbeidermuseet; Oslo Museum.
Hønse-Lovisas hus kl. 11–16
Fra stinkende kloakk til fisk og fuglesang.
Utstilling. Gratis og åpen for alle.

Over 50 skoler i Oslo har inngått avtale om å adoptere et
Oslo-vassdrag. Akerselva er adoptert av tre skoler som også
hjelper til med rydding langs elvebredden.

UTSTILLING:

Fra stinkende kloakk
til fisk og fuglesang
Akerselva som eksempel på at
miljøengasjement nytter.

FEI FOR FREMTIDEN!
SOPELIM-VERKSTED

De fleste yngre i dag kjenner sopelimen fra
Harry Potter- bøkene. Men sopelimen er en viktig
del av vår hverdagshistorie. Her i landet laget vi
sopelimer av bjørk, og de ble brukt til rengjøring
både inne og ute.
På sopelimeverkstedet i Hønse-Lovisas hage
lærer vi barna å lage sopelimer som senere
kan brukes til å feie bort rusk og rask i
skolegården eller kanskje i nærheten av
Akerselva.
Vi legger vekt på å gi kunnskap om
bruk av verktøy og flere voksne vil
være tilstede for å hjelpe til.

Utstillingen er beregnet både for barn og voksne.
Hønse-Lovisas hus, Sandakerveien 2. Frem til 4. mai
Åpent alle dager unntatt mandag 11.00 - 16.00

Gjennom Ruskenaksjonene
bidrar Oslos innbyggerne til
en trivelig og miljøvennlig by.
Ruskenaksjonene bygger på
dugnadsånden hos enkeltmennesker og Rusken samarbeider
med borettslag, sameier, hagelag, barnehager, skoler,
organisasjoner og med næringslivet for en ren by.

VANDRINGER LANGS
AKERSELVA
Søndagsvandring langs Akerselva
fra Sagene og ned
Dette er en uhøytidlig vårvandring langs Akerselva der vi
legger vekt på det historiske, men også ser alt det andre
vi passerer – bygninger, bedrifter, minnesmerker og bruer.
For de sprekeste og mest interesserte går turen helt ned
til Grønland, men det er mulig å hoppe av underveis, – for
eksempel for å ta en kaffekopp i Hønse-Lovisas hus eller litt
formiddagsmat i Mathallen.
Frammøte ved Sagene kirke 27. april kl 12.00.
Åpent for alle. Gratis. Turen går uansett værforhold.
Turleder: Gard Espeland, Miljøforeningen Akerselvas venner.

Kurset ledes av Eli Rusten,
pedagog og billedkunstner,
med god assistanse fra
snekkerkyndige.

En vandring i nærheten av Beierbrua med
fokus på arbeiderliv og miljøskader fra
industrien langs Akerselva

Hønse-Lovisas Hus
26. april kl. 13.00

Vandringen avsluttes med tilbud om omvisning i både
den historiske utstillingen i Arbeidermuseet – eller i
miljøutstillingen i Hønse-Lovisas hus.

NB!
Aldersgrense 5 år, i følge m voksen. Verkstedet holdes
utendørs, og alle må kle seg etter værforholdene.

Akerselva er i ferd med å bli
Oslos nye kulturelle hovedåre.
Hønse-Lovisas hus er et sted for
formidling av litteratur, kunst og
historie for både barn og voksne,
– og så er stedet kjent for sine
velsmakende vafler!

Frammøte ved Hønse-Lovisas hus 27. april kl. 14.00.
Åpent for alle. Gratis. Turen går uansett værforhold.
Turleder: Gro Rød, leder for Arbeidermuseet; Oslo Museum

Oslo Elveforum innbyr skolene
til å adoptere en bekk eller en
elv i nærmiljøet. Skolene mottar
adopsjonsbrev undertegnet av
ordføreren i Oslo, der de forplikter seg på å oppleve og bli
kjent med natur- og kulturverdiene, ta hensyn til planter, dyr
og kulturminner, melde fra om ulovlig forurensning og holde
vann og strandkanter fri for avfall.

