
Grorud Rotary Club
sørger for 10.000 kroner
til Grorud kirke. Peng-
ene blir startkapital for
å skaffe steinkirken nytt
piano.

- Denne kirken byr på mange
fine musikalske opplevelser, og det
er synd å måtte leie inn piano hver
gang. Kirken fortjener et skikkelig

piano, sier president i Grorud
Rotary Club, Jon Henrik Leere.

Rotary-klubben har skaffet
pengene på dugnad. I tillegg går
inntektene fra lotteriet under årets
eldrefest til pianoprosjektet. Klub-
ben er glad i kirken, og arrangerte
konsert her med Magnolia Jazz-
band i desember i fjor, en begiven-
het som gjentar seg 5. desember i
år.

- Rotary har engasjert seg i
menigheten hvert år, og de har
blant annet holdt dugnad i områ-

det. Det er vi veldig glade for. Vi
har stort behov for et nytt piano,
for det gamle er så slitt at det ikke
er vits å stemme det engang, sier
sokneprest Ola Beisvåg.

Rotary-klubben oppfordrer pri-
vatpersoner, bedrifter og forening-
er i området til å bidra med peng-
er, slik at pianoet kommer på plass
så snart som mulig.

Neste år blir Grorud Rotary 40
år, og jubileet vil bli feiret ved flere
anledninger.

hanne mari

INGVILD DRANGE
JOHNSEN

Nå kan nordmenn bare lene seg
tilbake og slappe av. Selv om dette
er en reiseguide for Københavns
sentrum,er det ikke nødvendig å ta
turen til Danmark.

Man kan bare sette seg godt til
rette i godstolen med en god por-
sjon humor og finne veien til byens
hjerte. Det har endelig kommet en
guide som tar oss med i det todi-
mensjonale dyreliv som finnes i
København.

For det er det den er ment som,
boken som er skrevet av de tre kar-
tozoologene Roger Phil, Tor Åge
Bringsværd og Eilert Sundt, en rei-
seguide. Med glimt i øyet og en
genuin interesse for både kosedyr,
dyr som finnes og ikke finnes i det
virkelige dyreliv, har de på leting
etter dyr i kart munnet ut i en bok
som guider oss rundt i dyriske
København.

«Den grimme ælling»
Jakten på «Den grimme ælling»
eller «Den stygge andungen» er
guidens bakgrunn. Da kartozoolo-

gene fant ut at de kunne tegne
«Den grimme ælling» inn i Køben-
havns bykart, bestemte de seg for å
følge ællingen rundt i Københavns
sentrum. Ællingen har hodet plas-
sert på Kongens Nytorv og bena er
godt plantet på Rådhusplassen. På
sin reise rundt ællingens omriss
fant de mange spennende dyr.
Både dyr som allerede finnes og
dyr som kommer fram i fantasien.

Blant annet ble de tre forfatter-
ne meget sjarmert av en restaurant
med navnet Els, som på dansk

betyr elg. De tre forfatterne ble
derfor gode kunder på restauran-
ten og anbefaler sterkt i sin guide
et besøk til Restaurant Els.

Hva er kartozoologi?
- Kartozoologi er kartlesing for
viderekomne. Det foreligger riktig-
nok en mer presis akademisk defi-
nisjon, men i virkeligheten handler
det om å lese kart på en måte som
ingen har lest kart før, forteller
Bringsværd, Pihl og Sundt som
mener at første gang du forsøker å

finne dyr i kart, kan det virke van-
skelig. Kartozoologi dreier seg om
å finne omrisset av et eller annet
dyr, fortrinnsvis i byer.

- Noen mener det hjelper å myse
slik at figuren står tydeligere ut fra
bakgrunnen, mens andre ikke har
gjort denne erfaringen, forteller de
tre.

Danske turistmyndigheter har
falt for guiden, så boken er nå lan-
sert både i Norge og Danmark i
regi av Fondet for norsk-dansk
samarbeid.

KARTOZOOLOGER: Roger Pihl (foran), Tor Åge Bringsværd og Eilert Sundt er ute med en ny bok som
omhandler dyr i kart. Denne gangen har de laget en reiseguide med navnet «Det dyriske København. En guide
til byens hjerte». 

Sammen med to andre forfattende kartozoolo-
ger har Roger Phil fra Teisen laget en guide til
byens hjerte i det de kaller «Det dyriske Køben-
havn».
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Købens 
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Gir Grorud 10.000 til nytt piano

PENGER TIL PIANO: Grorud Rotary Club ved president Jon Henrik
Leere gir Grorud kirke ved sokneprest Ola Beisvåg 10.000 kroner til et
nytt piano i kirken.

Før Ferie Sjekk
(NAF-DAGEN)

5. og 6. juni kl. 17.00 - 19.30 arrangerer 
NAF avd. Oslo og omegn sin årlige sjekk av biler

på Oslo Trafikkstasjon på Risløkka

I tillegg til sjekk av bilen serverer vi
GRATIS pølser - brus - kaffe og vafler.

NB: Påmelding på tlf. 22 70 71 00 eller 90 82 07 72
(Mellom kl. 08.00 - 15.00)

Vi har flyttet til
Haslevangen 45

Ta av ved 
lyskrysset i 

Økernveien 
(v. Bilia)og kjør 

til veien stopper.


