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Åpning av LYN!

Lørdag 27. august var endelig den store
dagen kommet. Til tross for dårlig vær
møtte det opp flere hundre Billingstadboere
på åpningen. Jubelen sto i taket da ordfører
Lene Conradi, til toner fra Billingstad hjelpekorps, endelig kunne foreta den offisielle
åpningen av LYN. Under seremonien ble
LYN-kommisjonen, med leder Trygve
Gravdahl i spissen, takket for den store
innsatsen den har lagt ned over lang tid.

Et av de siste tilskuddene til nye-LYN er en
flott bålplass. Her er det bare å ta med
ved, pølse og lompe, så har vi det like kjekt
som på skogstur. Kanskje noe å tenke på
når skøyteisen legger seg på, og man kan
benke seg sammen rundt et varmende
åpent ildsted.
Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeidet
på LYN. Drenering av festplassen foran bua
vil bli gjort til våren. Da vil det også bli
montert en vannhydrant på området. I de
videre planene ligger det også en utbedring
av akebakken og bygging av en egen boulebane. LYN-kommisjonen er også i ferd med
å utarbeide planer for den videre driften og
vedlikeholdet av området.

Juletretenning
Finn frem nisseluene og møt frem til
juletretenning og fakkeltog!
I tillegg til den høytidelige åpningen av
LYN- banen ble det tradisjonen tro også den
årlige LYN-festen arrangert. På programmet
sto blant annet fotballkamper, spising av is
og grilling av pølser. I år hadde vi i tillegg
gleden av å stifte bekjentskap med et nytt
lokalt band. Bandet, som besto av fire hardtarbeidende gutter fra lokalmiljøet, gav alt,
og både store og små publikummere lot seg
rive med av musikken. Bandet fikk ikke lov
til å gi seg før det hadde spilt flere ekstranummer.
Oppgraderingen av LYN kar kommet i
stand gjennom et gedigent spleiselag. Det
har blitt søkt om spillemidler, solgt ideelle
andeler samt samlet inn økonomisk støtte
fra en rekke private sponsorer. Den største
enkeltgaven kom fra familien Røkke i
form av nærmiljøanlegg for ulike ballspill.
Foreningene på Billingstad, det vil si Kvinne
og familielaget, Billingstad idrettforening og
vellet, har også bevilget betydelige beløp til
prosjektet. Sist men ikke minst har
beboerne på Billingstad lagt ned et
betydelig antall dugnadstimer på LYN det
siste året. Lørdag 30. april var det for
eksempel over 100 stykker som stilte opp
på dugnad (les mer om dette i vårbrevet).

søndag 27. november
Også i år har vi to juletrær på
Billingstad – ett på Lyn og ett på
stasjonen!
Vi møtes på Billingstad Stasjon kl.
16.00.
Kl 16.10 tennes lysene på det første
juletreet, og etterpå går vi i fakkeltog til Lyn. På Lyn blir det sang og
musikk og gang rundt juletreet, og
Holmen Skolekorps spiller.
Deretter serveres pepperkaker, gløgg
og klementiner.
Velkommen til en hyggelig
adventstradisjon!
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