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NOTABENE

Nytt hyttekjøkken 
– takk for bidrag
Tannlegestudentenes sportshytte i Nord-
marka sto ferdig i 1930 og ble raskt et 
populært samlingssted for tannlegestu-
dentene i Oslo. I 1947 ble hytta utvidet 
med et påbygg og består i dag av peise-
stue, spisestue, kjøkken, styrerom, vedbod, 
garderobe, badstue samt tre sovesaler 
i annen etasje.

Hytta er fortsatt et populært tilbud til 
studentene og det arrangeres tradisjonelle 
arrangementer som pyghturer og greve-
gilde med fulle hus hvert semester. En 
rekke kull er også flinke til å benytte den 
til turer for kullet sitt. Ellers leies hytta ut 
til forskjellige firmaer, studentorganisasjo-
ner og private arrangementer. Dette er en 
nødvendighet for å få inn penger til hyttas 
drift.

Høsten 2001 var Tidende på besøk og 
lagde en reportasje. Vi blåste da liv i en 
gammel støtteordning som heter Hyttas 
venner. I den forbindelse fikk vi inn 
40 000 kroner som gikk til nytt kjøkken. 
Kjøkkenet ble laget i heltre av en møbel-
snekker og passer inn i hyttas røffe miljø 
med tømmervegger og tregulv. Alt annet 
arbeid som riving av gammelt kjøkken, 
legging av nytt gulv og maling ble gjort av 
studenter på dugnad. Den totale oppussin-
gen kom på 96 000 kroner. Det hadde ikke 
vært mulig å gjennomføre denne svært til-
trengte oppussingen uten Hyttas venner, 
og vi i Odontologforeningen (OF) vil med 
dette takke alle som bidro med pengega-
ver.

Det er for tiden mye som skjer på hytta 
og det er god oppslutning om arrangemen-
tene. Det siste året har vi, i tillegg til 
oppussing av kjøkkenet, beiset hele hytta, 
skiftet utgangsdører, slipt og lakket stue-
gulvet, malt innvendig og nå sist satt inn 
en ny tre etasjers ovn i peisestua. Det neste 
store prosjekt er å oppgradere møblene 
i peisestua og spisestua. Møblene som er 
på hytta nå bærer preg av tidens tann og 
kan ikke lenger repareres. Vi har fått et til-
bud på et kraftig møblement som vi mener 

passer inn både i stil og holdbarhet. Vi 
arbeider for å få råd til dette møblementet 
i løpet av året og minner om gavekontoen 
til Hyttas venner: 1644.02.94425.

Hytta er for øvrig på nettet. Dersom 
Tidendes lesere er interessert i å leie hytta-
for et privat arrangement er det bare 
å klikke seg inn på www.tannlegehytta.no.

På vegne av hyttestyret i OF , Petter E. Hestnes

KURSKALENDER

NORGE
10.–12. juni Røros Samfunnsodontologisk forum. Henv.: Sarah H. Nordmark. 

Tlf. 73 51 26 90, faks 73 51 89 94.

4.–7. sept. Loen, 
Hotel Aleksandria

Nordisk ortodontisk selskap, 50-årsjubileumsmøte. 
Kontaktperson: Erik Engesæter. Tlf. 35 06 00 50. 
E-post: eengesae@online.no

9.–11. okt. Oslo NTFs landsmøte

30–31. okt. Hamar Norsk forening for pedodonti. Dag 1: Bedre føre var enn 
etter snar. Karies i det primære tannsett. Dag 2: Benzo-
diazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehand-
ling av barn. Åpent for hele tannhelseteamet. Henv. Ivar 
Espelid, tlf. 22 85 22 65, e-post: ivare@odont.uio.no

8.–9. nov. Holmen fjordhotel, 
Nesbru

Årsmøte SPA. Henv. Mette S. Haugstad. Tlf. 90 05 64 96. 
E-post: msh@oslo.frisurf.no

8. –10. jan. ‘04 Bergen Vestlandsmøtet. Henv. Torgils Lægreid, tlf. 55 90 10 26 
eller e-post: torgilsl@online.no

UTLANDET
19.–21. juni Berlin, 

Tyskland
Europerio4. Henv. www.europerio4.de eller Morten Klepp, 
e-post: morten.klepp@stavanger.online.no, 
tlf. 51 65 05 13.

25.–28. juni Göteborg, Sverige IADR. International Association for Dental Research.
Henv. Inger von Bültzingslöven, e-post: inger.von.bultzings-
lowen@odontologi.gu.se eller Sverker Toreskog, 
tlf. 00 46 31 18 11 90, e-post: sverker.toreskog@swipnet.se

18.–21. sept. Sydney, 
Australia

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

23.–25. okt. Älvsjö, 
Sverige

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, 
tlf. 00 46 86 66 15 00, faks 00 46 86 60 88 50

10.–13. sept. ‘04 New Dehli, 
India

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdiworldental.org

. Stipend 
i samfunnsmedisin

ledig ved Prosjekt «storbyhelse». Lege, 
tannlege eller ernæringsfysiolog er 
mest ønsket. Doktorgrads- og postdok-
torgradsstipendiat er begge aktuelle. 
L.tr. 39–57, vanlige vilkår, snarlig start 
ønsket. 
Opplysn. Bjørgulf Claussen, 
tel 22 85 05 50. Søknad Inst. f. all-
menn- og samfunnsmedisin, 
Pb. 1130 Blindern, 0318 Oslo innen 30.6




