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Sarabråten var for 150 år siden stedet kongelige, kulturpersonligheter og 
annet storfolk valfartet til. Stedet, som det nå bare er ruiner igjen av, ligger 
ved Nøkelvann, 2-3 km fra Oppsal og Bøler. 
Tidligere Sandbakken-vert Even Saugstad kommer til oss og holder et foredrag 
om temaet,og presenterer sin nye bok om Sarabråten. 
Kafeen er åpen fra kl. 17.30 og det vil bli mulighet for å kjøpe middag. 
Foredrag starter kl. 19.00. Inngangspris er 60 NOK. 
 Julemarked 

Østmarkas koseligste julemarked blir 
arrangert den 3. og 4. desember (11-
16). Om du ønsker å delta som selgere 
har vi fortsatt noen ledige plasser 
utenfor stua. Ta gjerne kontakt med 
oss! 

 

Temakveld om Sarabråten 
Onsdag 16. november forteller Even Saugstad 

spennende historier om stedet her på Sandbakken. 

EEETTTTTT   ÅÅÅRRR   PPPÅÅÅ   SSSAAANNNDDDBBBAAAKKKKKKEEENNN!!!   
 

Kjære gjester, 

Ja, det var det ett år siden vi flyttet til vakre Sandbakken. Mye har skjedd og mye skjer akkurat nå: Sandbakken får 
ansiktsløftning før vinteren finner sin vei til Østmarka. Oslo kommune har startet utvendig arbeid med maling og 
takskifting. Men byggearbeidet endrer ikke våre åpningstider og i høstferien  har vi åpent hele uken fra mandag til fredag 
(11-16) og lørdag-søndag (10-16).  
Vi ønsker dere en riktig god høst i skogen! 
 

Gunn og Sebastien                                            

Hundekjøring 
Våre alaskahuskier har ventet lenge til lav 
temperatur stabliserer seg og de er snart klare 
for trivlige hundetorsdager med dere.  
Vi skal ha barmarkjøring flere torsdager 
fremover fra uke 41. Dette er ett 
familievennlig opplegg hvor små og store 
opplever det unike samspillet mellom hunder 
og hundekjører. 
 

Mer info og påmelding på  
www.sandbakken-sportsstue.no 

 

Soppkontroll 
 
Oslo sopp- og nyttevekstforening 
(OOSN) har soppkontroll på 
Sandbakken i høstferie også: 
  
 02. okt, kl.15-17 
 09. okt, kl.15-17 

 

Båndtvang hele året  
Selv om våre høner snart skal flytte inn i det varme hønsehuset for vinteren, vil vi 
gjerne minne våre gjester at det er båndtvang hele året på Sandbakken. Takk for 
at du holder din hund i bånd! 

Dragestilvillaen, 1898 (foto: Oslo Museum) 
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