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En gang i måneden kårer vi en vinner som får 10 Flax-lodd.

D en grønne Mazda-
en stanset midt i 
gata. Sjåføren lot et 
par iltre stønn 

dundre ut gjennom hornet. 
Jeg spratt to meter framover, 
der jeg fredfullt var på veg 
fra HAs lokaler til nærmeste 
matbutikk for å skaffe til 
veie noe lunsj, snudde meg, 
og møtte to par hektiske 
blikk i passasjervinduet.

– ■n Vi skal til sykehuset, 
men vi finner ikke fram, for-
talte den godt voksne fruen, 
og lurte på om jeg kunne ha 
noen greie på hvor sykehu-
set i Hamar ligger.

Selvsagt. Vi snakker om en 
avstand på 300 meter.

– Følg vegen, ta til høyre i 
første kryss, og … rakk jeg å 
si før karen i førersetet av-
brøt.

– Forklar heller vegen til 
CC Mart’n, ropte han forbi 
sin kone, som øyeblikkelig 
trakk seg så godt inn i bilse-
tets stoffrygg som hun bare 
kunne.

B■n yens gater kjenner jeg 
godt. Serviceinnstilt som jeg 
av og til er, begynte jeg å vei-
ve og forklare.

– CC er stikk motsatt ret-
ning, rundt en kilometer. Da 
må dere først snu, begynte 
jeg pedagogisk. – Så kjører 
dere rett over krysset i 
Vangsvegen, for den er 
stengt, fortsetter ned til 
Parkgata … 

Lenger kom jeg ikke før 
hun i passasjersetet igjen var 
på banen.

– Vi skal da til sykehuset? 
Forsøkte hun seg.

– Nei, forklar vegen til CC 
Mart’n! Der har vi vært før, 
brølte sjåføren.

Jeg sto med hendene i si-■n
den, og tittet inn på herr og 
fru Trass. Bak den grønne 
Mazdaen var det i ferd med 
å danne seg kø. Jeg ba paret 
vennligst bestemme seg for 
hvor de skulle. Forunderlig 
nok var de faktisk enige om 
at de skulle på sykebesøk. 

Men sjåføren fore-
trakk likevel å 

bli forklart 
vegen til 
CC. Derfra 
kunne han 
nemlig 
finne sy-
kehuset 
selv …

Nei! ikke 
hjelp meg!

GOD DAG!■n

Fagforeningenes mannskor, po-
pulært kalt «Fagen», planleg-
ger et rockeprosjekt i anledning 
100-årsjubileet neste år. Da blir 
det Queen, Beach Boys, Elvis og 
andre låter med fullt band. De 
vil gjerne ha flere med. De øver i 
Festiviteten på torsdager.

Fagen rocker

JCI Hamar og Frivillighetsutval-
get i Hamar håper at deltakere på 
frivilighetsmønstringen vil bruke 
noen minutter til å gi tilbakemel-
dinger på årets arrangement. 
De ønsker svar innen fredag 26. 
september på et spørreskjema 
på kommunens nettside.

Evaluering

fAvOriTTer10

Navn:  
Jeanette Sand-
bæk Håland.
Stilling: Jour-
nalist.
 Alder: 27 år. 
Bosted: Ås-
marka.

Mat: Dessert.
Drikke: Cola.
Reisemål: Slovenia.
Framkomstmiddel: Bil. 
TV-program: Dokumentarer.
Film: We bought a Zoo.
Bok: Bli best med mental trening.
Nettsted: Ringsaker-blad.no.
Musikk: Det meste!
Fritidssyssel: Agility.

Grunneiere vil 
ikke stemples 
som grådige.
– Birken må be 
om godt vær ...

Gubben

Inger Herman-
sen i Hamar ha-
gelag forteller 
at de 2. oktober 
inviterer til 
møte med pen-
sjonert gartner 
Svend-Erik 
Grøtlien. De håper dessuten at 
folk kommer med gode ideer til 
aktiviteter de skal ha i hagelaget 
framover.

Hagelaget

SiLyA & The Sailors, 
Piaf på nordnorsk og 
Kåre Spon Danseor-
kester blir trekk-
plastre under årets 
Lutefiskfestival.

Ottar Korsnes
950 68 378 / oko@h-a.no

Oddvar Hemsøe, daglig leder i 
Lutefiskfestivalen, understreker 
at festivalen ikke er noen mu-
sikkfestival, men han lover mye 
spennende musikk likevel. 

Det starter allerede fredag 
kveld med Kåre Spon Danseor-
kester. De spilte også under fes-
tivalen i fjor og samlet rundt 350 
tilhørere på Gregers. Bjarte Ytre-

Arne forteller at de vil by på både 
ønskerepriser og overraskelser. 
Kvelden er et «must» både for 
dem som var der i fjor og alle 
dem som gikk glipp av KSD. Mu-
sikken er nok mye hentet fra da 
danseorkesteret var på sitt mest 
aktive, på 70- og 80-tallet. Be-
setningen er den samme i år som 
i fjor, men det vil bli noen gjes-
teartister. Tor Børre Kristiansen 
og medlemmer i damenes Aften 
blir med.

Britt Eva Løkkemo, Konrad 
Kaspersen, Øystein Norvoll og 
Kurt Samuelsen skal framføre 
Piaf på nordnorsk. Det er Ragnar 
Olsen som har oversatt låtene 
som skal ha nordnorsk snert, 
men likevel beholdt den franske 
stemningen.

Kvelden avsluttes med SiLyA 
& The Sailors. SiLyA vant stjer-

nekamp på NRK i fjor høst. Hun 
karakteriserer seg sjøl som en 
miks av masse energi, lidenskap 
og kontraster. 

Lutefiskfestivalen 
blir ispedd musikk

PIAF: Britt Eva Løkkemo skal synge 
Piaf på nordnorsk.

FOTO: ARnFinn JOHnSEn

MUSIKK: Bjarte Ytre-Arne, Jørn nielsen og Oddvar Hemsøe tror på musikken under lutefiskfestivalen.
FOTO: OTTAR KORSnES

DAGeNS LeSerBiLDe■n

LYKKE: Vafler med syltetøy.  FOTO: ALFHiLD MARY ØSTLunD

– Sist lørdag hadde jeg 
lite luft i barnevognhju-
lene mine og prøvde 
derfor kommunens 

sykkelpumpe på Østre torg. Imidler-
tid ble det mindre luft i dekkene et-
ter at jeg prøvde der. Jeg gikk innom 
G-sport i gågata og fikk hjelp der. 
Hyggelige ansatte hjalp meg med 
å fylle dekkene mine, forteller en 
kvinnelig innringer på tråden.  

– Det er jo egentlig supert med 
en sykkelpumpe på torget, men den 
bør virke. Kanskje bør den settes i 
stand, mener innringeren. 

På TråDeN■n

 Hanne Maren Torpen Hokstad
 414 42 177 / hho@h-a.no


