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- Markiser
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- Lamellgardiner
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Vil skape en ny attraksjon i Innlandet

Lutefiskfest på Hoel
1. november serveres 
det lutefisk med 
lokalt tilbehør på 
Nes, i anledning 
Lutefiskfestivalen på 
Hamar. – Vi er glade 
for å ha fått med oss 
Hoel gård og Ringsa-
ker, sier Oddvar 
Hemsøe.

Festival
Jeanette Sandbæk Håland
jeanette.sandbek.haland@ringsaker-blad.no
905 91 001

Lutefiskfestivalen har am-
bisjoner om å bli en tyde-
lig merkevare som fram-

hever de sterke mattradisjone-
ne i Innlandet, primærnærin-
gens viktige innslag i lutefisk-
måltidet, de lokale akevitt- og 
øl-tradisjoner og et bredt kul-
turliv.

– Ideen kom for nærmere tre 

år siden, da jeg møtte en enga-
sjert gjeng som hadde vært på 
Rakfiskfestivalen i Valdres. Jeg 
syntes det burde finnes noe til-
svarende for lutefisk, og i fjor 
ble festivalen arrangert i Ha-
mar for første gang.

Kvalitet
Det ble servert lutefisk ved fire 
spisesteder i byen. Tor Karseth 
underholdt med spesialskrevet 

sang, «Lut og kaldt vatn». 800 
gjester gledet seg over tilbu-
det.

I år utvides festivalen. Hvor 
mange spisesteder som invol-
veres er foreløpig uklart, men 
Hoel gård på Nes er spikret som 
det første av nykommerne.

– Vi er opptatt av kvalitet, 
derfor var det naturlig å spørre 
Vigdis og Per Eilif Sandberg, 
sier Hemsøe.

– Selv er jeg veldig glad i lu-
tefisk, så det var moro å bli 
spurt. Vårt konsept er bygget 
opp om mat og kultur, så dette 
passet veldig bra for oss. Vi øn-
sker å gi gjestene en flott opp-
levelse her på gården 1. no-
vember, sier de to.

Fra nær og fjern
Både privatpersoner og grup-
per er velkomne. På Hoel er det 
plass til mange.

– De har det gode tilbehøret, 
så tar vi med fisken fra nord. 
Kanskje kan vi også klare å 
trekke noen gjester fra nordre 
del av landet gjennom dette ar-
rangementet. Det hadde vært 
moro. Rakfiskfestivalen i Val-
dres har blitt en attraksjon. Det 
håper vi at også Lutefiskfesti-
valen kan bli, sier Hemsøe.

De har det 
gode tilbehø-
ret, så tar vi 

med fisken fra nord.
Oddvar hemsøe
lutefiskfestivalen

!

LOKaLt tiLbehør: vigdis sandberg, Per eilif sandberg og Oddvar Hemsøe serverer lokalt tilbehør og lutefisk fra nord i november. Da 
arrangeres lutefiskfestivalen for andre gang, og Hoel gård i Ringsaker er med for første gang. FOtO: OLe JOhan stOrsve

LuteFisKvenn: vigdis sandberg er glad i lutefisk. Hun og andre 
lutefiskvenner får hver sin pin i forbindelse med festivalen.

Anita Larsen og Iren Olsen 
har samlet inn nærmere 30 
000 kroner til barneposten 
ved Rikshospitalet. Det gjor-
de de gjennom prosjektet 
«Birken 2014». De to skulle 
gå på ski til inntekt for sa-
ken, og mange sponsorer bi-
dro.

– De som har vært med å 
bidra til at vi kunne overras-
ke barneposten med denne 
gaven har vært veldig positi-
ve. Risapa folie og dekor, 
Frisk treningssenter, Skar G-
Sport, Coop obs Olrud, Rimi 
Furnesveien Brumunddal, 
Moelv El Handel, Oslo Hun-
deskole, Rema 1000 Moelv, 
Rimi Moelv, Sparebank1 
Hedmark avd. Moelv, Euros-
kilt Vingrom, Veidekke, 
Kiwi Moelv, Baker Kristian-
sen, Kjelstad bakeri Lena. I 
tillegg til disse har veldig 
mange privat personer bi-
dratt. Vi takker alle for støt-
ten de har gitt oss.

Overraskelsen til barne-
posten gjorde at damene 
følte de hadde gjort en god 
gjerning. 

– Dette kan glede barna i 
flere år framover. Vi håper 
også at alle dersom har gitt 
sine bidrag har samme følel-
sen som oss. For de av dere 
som ikke fikk muligheten til 
å gi så er det ikke for seint. Vi 
vil fortsette å støtte barne-
posten framover for beho-
vet er der.

30.000 til 
barneposten

Sanitetskvinnene i Moelv 
har et piano de bruker lite. 
Derfor ønsker de å gi det 
bort til noen som kan ha gle-
de av det. – Kanskje er det 
noen flinke ungdommer 
som ønsker seg et eget piano 
å spille på. De som er inter-
essert kan bare ta kontakt, 
sier Goro Brita Aardal Ha-
gen.

Gir bort         
piano

ukjent brannårsak
Foreløpig er årsaken til 
brannen i eneboligen i 
Berger Langmoen veg i 
Brumunddal ukjent.

I går ble det foretatt branntek-
niske undersøkelser på tomta. 

– Foreløpig er det lite vi kan 
si. Vi vil foreta videre krimtek-
niske undersøkelser og avhør 
for å forsøke å finne ut av dette, 
melder lensmann i Ringsaker 

Terje Krogstad. 
Politiet fikk melding om 

brannen i eneboligen natt til 
tirsdag. og rykket umiddelbart 
ut med store mannskaper. Hu-
set, var likevel ikke til å redde 
og ble fullstendig ødelagt på 
kort tid.

Huset var tomt for folk da 
det startet å brenne. Beboerne 
var på utenlandsferie og kom 
hjem først i går. 

tOtaLsKadd: Huset var overtent da brannvesenet kom til. og 
bygget var ikke til å redde.  FOtO: tOre svensrud


