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leiret 
og bygdene

Har du sterke meninger om 
en sak i Elverum, har du 
bilder du vil dele med resten 
av byen, eller trenger du 
omtale av et arrangement?

Send inn til
leiret@ostlendingen.no

Send inn!

Offisiell åpning
idrettsanlegget for friidrett og ballspill ved 
Terningen Arena har vært i bruk i hele sommer. 
I morgen formiddag blir det offisiell åpning av 
anlegget som skal brukes av Forsvaret, 
høgskolen, idrettslag og lokalsamfunnet for 
øvrig. Her vil det bli utført folkehelse i praksis. 
Det blir et program der ordfører Erik Hanstad 
står for den offisielle åpningen. Så vil kommu-
nens samarbeidspartnere Forsvaret, Høgsko-
len i Hedmark og FIK Orion komme med 
hilsningstaler. Deretter blir det idrettsstevne i 
regi av FIK Orion.

▼

Frimerkets dag blir markert i Elverum lørdag

Har sitt eget frimerke
Elverum mynt- og 
frimerkeklubb stiller 
med sitt eget frimer-
ke når klubben mar-
kerer Frimerkets dag 
lørdag.
bjørn-Frode løvlund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Det er jo ingen postkontorer i 
Elverum lenger. Derfor blir det 
stand på Matkroken i Leiret, 
der det er post i butikk.

– Frimerkets dag er et lands-
dekkende arrangement i regi 
av Posten, Norsk Filatelistfor-
bund og lokale klubber. Posten 
lanserer nye frimerker med fu-
glemotiver denne dagen, og vi i 
Elverum har laget vårt eget fri-
merke med et elgmotiv tegnet 
av Viggo Sørlie, opplyser Lars 
Bråtalien i Elverum mynt- og 
frimerkeklubb. Klubben har 25 
medlemmer, men tar gjerne 
imot flere.

Viggo Sørlie har tegnet en se-
rie dyremotiver for klubben. 
Motivene er brukt i forbindelse 
med klubbens årlige stand på 
jakt- og fiskedagene i Elverum. 
Flere av disse tegningene skal 
stilles ut på Matkroken lørdag, 
og et av motivene har klubben 
altså fått laget sitt eget frimer-
ke av. Som kjent har Posten nå 
en ordning der klubber og pri-
vatpersoner kan få produsert 
egne frimerker.

– Vi håper å lage en serie med 
frimerker med motiver tegnet 
av Viggo Sørlie, sier Bråtalien.

KLAre FOr FriMerKetS dAG: Lars Bråtalien (til venstre), Viggo Sørlie og Roar Granheim er klare for 
Frimerkets dag lørdag 3. oktober.  FOtO: Bjørn-FrOde LøvLund

SpeSiALSteMpeL: Frimerkets 
dag 2015 har sitt eget stempel.

viGGO SørLie-teGninG: Viggo Sørlie har tegnet et elgmotiv, som 
Elverum mynt og frimerkeklubb har laget eget frimerke av.  

Moen sykehjem har sendt en 
søknad til Elverum kommu-
nes stiftelser innen pleie, 
omsorg og helseformål.

– På vegne av pasienter og 
personalet ved Moen 
sykehjem ønsker vi å søke 
midler til innkjøp av en 
elektrisk sykkel, skriver 
fagutviklingssykepleier 
Monica Berg i søknaden til 
legatet.

– Elsykkelen har to 
passasjerseter foran slik at 
pasientene kan sitte foran, 
og den pårørende, frivillige 
eller ansatte kan sitte bak og 
sykle. Sykling i sykehjem 
skal gjøre det lettere for pasi-
entene å knytte kontakter i 
nærmiljøet eller oppsøke 
lokale møteplasser som de 
eventuelt kjenner fra 
tidligere. Pasientene kan få 
opplevelsen av en menings-
fylt hverdag og livskvalite-
ten til dem som bor ved 
sykehjemmet vil kanskje 
kunne bedres. Andre 
sykehjem sier det har vært 
en suksess. I friluftsåret 2015 
synes vi dette er et godt 
folkehelsetiltak for pasien-
ter, pårørende, frivillige og 
ansatte. En sykkel koster 
rundt 50.000 kroner. Vi 
håper på positivt svar, 
skriver Monica Berg.

Smil
Brudeparet kommer ut av 
kirken og to gutter ser på.
– Skal jeg skremme dem?
spør den ene.
– Ja, svarer den andre. 
Gutten går mot paret og 
roper:
– Hei pappa!

Søker om 
legatmidler

tar festivalen til elverum
For første gang skal deler av 
Lutefiskfestivalen finne sted 
i Elverum.

nils Henning vespestad
nils.henning.vespestad@ostlendingen.no
913 64 316

Lutefiskfestivalen arrangeres i 
år for tredje gang, og foregår i 
tiden 4. til 7. november. Hamar 
er fortsatt base, men nå skal 
det serveres lutefisk, musikk 
og gode historier også på Scan-
dic Elgstua i Elverum.

– Vi vil ikke at dette skal være 
en Hamar-greie, forklarer festi-

valsjef og initiativtaker Oddvar 
Hemsøe.

Han fikk ideen under en lu-
tefiskmiddag på en restaurant i 
Hamar høsten 2012.

Året etter var Lutefiskfesti-
valen en realitet, og foregår nå 
på ni spisesteder i Hamar, Stan-
ge, Ringsaker, Løten (Kilde 
gjestgiveri) og altså i Elverum.

Som en del av festivalen skal 
Scandic Elgstua servere lute-
fisk torsdag 5. november, fre-
dag 6. november og lørdag 7. 
november. Den første dagen vil 
man kombinere det hele med 

et bedriftsarrangement. Alle 
tre dager det er lurt for potensi-
elle festivaldeltakere å melde 
seg på i forkant. Dette skal gjø-
res via festivalens nettsider.

– Det litt morsomme, er at de 
fleste bestillingene vi har fått 
til nå, kommer fra Hamar, smi-
ler hotelldirektør Nina Boge-
rud Caspari i Elverum.

Festivalen byr på både eget 
øl og egen akevitt, og tester el-
lers ut lutefiskbuffé med ulike 
typer tilbehør. Underholdnin-
gen tar blant andre Tor Karseth 
og Gotmar Rustad seg av.

SAMArBeider: Festivalsjef Oddvar Hemsøe og hotelldirektør Nina 
Bogerud Caspari.  FOtO: niLS henninG veSpeStAd


