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Internasjonalt 
tre� 
OTTESTAD: Som en del av 
Kultur uka i Ottestad arrangeres 
det fredag 17. oktober et inter-
nasjonalt treff på menighets-
senteret på Kjonerud.
‒ Vi inviterer både nye lands-

menn og alle andre innbyggere i 
Ottestad til å komme på treffet. 
Her er meningen at man skal bli 
litt bedre kjent med ulike kul-
turer, spise god mat fra ulike 
land og høre musikk fra ulike 
verdensdeler. Det blir en sosial 
og hyggelig stund, sier Sissel 
Sivertsen, leder for Frivillig-
sentralen i Ottestad.
Ordfører Nils A. Røhne kom-

mer, og han bidrar med sang og 
gitarspill.
‒ Det var et vellykket arran-

gement i fjor, og vi håper virke-
lig mange kommer også i år, sier 
Sivertsen.

Pubkveld
OTTESTAD: Fredag 17. oktober 
blir det pubkveld på Brygger-
huset på Kjonerud. Ottestad 
Grendekor og Ottestad Frivil-
ligsentral står bak arrangemen-
tet, som starter klokken 20.00.
Ottestad Grendekor sine med-

lemmer åpner kvelden med en 
del sanginnslag, før trubadur 
Stein Inge Aarhaug vil sørge 
for sanger med høy allsang-
faktor ut over kvelden.

Syng med oss
OTTESTAD: Kulturuka i Ottestad 
avsluttes med ”Syng med oss” i 
Bryggerhuset.
‒ I beste Helge Heggen-ånd!  

Han var en ildsjel for ”Syng med 
oss”, og vi har fått støtte fra 
Helge Heggens Minnefond til å 
opprettholde slike sangkvelder, 
sier Sissel Sivertsen.
Her blir det gode historier, 

skrøner, kaffe, kaker og ikke 
minst allsang. 
‒ Ivar Sållmann og Odd 

Arne Sellæg er musikerne våre. 
En del overraskelser blir det 
også ut over kvelden. Her blir 
det noe for alle sangglade men-
nesker og for de som er glad i 
sang og musikk. Kom og bli med, 
oppfordrer Sissel Sivertsen.

Gladdansen
i Ottestad
OTTESTAD: Gladdansen Ottestad, 
tidligere Nygammalt Ottestad, øn-
sker alle danseglade hjertelig vel-
kommen til sesongens første fest 
på Ottestad Samfunnshus lørdag 
18.10.2014 klokken 20.00.
Pass på anledningen til å få dere 

en svingom, musikken besørges av 
Jonny og kara. De spiller musikk 
som passer både unge og gamle, 
”svensklåter”, swing og mye annet.
Vi har et trivelig miljø  og god 

stemning på våre dansekvelder. 
Alle ønskes hjertelig velkommen, 
både medlemmer og ikke-medlem-
mer.

Oktoberfest-stemning på Tingvoldtorget
STANGEBYEN: Duggurn og Ma-
bus inviterer til oktoberfest på 
Tingvoldtorget fredag 17. ok-
tober. Det store teltet, som var 
oppe under Stangedagene, er 
reist på ny. I helga skal teltet fyl-
les med feststemte gjester. Gjer-
ne kledd med rett kostyme for 
en herlig oktoberfest. Så ta på 
dere lederhosen, skjorte og tyro-
lerhatt, eller en lekker alpekjole! 
For her blir det tyrolermusikk, 
drikke og mye moro!
‒ Fredag starter vi kvelden 

med rundballpullingsmester-
skap i teltet. En morsom ting vi 
håper mange lag melder seg på. 
Tre personer på hvert lag skal 
dytte en rundball 15 meter hver 
veg. To lag konkurrerer og vin-
ner går videre til vi til slutt har 
kåret en kretsmester, forklarer 

Johan Mangerud fra Mabus, 
som sier at rundballpulling-
mesterskap er stort fl ere steder 
rundt om i Norge.

Twins
På denne gratisfesten blir det 
etter rundballpullingsmester-
skapet klart for livemusikk.
‒ Ut over kvelden vil Twins 

underholde på scena. To dyk-
tige musikere, som spiller god
musikk, sier Mangerud.
Kai-Ove Ottersen og Stein 

Cato Nybakken utgjør duoen 
Twins, og de spiller gamle og 
nye slagere det lett kan bli dan-
sing ut av. Her blir det variert og 
god musikk. 
‒ Vi håper nå at helga vil gå i 

pluss, slik at oktoberfest blir en 
tradisjon i Stangebyen. Vi har 

store planer med å få med oss 
lokale matvareprodusenter og 
lokalt næringsliv til store arran-
gementer videre, sier Mangerud.
Ikke minst håper han at ”En 

helaften med Eldar Vågan”, som 
arrangeres lørdag 18. oktober, 

blir en stor suksess.
‒ Eldar Vågan vil skape god 

stemning med sitt show og spesi-
elle foredrag om akevitt. En ufor-
glemmelig aften, sier Mange rud.

OKTOBERFEST: Johan Mangerud (t.v.), Helle Tønseth, Yvonne Hansen og 
Tommy Evensen inviterer til Oktoberfest i storteltet på Tingvoldtorget fredag 
17. oktober. Foto: Privat

Tradisjonskost på � atbygdene:

ROMEDAL: Lute sk-
festivalen har utvidet 
sitt arrangement og 
antall spiseplasser. 
Da Bryhni Søndre  kk 
forespørsel, takket de 
umiddelbart ja til å ser-
vere lute sktallerken 
med egen lute skøl og 
lute skakevitt.

Dan Cato Røe
post@stangeavisa.no

I fjor staret Oddvar Hemsøe 
opp Lutefi skfestivalen i Hamar, 
en festival som fi kk stor suksess. 
I år utvider Hemsøe festivalen 
med fl ere spiseplasser. Hoel 
gård, Kilde gjestgiveri, Simen-
stad gård og ikke minst Bryhni 
Søndre i vår kommune.
‒ Vi måtte få til tilbud uten-

for Hamar sentrum, og det var 
ikke en lang diskusjon før vi vis-
ste hvem vi ville ringe til. Bryhni 
Søndre har et kjempevertskap 
og de har et strålende tilbud. 
Derfor er vi her, sier Hemsøe.
Og vertskapet på Bryhni Søn-

dre trengte ikke tenke seg lenge 
om, da telefonen kom.
‒ Lutefi sk er en tradisjon, 

og vi er et tradisjonssted. Vi sa 
til hverandre i fjor at det hadde 
vært gøy å være med på Lute-
fi skfestivalen, så da tilbudet 
kom slo vi til med to dager med 
servering her, sier vertinne Eva 
Kragnes.
29. oktober og 1. november 

blir det servert lutefi sktallerken 
på Bryhni Søndre.

Hele ramma som er � n
Mange griner på nesa når det er 
snakk om lutefi sk. 
‒ For det første skal ikke lute-

fi sken være som skjelvende gele-
klump, men fast og fi n. For det 
andre er det jo hele ramma som 
er fi n. Så dersom man ikke er 
vant med å spise lutefi sk, så har 
man jo alt tilbehøret på tallerke-
nen, drikke til og det er et lute-
fi sklag ‒ en sosial kveld. Og med 
de rammene Bryhni Søndre har, 
blir det jo helt topp, sier Hemsøe.
For til lutefi sken får man 

egenprodusert lutefi skøl fra 
Atna bryggeri og egen lutefi sk-
akevitt fra Atlungstad brenneri.

EGEN BIL: – Bilen skaper oppsikt, sier Oddvar Hemsøe.

TIL DEKKET BORD: Kom til dekket bord og spis vår lutefi sk 29. oktober eller 1. november, oppfordrer Eva Kragnes (t.v.), 
Stein Harald Bystad, Christin Kleppe Hemsøe og Oddvar Hemsøe.

Bryhni Søndre inviterer til Lute� skfestivalen

‒ Mat er i tiden og lutefi sk har 
virkelig tatt seg opp i storbyene. 
Nå bygger vi Lutefi skfestialen 
som merkevare, og vi skaper 
oppsikt ut over hele landet, sier 
Hemsøe.
Så stor tro på konseptet har 

vertskapet på Bryhni Søndre, 
at de har kjøpt seg inn i aksje-
selskapet.

”Lut og kaldt vann”
‒ Til alle skeptikere vil jeg si; 
Liker dere lettsaltet torsk, liker 
dere garantert lutefi sk. Men er 
det helt krise, så tilbyr vi også 
lutebiff, sier Hemsøe og ler.
‒ Jeg skal laget lutefi sken her 

på gården, og håper på minst 
50 gjester hver av kveldene. Vi
lager langbord, slik at det blir et 
sosialt lag, forklarer Eva Krag-
nes.
Og underholdning blir det ut 

over kvelden.
‒ Jeg fi nner fram trekk-

spillet mitt og spiller ”En ekte
Lofottorsk jeg er”, sier vert Stein 

Harald Bystad.
Ellers så kommer Tor Kar-

seth innom hver av kveldene for 
å framføre ”Lut og kaldt vann”, 
som er spesialskrevet for festi-
valen.
‒ Her blir det feststemning og 

stil. Og vi serverer tradisjonskost 

på fl atbygdene, sier arrangørene 
av Lutefi skfestivalen.
‒ Nå håper vi mange melder 

sin interesse og blir med på vårt 
arrangement her på Bryhni Søn-
dre, sier Eva Kragnes til Stangea-
visa.


