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Ja det er lov å glede seg til vår og sommer. Espa kan i så måte by på mye kortreist «lykke». I denne utgaven av
«Espa vel informerer» håper vi at vi har
fått med det meste som er av arrangement og annet som skjer i området vårt.
Vi har sendt ut forespørsler til alle lag og
foreninger om å melde fra om ulike aktiviteter. Og
responsen har vært god.
Det er mye som skjer framover, tar dere vare på
denne utgaven så har dere en samlet oversikt.
Skulle noe mangle, noen som ikke rakk deadline
etc, kan dere sende en mail til redaksjonen og vi
kan legge ut på Espa vels facebookside.
Ønsker alle en riktig god påske!
Redaksjonen.

Høflighetsregelen.
Da har jeg snart bodd åtte år på Espa, og jeg stortrives.
Møter stadig på hyggelige mennesker. Nå har jeg en liten
hjertesak som jeg tror angår alle her. De aller fleste kjenner jo bakkene her, spesielt Nilsbergvegen og Mikkel
Saxlundsveg. Enkelte steder er det ganske smalt. På sommeren går jo alt greit, men vinteren med snø og is kan by
på noen utfordringer. Jeg har da et godt forslag, som jeg
vet at mange allerede kjører etter, jeg at vi alle kan gjøre
det. Forslaget er at vi alle viser hensyn til den som kommer oppover bakken og stopper om nødvendig.
Vennlig hilsen Herborg Deborah Aamodt.

—

.
Espa velforening er innmeldt som Grasrotmottaker
og oppfordrer deg til å registrere Espa velforening
sitt organisasjonsnummer når du leverer inn din
tippekupong. Det vil ikke koste deg noe ekstra å registrere Espa velforening som grasrotmottaker, men
du bidrar med ekstra tilskudd til velforeninga.
Org.nr. 993 299 677
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Velkommen til innflyttere på Espa! Vi håper
dere vil trives og oppfordrer den enkelte til å delta
aktivt i lag og foreningsarbeid i bygda. Espa er unik
som har en beliggenhet i naturskjønne områder med
anledning til et aktivt friluftsliv og som gir den enkelte
en merverdi i livet.
Fiber på Espa. I skrivende stund (1.april) venter vi på at det skal bli tilstrekkelig med antall husstander som har inngått kontrakt med Eidsiva om
fiberløsning. Det mangler 24 avtaler før de kan sette i
gang. Vi håper at det vil være mange som melder seg
slik at vi får tilfredsstillende nettilgang for både hytter
og hus i området.
Bergsjøen frilufts – og aktivitetsområde –
badeplassen. Vi oppfordrer alle som besøker Bergsjøen og som har tenkt å grille eller tenne bål om å ta
med seg TØRR VED.
Sommeravslutning
Bergsjøen?

og

overnatting

på

Planlegger din skole eller barnehage sommeravslutning eller overnattingstur på Bergsjøen frilufts – og
aktivitetsområde – badeplassen, kan det være lurt å
avtale tidspunkt for å unngå «kollisjoner» med andre
skoler og barnehager. Vi anbefaler å ta med tørr ved,
dopapir og volleyball.

på kulturhuset. Programmet i år blir litt annerledes
enn før. Vi legger opp til en allsidig «aktivitetspark»
hvor noen av aktivitetene ligner de som var i tvekampene i Farmen.
Dagen har temaet «Sikkerhet i hjemmet». Randi Simensen og/eller Kristoffer Jensen,
tar for seg helsedelen, kanskje demonstrere hjerte/
lungeredning hvis det er interesse for det.
Brannsikkerhet er også viktig, så Stein Øynes fra
Tess kommer og forklarer oss litt om de forskjellige
mulighetene vi har til å slukke tilløp til brann. Det
finnes mange forskjellige typer brannslukningsapparater, Øynes vil forklare oss virkemåten på de forskjellige.
På grillen har vi noe å friste dere med, likeledes i kafeen. Lykkehjul blir det i år som i fjor, og ikke
minst: trekking av basargevinstene!
Finale på Quizen blir også i forbindelse med
«Espa i Mai», og finalistene er Hasle, Champion
League, De Grå Ulvene, Gorolaget og Moroa.
Velkommen til kulturhusets arrangement!
Følg med i aviser og sosiale medier for nærmere
informasjon.

Ved Bergsjøen er det muligheter for fiske, kanotur
(må ordne kano selv), en fin tur på merkede turstier,
bærtur, sopptur, sandvollyballbane, treleker, overnatting i telt, bading, natursti, hinderløype og griller til
din medbrakte grillmat.
All aktivitet på området på eget ansvar!
Henv. Tlf. 917 817 33 eller
e – post: ingsle53@hotmail.com.
Ansvarlig for området er Espa velforening

Hver mandag kl.10.30 – 12.00 er det trim og trivsel i
salen på Espa skole og barnehage - Espa kulturhus for
alle som har litt ledig tid på mandager. Vi trimmer, spiser suppe sammen og har kulturelle innslag. ALLE er
hjertelig velkommen Ønsker du skyss kan du kontakte
Inger Sleppen tlf. 917 817 33

.
Vi har i dag mange medlemmer - husstander. Flere og
flere ønsker å støtte arbeidet vi gjennomfører for bygda. Vi håper flere ser nytten av arbeidet Espa vel utfører og ønsker å støtte dette arbeidet ved å betale
kontingenten på 250 kr pr. år.
Betal inn til kontonr.
1822.06. 05724 og oppgi ditt navn ved betaling.
Velkommen som medlem!
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Bergsjøen friluftsområde er leid ut til Løten Orienteringslag og Hamar Orienteringsklubb som i fellesskap
arrangerer Pinseløpene på
Hedmarken hvert år. Dette foregår fra ettermiddagen
lørdag 8.juni til mandag 10.juni. Hoveddelen av løpsaktiviteten vil være i tidsrommet 10:00 – 15:00 begge
dager. Området er sannsynligvis ferdig nedrigget
mandag ca kl 17:00.

Å drive med frivillig arbeid er givende og gir positiv
energi. Det er stort å oppleve og oppnå resultater
sammen med mange andre og sosialt er det også. Jeg
håper det gir en merverdi for folk i bygda at vi får til
ting sammen. Det er en fin måte å bli kjent med andre
på ved å delta i lag og foreningsliv og delta med frivillig
arbeid.
Vi har en fin tid foran oss på Espa. Blåveisen og hestehoven strutter av energi og kryper snart ut av dvalen
og forskjønner omgivelsene og bjørka spretter ut tidligere i Espalia enn andre steder. Det blir frodig og flott
framover og vi har mye positivt i vente. Naturen er
flott og gir oss mange fine og gode opplevelser.
Ha en fin vår og sommer og nyt tilværelsen på Espa!
Inger Sleppen
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30 april
innbyr vi tradisjonen tro til « Natt til 1.mai» på kulturhuset.
Det blir en liten vårkonsert med korpset før «The Hoggorms» og «Tipping for`n far» tar over med litt heftigere
rytmer . «Tipping for`n far» er kjent for sine tolkinger av
Vazelina låter, og «The Hoggorms» kommer med den mjuke
versjonen av rockebandet, de vil spille akustisk og lydvennlig, noe som passer bra for en slik aften.

–
-

5. juni
er vi bedt til Mari og Kåre Sletli for en hagekonsert. Mari
og Kåre ønsker venner og bekjente velkommen til konserten, samt en kopp kaffe og litt kake. Vi setter pris på denne
hyggelige invitasjonen som vi har fått gjennom flere år!

9.november
går «The best of”- konserten vår av stabelen. Nå har vi spilt
oss gjennom 5 10-år av rockens historie så i år tar vi høydepunktene fra disse konsertene i en smell! Vi har med på laget de samme gjestesolistene og musikerne som i fjor, et
stjernelag med andre ord!

«Junikveld» av Hans Børli

24.november
er vi Stange kommunes gave til Hamar kommune, da spiller
vi samme konsert i Hamar Kulturhus. Stas!!
Følg med i aviser og sosiale medier for nærmere informasjon.
LITT FRAMSNAKK OM STRANDLYKKJA OG
ESPA
Vi her i Stange sør er omgitt av en slik natur
som gir muligheter til flotte aktiviteter og opplevelser. I
allmenningen har vi flere idylliske sjøer. De opparbeidede badeplassene på Granerudsjøen og Bergsjøen er
svært populære. Lyssjøen og Ottsjøen er perler!
Lahlumsvangen setermuseum har mye besøk på sommerstid. Her er det åpent på helger og man får kjøpt
rømmegrøt, vafler og kaffe. Her rusler dyr rundt på
setervollen. Det er også forskjellige arrangementer her
med ulike temaer igjennom sommeren. Velforeningene
på Strandlykkja og Espa og Kulturhuset har også arrangementer i løpet av året.
Espa Idrettslag startet egentlig som Espen Skøiteklubb i 1923. Det ble måket opp skøytebaner og arrangert flere skøyteløp, både på Mjøsa og Bergsjøen.
Det fortelles om mange deltagere fra fjern og nær. I
1928 ble foreningen omdannet til Espa Ski og Skøyteklubb. Det var stor interesse for ski, - både hopprenn
og langrenn. I 1980 åpnet Espa Idrettslag lysløype ovenfor Storreevangen på Tajet. Etter noen gode år kom
snøfattige vintre som resulterte i ingen bruk av løypa –

vedlikeholdet opphørte.
1983 greide Idrettslaget å få anlagt Tajet idrettsplass
etter et utrolig dugnadsarbeid. Plassen ligger flott til på
toppen av Espa, og den har vært hyppig brukt til treninger, stevner, skolens idrettsdager og mye annet.
Espamarsjen ble første gang arrangert i 1980 og er et
årlig arrangement. På Knuken blir det kjørt skiløyper.
Der er det veldig fint med akebakker, lavvo og gapahuk.
Idrettslaget arrangerer flere skirenn i løpet av vinteren.
Espa turstilag har ryddet og merket mange fine
stier – både i Strandlykkja og på Espa. Disse blir mye
brukt. I løpet av sommeren har de noen utflukter med
guide.
Det skjer mye positivt i Stange sør nå. På rekordtid har
det har kommet opp mange nye hus ved skolen og ved
Bolleland – en eventyrlig utvikling! Ellers er det også
gledelig å se alle de hyttene som bygges i Mjøslia. Slike
naturskjønne tomter finnes ikke overalt. Bolleland tok
over kroa litt før jul i 2018, og der ble det veldig trivelig. De arrangerer blant annet tacokvelder, pubaftener
og søndagsbuffe, og dette er svært populært. Alt tyder
på at denne positive trenden fortsetter. I Strandlykkja
og Espa finnes mange muligheter, og vi har kort veg til
det meste.
Elin
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Ingeborg-vandring på Tangen.
Tirsdag 28. mai
blir en tur rundt Granerudsjøen i lettgått terreng ca 4
-5 km. Kan være litt bløtt. Kaffe/drikke nytes et sted
rundt vannet om været tillater det.
Oppmøte kl 18:00 ved krysset inntil Granerudsjøen
hyttefelt/badeplass. Turleder Lena Maurdalen.

Tirsdag 25. juni
er en gammel klassiker. Tema er de gamle pensionatene i Espa. Fremmøte Vensvangen kl 18.00. Kafferast
med eget medbragt underveis. Turledere og tilretteleggere blir Elin og Åge Johnsen

Ingeborg Refling Hagen var født og oppvokst på Tangen, og skildrer både natur og sosiale forhold i sine tekster. Bli med å oppleve Tangen gjennom Ingeborgs minner og dikt, på vandring gjennom landskapet. Fortellere
og opplesere underveis er Yngve Sørli, Ann-Elin Lium
og Hallvord Reiar Michaelsen Steen. Oppmøte: ved
Tangen skole kl. 16. Vandringen tar ca. en time. Vi ender opp på Fredheim, med mulighet til å kjøpe kaffe og
kaker.

Juli er det ferie

Tirsdag 27. august
er dato for årets fellestur til Fysakposten i vårt område, Vangshøgda. Turen er totalt på ca 3 km, men starter med en 1 km lang, bratt bakke som går strakte
veien helt til topps. Her er det en fantastisk utsikt og
åpent og fint. Det kan være noe bløtt i enkelte deler
av stien. Kafferast med eget medbragt nytes på toppen. Fremmøte på Bergsjøvangen kl 18.00.
Turledere Kirsten Rommen/Jørn Harald Sørli

Søndag 29. september
går vi stien (flyktningruta) fra innerst i Danglebuveien
til Tjernli og videre til Mellem. Der blir det en liten
rast og historiefortelling. Videre går vi forbi Trautskogen kapell, til Rønningen og opp på veien til Gammelsaga. Der blir det pause hvor vi kan nyte medbrakt
niste (Alle må ta med det selv). Derfra går vi
Rondanestien tilbake til kapellet og flyktningruta tilbake til bilen.
Hele turen er ca 11-12 km. Turledere er
Ole Nordhagen og Hans Ludvig Fredheim.
P.s. ta med gode sko og fint vær, humøret er jo på
topp. Fremmøte og parkering av biler innerst i
Danglebuvegen i Spitalen kl 11.00.
Turleder Ole Nordhagen
Turene er åpne for alle, så kom å bli med!

Velkommen til Fredheim,
Ingeborg Refling Hagens
hjem på Tangen, til en
familiedag viet Wergelands tanker og diktning.
Program for store og små:
Blomsterprosesjon, sang,
skuespill, trylleskog, dukketeater, rebuslek, is, suppe, kaker og
brus.
Dagen avsluttes med konsert i Stange kirke kl.18. Marianne Beate Kielland er en av Skandinavias ypperste
sangere. Med akkompagnement av Ole Christian
Haagenrud framfører hun romanser med tekst av Henrik Wergeland. Lansering av ny CD fra LAWO.
Les mer på Les mer på www.kulturhusfredheim.no og
følg oss på Facebook:
https://facebook.com/kulturhusfredheim/
www.kulturhusfredheim.no
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Tangen Arbeiderlag ønsker nok en gang velkommen til
«Norges viktigste talerstol» på 1.mai. Tradisjonen tro
kan vi varte opp med et allsidig og godt program, med
politikk og kultur hånd i hånd. Arrangementet finner
sted på Tangen samfunnshus.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en flott markering av 1mai.
Program 1.mai 2019
11:00

Solidaritetsgudstjeneste i Tangen Kirke

11:45

1.mai-kafeen på Tangen Samfunnshus åpner

12:00

Åpning ved Tangen Aspirantkorps

12:15

Velkomsthilsen ved Liv Synnøve Langberg,
Leder Tangen Arbeiderlag

12:25

Tangen damekor

12.35

«Utenforskap, en nasjonal utfordring med
lokal løsning» v/Helen Rønningsbakken

13:15

Pause

13:45

Sang og musikk ved Merethe Trøan

14:00

Tale for dagen ved AUF-leder Ina Alvilde
Rangønes Libak
Allsang

14.40

Tilbakeblikk på sosialdemokratiet i Stange v/
Marius Langberg

15:15

Sang og musikk ved Merethe Trøan

15.30

Pause

15.45

Hilsen fra ordfører’n
Utdeling av 1.mai-prisen ved ordfører
Nils A Røhne

16:15

Takk for i dag

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet. Kafé og loddsalg
Årets 1.mai-kafé åpner kl 11.45. I kafeen selger vi
enkle varmretter, kaker, kaffe, te og mineralvann.
Som i alle arr holder vi loddsalg hele dagen med
mange fine premier.
Kontant salg og Vipps.

Kommuneplanens arealdel sendes i disse dager ut på
høring. Dette er et planforslag som bygger på kommuneplanens samfunnsdel og som skal bestemme hvordan
og hvor Stange Kommune skal utvikles framover til
203l; hvor vi skal ha nye boliger, fritidsarealer, næringsarealer, offentlig virksomhet osv. Med andre ord et
meget viktig dokument som etter ferdig behandling er
bestemmende for utviklingen av Stange Kommune. Forslaget er utarbeidet av planleggere i Stange Kommune
og framlegges av Rådmannen. Det er ikke politisk behandlet. Nå går vi inn i høringsperioden, hvor alle som
ønsker det kan sette seg inn i utkastet og komme med
innspill. Naturligvis vil alle politiske partier behandle
dette og legge fram sine synspunkter, men alle lag og
foreninger og enkeltpersoner kan fremme forslag.
Espa Arbeiderforening vil delta i denne prosessen og
engasjere sine medlemmer slik at vi kan fremme gode
innspill. Vi tar gjerne imot forslag fra andre også.
Behandlingsmåten for oss vil være å samle informasjon,
behandling i vårt lokallag, oversending til Stange Arbeiderparti og så vil medlemsmøte i Stange AP bestemme
hvordan vi ønsker planen skal være. Samme framgangsmåte som skolesaken. I denne saken må vi se hele
kommunen samlet, men for oss i Espa Arb.forening er
det naturlig å arbeide spesielt med Espa- Strandlykkja
området. Noen forslag i denne planen er ikke bare positive for oss. Jeg er glad for at vi i Stange AP allerede
har programfestet følgende : Tilrettelegge for arealavklarte tomter i bygder og tettsteder. Videreføre vann
og avløpsnett fra Tangen til Espa. Dette gir oss et godt
utgangspunkt i den videre behandlingen av planen. Vi
håper på et stort engasjement med gode innspill som til
slutt gir oss en god arealplan for hele kommunen vår,
også for den sørlige del av Stange.
Med håp om godt samarbeid.
Espa Arbeiderforening v/leder Kåre Jensen

-

–
Ved årets kommune - og fylkeskommunevalg blir det
muligheter for å stemme på Espa i forkant før valgdagene siden det ikke blir åpne stemmelokaler på Espa på
valgdagene.
Espa arbeiderforening har arbeidet for å få til en dag
med forhåndsstemming på Espa og nå er dette i orden.
Dato og tidspunkt for forhåndsstemming på Espa vil bli
bekjentgjort i god tid. Det blir også muligheter for å
forhåndsstemme i Rådhuset på Stange slik det har vært
tidligere valgår.
Espa arbeiderforening
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Både vi som bor her og alle de som ferierer her er heldige som er omgitt av slike naturskjønne omgivelser.
Dette har tiltrukket seg turister opp gjennom mange år. Vi går ofte tur i Mjøslia og da må vi bare stoppe opp for å
nyte den utrolige panoramautsikten. Den speilblanke Mjøsa gir det spesielle lyset – dette gir ro i sjelen. Har lest at
Mjøsa betyr: Glitrende/Skinnende! Hele denne lia i Strandlykkja og Espa er praktfull. Jeg tenker tilbake på den unike
historien om alle pensjonatene som var i Espa fra tidlig på 1900-tallet. For de som var gjester her, var det nettopp
den fantastiske beliggenheten, naturen og stillheten som ble så attraktiv.
I 1880 ble jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Hamar åpnet. Espa fikk samme år egen stasjon, og dette
fikk stor betydning i vårt område. Det ble enkelt å komme seg for eksempel fra Oslo og opp hit.
Baneminde Pensjonat lå like ved Espa stasjon og var først ute med å starte med pensjonatdrift i ca. 1910.
Mons Hestnæs startet denne virksomheten. Pensjonatet ble et gjevt feriested for svært mange. Det var to store
flotte bygninger rett ved riksvegen og jernbanen med Mjøsa like nedenfor. I slutten av første verdenskrig (1917-18)
ble store grupper med russiske krigsfanger internert der etter forespørsel fra Røde Kors. Den øverste bygningen
fikk navnet Paradiset, - dette var nok et paradis for disse fangene. På bilder fra denne tiden ser vi at Røde Korsflagget er heist opp i flaggstanga. Russerne var et takknemlig folk, og de fikk et godt forhold til befolkningen på Espa.
Noen hadde oppgaver på pensjonatet mens andre hadde småjobber i nærområdet.
Peder Johansen bodde like ovenfor Baneminde og han jobbet som kokk der. Han så at dette kunne være noe å satse på. I starten 1920-åra bygget han opp Høistad Pensjonat. Dette ble et flott sted for mange gjester. Noen ganger
var det så stor pågang av gjester at noen ble innlosjert hos naboen. Slik var det forresten på flere av de andre pensjonatene også. Peder eide Knukhytta og dit var det utflukt nesten hver helg på sommeren. På Knuktårnet var det
brannvakt, og det var stor stas å gå dit opp.
Skrepperud gård lå noen få meter nord for Høistad, og der hadde Hanna og Botolf Lund startet opp pensjonat. Her var det to store bygninger og selvfølgelig en fantastisk utsikt. (Bilde)
Raavangen pensjonat lå litt høyere opp i lia. Enken Marie K Lund drev pensjonatdrift fra midten av 20-åra til 1938.
Hun leide ut det som var av rom i bolighuset og flyttet selv med barna ut i bryggerhuset. Familien var i slekt med
Lund på Skrepperud. I 1938 kjøpte Gamle Aker menighet stedet og brukte det til feriekoloni til i 1948.
Mjøsvang Pensjonat ble bygd opp i 1925 av søstrene Josefine og Karen Hestnes. En stor bygning nede ved riksvegen. Driften gikk meget bra her også. I 1966 ble pensjonatet totalskadet av brann, men ble bygget opp igjen året
etter, - med en ny fasade og høyere standard. Her var det også teltplass en periode øverst på eiendommen. Mange
utleiehytter ble også bygget.
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På Mjøsvang var det pensjonatdrift helt til utbyggingen av den nye firefelts E6 i 2011.
Breidablikk Pensjonat kom i gang i 1924. Familien Hagen var drivere og de hadde, som de fleste andre, mange stamgjester. Breidablikk ligger fint til på toppen av Espa. Her ser de virkelig vidt omkring, og skogen var nærmeste nabo.
Solstrand Hotel lå nede ved Mjøsa mellom Espa og Tangen. De startet nok også opp i siste halvdel av 20-tallet og
Mathilde Steen var driver. Så i 1935 brant det ned til grunnen. Dette var et forsøk på forsikringssvindel, noe som
ble avslørt raskt. Hotellet ble aldri bygget opp igjen.
Neptun Hotell ble satt opp i 1930. Det lå idyllisk til rett nedenfor riksvegen like ved Skaberud. Her var det
høyere standard med vannklosett, ett i 2. etasje og ett i kjelleren. Det var 12 rom, dansesal og tre stuer. Det var
servanter på rommene. Der var det også «room-service» i form av en trykket på en bryter på rommet og da lyste
det på ei tavle på kjøkkenet.
Nedre Raavangen (Sollia) lå rett nedenfor Raavangen, og her drev de også med pensjonatdrift i noen år.
Dette var nok litt senere. Åse Boye Lund (fra Skrepperud) var driveren. Mannen Jul Nordnes kjørte drosje og det
ble mye kjøring til de forskjellige pensjonatene.
Det ble populært å feriere på Espa. Opsiøens Ferie og Reisebyrå i Oslo formidlet reiser med tog hit opp.
Det var postkort med flotte bilder av de forskjellige pensjonatene. I de travleste periodene ble det satt opp ekstratog til Espa. I påsken ble det lempet ut store stabler med ski og staver på perrongen på Espa stasjon. Flere ganger
var det med en reiseleder fra reisebyrået som fulgte gjestene til riktig pensjonat. Artig å tenke på.
Hva gjorde så gjestene? De fleste var fra Oslo, og drømmen var da rett og slett å komme på landet. De nøt
stillheten og den flotte naturen. Disse stedene hadde jo hager hvor de kunne sitte og bare slappe av, - kanskje lese
en bok. Noen ruslet turer i området og de elsket å plukke markblomster. Det var ikke alltid at de tenkte over å
lukke grindene etter seg, og det ble litt ugreit. På denne tiden var det ingen veg videre fra Nilsberg, - der var det
bare skog. Hotellgjestene kalte dette stedet for verdens ende. Fra mange av pensjonatene fortelles det om at de
spilte krokett.
Jeg har pratet med mange som arbeidet på pensjonatene. De forteller om bæring av vann inn og ut, borddekking og servering, vasking og stryking av duker og sengetøy, vedbæring og tømming av dobøtter.
Ved krigsutbruddet i 1940 var det ikke lenger drift på de minste pensjonatene. Tidene forandret seg raskt etter
krigen. Fra 1960 ble jo bilen tilgjengelig for folk flest, levestandarden økte og snart ville folk feriere på fjellet – på
høyfjellshotell. Men i denne vakre lia ned mot Mjøsa ploppet det nå opp mange hytter. Folk hadde blitt begeistret
for området og fler og fler skaffet seg hyttetomter. Svært mange hytter ble bygget. De største pensjonatene leide
ut lokaler og rom til brylluper, selskaper, møter og andre sammenkomster i lang tid etter pensjonatdriften for det
meste var over.
Elin
————————————————————–——————————————————————————-
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Buss for bil
Hadde spontant behov for å ta bussen til jobb en morgen,
men oppdaget at det ikke var så lett. I (gode) gamle dager
stoppet bussen flere steder langs gamlevegen. Det er langt til
holdeplassen på Neptun fra der jeg bor og da jeg ringte for å
høre om en kan hoppe på skoledrosjen som frakter elever
til Neptun for videre skyss til ungdomsskole og videregående, var kundeservice litt nølende, det var ikke sikkert det
var plass.
Muligheten til å komme seg på jobb fra Espa og videre nordover ved å benytte kollektivt er begrenset. Avhengig av hvor
en bor her, kan det bli langt å gå/sykle til Neptun.
Bestillingsbussen har avgang tidligst kl 09.15 fra Spetalen,
plass må bookes en dag i forvegen og den går bare mandag,
onsdag og fredag (ring 91502040 hvis interessert) Det fungerer mao dårlig å være miljøbevisst for å komme seg på jobb.
Men skal jeg til London eller Kuala Lumpur for den sakens
skyld, kan jeg spasere ned til Shell og suse avgårde med
Nettbuss til Gardermoen og videre ut i verden. Nå bor ikke
alle like nære den holdeplassen heller, men her er det parkeringsmuligheter så slipper en å ta bilen helt inn hvis en f eks
skal på jobb/besøk i Oslo.
Dessuten slet jeg med å finne nettstedet til Hedmark trafikk,
rett adresse er hedmark-trafikk.no. De har en grei app
for kjøp av billett. Får en i det hele tatt kjøpt billett av sjåfør
lenger?
Nettbuss, nettbuss.no, har hjemmeside og app hvor en
kjøper billett digitalt. Bussen stopper ikke ved Shell dersom
en ikke forhåndskjøper billett senest 10 min før påstigning.
Helene

Hedmark trafikk:
Neptun
Stange skysstasjon

06:59 07:52 14:45
07:25 08:20 c 15:10

Stange skysstasjon
14:23 b 16:00 d 16:30 b
Neptun
14:42 16:20 16:50
b Korrespondanse med linje B3 fra Hamar.
c Korrespondanse med linje 053 til Hamar.
d Korrespondanse med linje 108 og B3 fra Hamar
Nettbuss fra Espa E6
07:10f 09:10f 12:10f 14:10f 16:10f 18:10f 19:40f
Til Oslo bussterminal
08:25 10:25 13:25 15:25 17:25 19:25 20:55
Fra Oslo bussterminal
08:50 10:50 13:50 16:20 17:50 19:50 21:20
Til Espa E6
09:55f 11:55f 14:55f 16:25f 18:55f 20:55f 22:25f
f - stopper kun ved forhåndskjøpte billetter senest 10
min. før påstigning

Et stjerneskudd tegner en strek
på himmelen et kort sekund.
Lik glimt fra billysene som suser forbi
på vei mot endeløse gjøremål
Vi blir så rastløse av alt vi ikke rekker
Leppene sier lydløse ord ut i luften
Som ingen rekker å fange opp
før de blåser bort i et vindpust
Du må jobbe hardere sier de
men husk å ta vare på deg selv
Ikke stress så fælt, du får det nok til
Samtidig som de øker kravene til deg

-

-

Men månen ligger der på rygg i sør
Subber grantoppene på sin vei vestover.
Blir borte i morgenlyset, stresser ikke
Kommer igjen i morgen. Nesten samme
tid
Jens Erik

-
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Olav Starheim (f.1939) tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris
for 2019 for sitt betydelige bidrag til utformingen av norsk
kunstpolitikk og for sitt lange engasjement i norske kunstnerorganisasjoner.
Ulrik Hendriksens Ærespris deles ut i Ulrik Henriksens
navn for å hedre hans innsats for opprettelse av kunstavgiftsloven. Prisen tildeles kunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for kunst og kunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstner
organisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for kunstens utvikling.
Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.
I tillegg til sin lange og betydelige karriere som maler, har Olav Starheim i hele sitt yrkesaktive liv vært en utrettelig
forkjemper for norske billedkunstneres faglige og fagpolitiske rettigheter. Han har innehatt sentrale tillitsverv for
billedkunstnerne i over 40 år, blant annet i styret til Billedkunstnernes Fagorganisasjon, Bildende Kunstnere styre
og Unge Kunstneres Samfund, hvor han på begynnelsen av 1970-tallet deltok i det viktige arbeidet med å skape
bedre levekår for kunstnerne. I 1973 utarbeidet Starheim «Næringsoppgave for billedkunstnere» til stor hjelp for
billedkunstnere ved utfylling av skattemeldingen. Skjemaet ble etterhvert standard og brukes nå av flere kunstnergrupper.
Starheims evner til strategisk fagpolitisk tenkning har bidratt til viktige resultater for det norske kunstfeltet. Han
løftet tidlig frem kunstfagstipend, visningsvederlag og utstillingsvederlag som grunnleggende krav, som siden har
stått sentralt i kunstnerorganisasjonenes arbeid og som har vært av stor viktighet for utviklingen av kunstfeltet i
Norge. Starheim har også både i formelle og uformelle fora drevet aktiv kunnskapsoverføring om politisk arbeid til
neste generasjon kunstnere.
Starheim kommenterer selv at han har lyst til å benytte anledningen til å hente frem igjen 70-årenes kunstpolitikk. Kravene om økt bruk av kunst, vederlag til kunstnere, og garantiinntekt er på ingen måte innfridd. Det ser ut som
kunstens rolle siden den tid faktisk er svekket, for eksempel ved at avisene nå nesten ikke lenger publiserer kritikker.
Starheim har også vist seg som en sentral ildsjel på regionalt nivå. I en årrekke har han vært en viktig drivkraft og
leder for Bildende Kunstnere Hedmark. Han var også sentral pådriver for opprettelsen av Kunstbanken Hedmark
Kunstsenter.
Olav Starheims innsats for å bedre forholdene for norske kunstnere har ført til viktige og varige fremskritt, noe
som gjør ham til en verdig og svært fortjent mottaker av Ulrik Hendriksens Ærespris, uttaler direktør i Bildende
Kunstneres Hjelpefond, Hege Imerslund.
Prisen deles ut fredag 3. mai på Hotel Bristol
Åpen mottakelse fra kl. 19.00 til kl. 20.00
Se kunstfond.no for mer informasjon

