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ÅRGANG 20  APRIL  2022   INFORMASJONSSKRIV FOR STRANDLYKKJA, SP ITALEN OG ESPA  

Hei alle sammen. 
 
Det glapp for oss i januarnummeret at «I Grenseland» er i sin 
20.årgang. Det synes vi er ganske unikt. At et slikt informa-
sjonsskriv holder stand fortsa . Fra den spede begynnelse da 
noen krea ve hoder i Strandlykkja kom opp med ideen og 
fram l i dag; fra å stå mesvis ved ei kopimaskin (og alle vet 
hvordan de kan bete seg innimellom) egenhendig s e arke-
ne sammen l de fikk senebetennelse, distribuere den l alle 
husstander og l vi nå har fiber så den digitale kommunika-
sjonen kan gå lynraskt, snasne redigeringsprogrammer (som 
kan gi grå hår rik gnok) og et trykkeri som tar seg av resten.  
 
Hvordan det startet og hvordan det var å produsere avisa 
den gang, har Kje l Mostu, en av idemakerene og gründere-
ne, skrevet noe om i de e nummer. Fortsa  er det ikke alle 
som bruker digitale løsninger for å holde seg orientert om 
det som skjer i bygda og derfor kan en vel forsvare å holde 
seg slik analog kommunikasjonsform. 
 
Skal I Grenseland fortse e å eksistere er vi avhengig av at vi 
får lbakemeldinger, bidrag, tekster og bilder fra dere som 
leser, oppdateringer fra lag og foreninger og gjerne flere  
annonsører som kan være med å finansiere.  

De e nummer har ekstra mange sider. Og vi har det luksus-
problem at det var vanskelig å få plass l alt. Derfor har vi 
ta  i bruk forsiden l redaksjonens spalte. Tusen takk for alle 
fine bidrag i form av tekst og bilder. Vi takker også våre an-
nonsører som stø er oss og som vi må stø e opp om.  

Vi så i gamle eksemplarer fra I Grenseland, at der var det 
nevnt fler lbud om foreninger og lag i omegnen, så det har 
vi ta  med. Savner noe? Gi beskjed! 

Ønsker dere alle en fin vår og en god sommer! 

For redaksjonen  
Helene 

P.s. Vi skal komme lbake med noen tekster som har vært på 
trykk i eldre numre. 

Foto:ÊEliÊBenteÊØstli 

Foto:ÊEliÊBenteÊØstli 

Foto: Eli Bente Østli 

Redaksjonen: 
Elin Johnsen elin.aage@outlook.com 
Herborg Aamodt   hdamodt@yahoo.no 
Mari Sletli mari.sletli@bbne .no 
Nienna Eriksen nienna.eriksen@gmail.com 
Helene Gundersen      redaktør                              
 hgunders57@hotmail.com 
Neste utgave er planlagt utgi  22.august 2022 
Manusfrist:  30.juli 2022 (gjerne før) 
Tekst må sendes i wordformat. Bilder sendes som separate filer i  
JPEG format på mail. 
Vi minner også på at Espa vel har egen hjemmeside espa.no og 
facebookside 
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«I Grenseland» 20 år.  
 
Oi, har det alt gå  så lang d. Oppstarten var vel at jeg 
var nestleder i Strandlykkja vel, og Joar Bredesen var le-
der. Det var en god del informasjon som skulle sendes ut, 
så jeg foreslo at vi kunne prøve å sende ut informasjonen 
samlet, jevnlig, og i llegg legge l li  små ng fra grenda. 
Joar var posi v l ideen, og før jul i 2002 kom den første 
utgaven ut.  
 
Den første redaksjonskomiteen besto av Me e M. Fjeld-
berg, Kris ne, Live og Marte Finnøy Vestøl, Trond Ola 
Mostulien, Svein Erik Teslo, Lasse Knudsen og meg. På 
det dspunktet var jeg beskjedent nok leder, e er hvert 
tok stormannsgalskapen over og elen ble Generalre-
daktør. Jeg tror det var Trond Ola som kom opp med  
«I Grenseland» som navnet på avisa. Navnet passet, for 
vi grenset både l Nord-Odalen og Eidsvoll, og noen 
mente det grenset l galskap å bo u  her.  
 
I den første utgaven så var det en liten no s om at det 
var vedta  at nåværende trasse på E6 skulle utvides l 4
-felt. E er hvert ble «I Grenseland» en vik g informa-
sjonskilde for E6-saken. Av saker ellers så var det «Hva 
skjer i grenda» med 7 forskjellige ak viteter bare i  
desember det året. «Kontaktpersoner l lag og  
foreninger», info om koret, utleie av skolen og bes l-
lingsbusser som ble omtalt i den første utgaven. 
 
Jeg husker ikke i hvor mange år vi drev på alene, men 
e er hvert så vi at mye av informasjonen, spesielt i E6-
saken, var felles med Espa vel, og vi fant ut at det var på 

de at vi utvidet. Bjørnar Hestenes var leder i Espa vel, 
og vi fikk et godt samarbeid, både med «I Grenseland» 
og en del andre ak viteter. Planen var at jeg trykket  
avisa på kopimaskinen på jobb, så sa  vi hos Bjørnar og 
s et det sammen.  
Jeg husker enda den siste gangen vi gjorde det på denne 
måte, jeg må e ringe flere ganger å si jeg ble forsinket 
for det tok så lang d å skrive den ut. Klokken ble 12 på 
kvelden før jeg dukket opp med en bunke ark og flere 
s emaskiner. Det ble en produksjonslinje med Bjørnar, 
Anne Grete og meg der to sorterte arkene og en s et 
de sammen. Det ble ganske sent (eller dlig) før avisa 
var klar l å sendes ut, og når vi regnet e er, så var to-
talantallet 9000 A4 sider som var skrevet ut.  
 
Avgjørelsen om å finne en annen måte å gjøre trykking-
en på var enkel. Egil Hestnes jobbet i et firma som solgte 
kopimaskiner, og han hjalp oss noen ganger, men e er 
hvert fant vi ut at vi må e få vår egen kopimaskin. Det 
ble kjøpt en brukt maskin som ble sa  på Mostu skole. 
Det ble fortsa  mange og lange na e mer med kopie-
ring, men det var li  enklere når vi hadde maskinen selv. 
Og Bjørnar og jeg ble ganske gode i bordtennis, for noe 

må e vi ha å gjøre mellom hver gang en bunke aviser 
skulle tas ut av sortereren.  
 
Vi hadde mange bidragsytere l avisa, men jeg vil spesi-
elt nevne Einar Hestnes, Edvard Vangen og Jørn Mostue. 
De hadde mange fine og morsomme ar kler om områ-
det vårt, ng som hadde hent og folk som hadde levd 
her og sa  spor e er seg.  
Det var morsomt å få være med på oppstarten av  
«I Grenseland», og jeg er glad for at det ikke bare var 
noe som fulgte meg, men at den står på egne ben og har 
fortsa  å være en god informasjonskilde. Også har den 
utseendemessig helt klart bli  mye bedre enn når jeg 
drev å sullret som Generalredaktør. Este kk har aldri 
vært min sterke side. Jeg vil også passe på å takke  
Bjørnar, og Anne Grete, for samarbeidet med «I Grense-
land», og velforeningssaker ellers. Der sto både husdøra 
og hjertedøra på vidt gap, og vi hadde mange mer med 
prat, diskusjoner, u alelser l vegvesenet og jernbane-
verket og ikke minst idemyldring på ng vi kunne finne 
på i sammen i velforeningene.  
Å lykke l videre l Helene, både med egen helse og 
som redaktør i «I Grenseland». 
 
Hilsen dligere Generalredaktør, Kje l Mostue.  

Forsidebilde på I Grenseland september 2009. Foto: Bjørn 
Solheim. Det var da i svart/hvi  



 

Mostu skole 
Mostue skole kan leies ut l møter, minne - 
samvær o.l. Henvende dere l  Mari Sletli  
tlf: 48053693 eller mari.sletli@bbne .no 

Grasrotandelen:  
Velforeningen takker for de som har registrert Strand-
lykkja vel som sin Grasrot mo aker, så langt i år har 12 
spillere skaffet foreningen ………..! Vi håper at flere vil 
bidra l velforeningen med å registrere si  spillekort l 
vellet, org.nr. l Strandlykkja vel er: 993 609 234. ( Der 
er enkelt å endre mo aker om du skulle ønske å endre 
mo aker l oss!) 

Medlemskap og annen stø e l foreningens 
arbeid.  
Medlemskon ngenten ble ikke endret på siste årsmø-
tet og er kr 350,- pr. husstand. Du kan betale medlems-
kon ngent og/eller annen stø e l vellets arbeid på: 
Vippsnr l Strandlykkja vel er:510386 
Husk å merke med navn og adresse og gjerne din mail 
adresse – på forhånd takk! 
 
For styret 
v/Joar Bredesen 

Strandlykkja vel 

Leder i Strandlykkja vel har ordet! 
 
Vel overstå  påske! 
Påskeværet ble jo rik g så bra, og det trengtes av 
mange grunner, ikke minst en lang periode med kald 
vind! Husker godt da vi var smågu er og hørte fra eldre 
folk at de spådde været fremover for de «kjente det på 
gikta» - hadde vel ikke noe særlig tro på det da, men jo - 
for mange av oss som er revma ske, så kjennes nedbør 
og vind godt på kroppen dessverre! 
 
Linerla, stæren og mange av de andre trekkfuglene har 
kommet og nå kommer varmen, lange lyse dager har 
det bli  og sola kommer for fullt får vi tro. Men nedbør 
trengs, både for å væte i bakken og for å få mere vann i 
vannmagasina rundt omkring i håp om at vi kan få 
strømpriser ned på et mere normalt nivå igjen. 
 
Men alt det posi ve som skjer om våren, er det nesten 
vanskelig å glede seg over da vi ser hva som skjer bare 
en kort flytur unna og for så vidt i vårt nærområde. At vi 
ikke har kommet lenger i 2022 enn at uenigheter ikke 
kan løses med forhandlinger, men med stors lt invasjon 
og krig er nesten ikke l å fa e. 

Med mange millioner på flukt, enorme lidelser og store 
tap av uskyldige menneskeliv, så er det sterkt å beklage 
at de e ikke kunne vært unngå . Den ufa elige trage-
dien som en krig er, så må vi ikke glemme at de e er 
realiteten i andre deler av verden også. Men jeg s ller 
meg spørrende l at Paven i sin påsketale mer en anty-
det at den hjelpen som Ukraina får fra mange land nå 
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har noe med rasisme å gjøre. Når et land blir invadert 
av «storebror i øst» og med di o propaganda, så må det 
være naturlig at de fleste bidrar med de kan. Særlig se  
i lys av og i forhold l den sentrale posisjonen som Ukra-
ina har l verdensøkonomien. 

Konflikten med Russland og de andre landene som var 
en del av den gamle Sovjetunionen er det nok vanskelig 
å kunne se e seg inn i og jeg er redd det kan ta d å få 
en endelig slu  på de e. Imponerende å se hvor stor 
motstand det ukrainske folket yter og virkelig synliggjør 
at sammen er vi sterke – her snakker vi om å stå opp og 
vise «stayerevne»! 
I en slik håpløshet som har rammet Ukraina er det tross 
alt godt å oppleve at hele Europa og Nato med flere s l-
ler opp - humanitær hjelp og yter bistand på alle plan. 
Tror det er mange som er glad de ikke er i Jens Stolten-
berg sine sko nå om dagen – sam dig tror jeg vi skal 
være glade for at en med hans bakgrunn/erfaring tross 
alt fortsa e videre i denne så vik ge jobben. 
 
Nato, FN og EU har en vik g rolle nå og har en nesten 
umulig oppgave i t å vurdere hvor mye de skal kunne 
bidra med uten at konflikten eskalerer. Særs vanskelig 
må det være å verifisere all den info som vi tar del i hele 

den, hva er ren propaganda og hva kan bekre es.  
 
Uanse  bra at nå kan det meste dokumenteres i e er d 
og de ansvarlige må stå l re e for hva som har bli  
u ørt ovenfor uskyldige mennesker og alle de familiene 
som nærmest er utsle et og er sterkt berørt på mange 
måter.  LEVE UKRAINA!! 
Uanse , i en slik situasjon så blir for min del strøm/
drivstoffpriser og li  helsemessige u ordringer bare 
små eri å nevne!                                                                                                         
Ønsker dere alle en fredfull og helsebringende fin vår!     

                          Mvh Joar Bredesen 

 

Formiddagstreff for 60-90++ 
 
I Strandlykkja har det i mange år vært arrangert formid-
dagstreff for «vi over 60». 
Det var Berit og Berit om sto for det i alle år. Men det er 
en ende for alt, de orket ikke mer. I llegg kom koro-
naen, da ble det slu  på alle sammenkomster. Det var 
mange som savnet denne møteplassen. Da det endelig 
ble lov å samles igjen, tok festkomiteen i Strandlykkja vel 
seg på tak, og ba inn l for-
middagstreff 10. mars på 
Mostu skole. Der var vi fem-
ten stykker som koste oss 
med mat og kaffe, utlodning 
og opplesning. Det var tydelig 
at folk synes det var hyggelig 
å møtes, for praten gikk livlig. 
Det var hyggelig!! Vi får prøve 
oss på flere samlinger utover 
året. 
 
Mari 

Li  ny  fra Strandlykkja blandede kor 
 
Strandlykkja blandede kor ønsker velkommen l utekon-
sert på Mostu skole torsdag 5. mai 2022 kl 18:00. 
Det blir ei god pause med servering av kaffe og kaker.  
Gra s inngang.Ta gjerne med noe å si e på. 
(i lfelle dårlig vær, fly er vi oss inn). 
De e blir korets markering av 45-årsjubileet som var 
25.mars 2021.    
Den planlagte markeringen i or må e avlyses, så nå blir 
det 46-årsjubileum! 
 
Countrykonsert på Lalumsvangen lørdag 2. juli 2022 kl 
18:00. 
De e er en konsert som har bli  utsa  flere ganger pga. 
pandemien, men nå satser vi på mange lhørere, godt 
vær og god stemning på Lalumsvangen. 
Detaljplanleggingen er ikke ferdig. Mer info kommer 
e erhvert, så kryss av datoen i kalenderen!   
 
Vi har god plass l flere glade sangere i koret. Har du lyst 

l å være med oss å synge, ta kontakt med leder Kje l 
Mostue (tlf. 
908 25 909) 
eller kom 
innom på en 
øvelse på 
Mostu skole 
torsdager kl 
19:00 - 21:00. 
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Korpskonsert i hagen l Mari og Kåre Sletli 
I juni har Espa og Tangen Musikkorps lovet å spille i ha-
gen vår. Det er bli  en tradisjon. Nå er det lovlig å sam-
les, og vi vil gjerne ha folk i hagen, både musikere og 
publikum. Det blir kaffeservering med kaker. Utlodning 

l inntekt for korpset, blir det også. Ta gjerne med ge-
vinst! Datoen er ikke helt bestemt, men forslag på 15. 
juni kl. 19.00. Ta med noe å si e på. Velkommen!! 
Mari  

Vår og sommer. 
 
Nå går det mot vår og sommer, 
det kommer blomster og bla-
der. Men det er ikke alle plan-
tene vi er like glade i.  Det gjel-
der Lupiner, som Erik skrev om i 

or. Den vokser og sprer seg veldig fort, slik at annen 
vegetasjon blir borte. I Sørbråtlia vokser det mye lupi-
ner, og jeg har pratet med Mona Sletli om vi kan samle 
noen folk og ta en dugnad der l sommeren, for å hindre 
plantene i og spre seg mer. Hvis noen har lyst l å bli 
med, er det helt fint. Ta kontakt! Muligheter for vaffel og 
kaffe e erpå. 
 
Her hos oss blomstrer julerosa u  østveggen. Den kom-
mer dlig, bryter seg opp gjennom snøen. Julerosa jeg 
har er kvit, men den finnes i flere farger, forskjellige rød-
farger og grønnak ge. Det er da for å vekke opp fuksia- 
og pelargonia-plantene. Det er så morsomt å se de 
«tørre pinnene» få små grønne blader, og bli l store 
flo e blomster.  
I kjelleren har jeg mange po er med planter, som jeg 
håper har overlevd vinteren. Den største u ordringen er 
de ca. hundre georgine-rø ene jeg har. Bare det blir 
varmt nok i jorda, se er jeg dem ut, uten å drive dem 
frem, først. Det pleier å bli blomster utpå høsten. I år er 
det mye prat om å dyrke maten vår sjøl, så gulrot-, red-
dik-, salat- og flere slags frø vil nok bli sådd rundt om i 
hagene.  
 
Stavgang-gjengen er i gang, mye u ordringer på gla e 
veger i vinter. Vi har gå  fra Gransjøsvingen l gapahu-
ken ved Knuken, mange ganger. Fint å si e der med nis-
te og kaffe. Langs Mjøsa ved Tangen, går vi også, inni-
mellom. Her er et bilde ved Vikingen bru. Et bilde er fra 
Jøssingbo, der to elgjegere som kom l koia, fyrte opp 
på bålpanna og holdt oss med selskap. Det er koselig å 
gå tur sammen med flere. Det sosiale er vik g både for 
kropp og sjel. Nå har vi tenkt å parkere piggskoa, og   

finne fram li  le ere skotøy. 
 
Jeg vil sende en stor takk l Espa IL for flo e løyper i 
vinter. Kåre og jeg har brukt løypa fra Spitalsvegen mot 
høyspent-mastene mye. Vi er bli  redde for å kjøre bak-
ker, begge to, men den strekningen passer oss bra. 
Jeg gleder meg l mai, nå blir det vel en skikkelig 17. 
mai-feiring, håper jeg. Jeg ønsker alle lesere av bladet, 
god vår og god sommer!           
 
 Mari 
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Leder i Espa vel har ordet 
 
Til tross for Russlands krig i Ukraina og av den grunn 
uro og usikkerhet i verden, er det vik g å glede seg 
over mye lokalt. 

Vi kan rope høyt hurra for at Espa skole og barnehage 
er vedta  oppre holdt framover. Elevråd, FAU, Espa 
velforening, enkeltpersoner og poli ske par er har 
stå  på og vist engasjement for å vise at skole og bar-
nehage på Espa har livets re  og har verdier det er vik-

g å oppre holde, ta vare på og videreutvikles. Skolen 
og barnehagen er vik ge arenaer for de unges opp-
vekst og utvikling og innehar vik ge og trygge rammer 
for den enkelt unge. 

Mange av oss opplevde 23. og 24.mars 2022 strålende 
skolefores llinger med elevene fra 4. l 7.trinn, med 
masse replikker og sang, med elen «I na  redn  
Henrik forbi». Tor Karseth stod for manus og melodier 
basert på boka med samme el skrevet av Ingeborg 
Refling Hagen. Piano var ved Ole Gjøstøl. Før og e er 
påske har det vært opptak av sangen l musikken og 
planen er at sang og musikk skal offentliggjøres.  
For noen fantas ske skuespillere og ansa e som  
gledet utrolig mange. Filmopptaket blir også vurdert å 
gis ut. 

Så gjenstår å nevne en tredje ng å glede seg over i 
bygda blant mange ng ellers. 17.mai og grunnlovsda-
gen er det fort gjort å ta for gi . Det trengs en ekstra 
stopp ved årets 17.mai siden det ikke er selvfølgelighe-
ter i verden med en slik fin dag som vi kan være stolte 
av. 

Hipp hurra for grunnlovsdagen og frihetsgaven! God 
vår og sommer l samtlige!  

  Inger Sleppen 
  Leder Espa velforening 

Espa vel 

Bergsjøen frilu s - og ak vitetsområde - ba-
deplassen. 
Planlegger du/dere skoleavslutning eller annet  
arrangement på Bergsjøen ak vitets og frilu sområde 
og badeplass, kontakt 917 817 33 
slik at ikke flere arrangement kolliderer med  
hverandre. VIPPS Espa vel: 105816  

Automasjonspartneren du kan stole på 
Espavegen 484, 2338 Espa 
62 58 79 50 
firmapost@intra-tech.no 
Org.nr 886 680 112 
Êwww.intra-tech.no 

Beverens sjølhogst på Bergsjøen frilu s - og ak vitetsom-
råde - badeplassen. 
For flere år siden var det mange som hadde sjølhogst i 
Stange Almenning og det har bli  mindre av det e er-
hvert. Det ble hogget ved som skulle holde l fyringa 
vinteren igjennom. Beveren holder de e i hevd. Espa 
velforening har nå få  god hjelp av beveren l hogging 
av flo e bjørker som vi sle  ikke hadde planer om å 
hogge. Det er langs naturs en at beveren har holdt 
stand. Vi må rydde i selve s en. Det som er utenfor må 
få bli liggende slik at besøkende kan oppleve hvilke 
kre er beveren har i sine skarpe tenner. 
 
Inger   Foto: Benedicte Sleppen Ålskog 
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Ak vitetskomite:   
Liv Støen – ny for 2 år Valgt 
Per Eivind Hestnæs – ny for 2 år  
   Valgt 
Borger Borgersen – ny for 2 år   
   Valgt 
Valgkomiteen: 
Mona Opsahl - ny for 3 år   
   Valgt 

Alle valgt enstemmig. 

Protokoll for årsmøte i Espa Velforening  
22. februar 2022 på Espa skole og barne-
hage – Espa kulturhus. 
Fremmø e: 20 fremmø e med  totalt 15 stemmebe-
re gede. Leder Inger Sleppen ønsket velkommen l 
årsmøtet. 
 
1. Kons tuering 
Godkjenning av møteinnkalling:   Godkjent 
Godkjenning av sakliste:    Godkjent 
Valg av møteleder: Inger Sleppen  Valgt 
Valg av referent: Haldis Snortheim Valgt 
Valg av protokollunderskrivere:  
Inger Lund Kjærnsmo, Gerd Hestnes Valgt 
 
2.  Styrets årsberetning   2021    
Sekretær leste årsberetning 
 Årsberetning godkjent 
 
3. Regnskap og busdje  
Leder la frem regnskapet  
Ingen merknad l regnskapet 
Regnskap Espa vel 2021  Godkjent 
 
Kon ngent 2023: Styret fremmet forslag:  
Uendret kon ngent kr 250,- Godkjent 
Mål, ak vitetsplan og budsje  for Espa velforening 
2022.     Godkjent 
Budsje  for 2021  Godkjent 
 
4. Innkomne forslag  
                         Ingen forslag innkommet 
5. Valg  
Valgkomiteens forslag: 
Styret: Sekretær for 1 år—Haldis Marianne Snortheim 
gjenvalg  Valgt 
Styremedlem for 2 år - Anne Hy emoen,   ny 
   Valgt 
Styremedlem for 2 år – Kim Michael Krohn,  ny 
   Valgt 
Møtende varamedlem for 2 år - Steffen Gjertsen  
Mar nsen,  ny  Valgt 
Revisorer for 1 år 
June Sveum Nyland - gjenvalg  
   Valgt 
Erik Malmstrøm,  ny  Valgt 
Redaksjonskomite I grenseland:  
Elin Johnsen  - Gjenvalg for 1 år 
   Valgt 
Redaktør - Helene Gundersen – Gjenvalg for 2 år 
   Valgt 
 
 Bilder fra dligere dugnader 

Verv Navn Status Valgt l 
årsmøtet 
i: 

Styret: Leder Inger Sleppen Ikke på valg 2023 

Sekretær Haldis Marianne 
Snortheim 

Gjenvalg 2023 

Kasserer Kjell Stråbø Regnkaps-
fører 

Engsjert  
l 2023 

Styre-
medlem 

Unni Hestnes Ikke på valg 2023 

Styre-
medlem 

Anne Hy emoen Nyvalg 2024 

Styre-
medlem 

Kim Michael 
Krohn 

Nyvalg 2024 

Møtende 
vara 

Steffen Gjertsen-
Mar nsen 

Nyvalg 2024 

Møtende 
vara 

Dick Clason Ikke på valg 2023 

Valgkomite: 
Leder 

Stein Ola Sovang Ikke på valg 2023 

  Bjørg Kjærnstad Ikke på valg 2024 

  Mona Opsahl Nyvalg 2025 

Revisorer: June Sveum Ny-
land 

Gjenvalg 2023 

  Erik Malmstrøm Nyvalg 2023 

Redasjons-
komite 

Elin Johnsen Gjenvalg 2023 

  Helene Gunder-
sen 

Gjenvalg 2024 

  Herborg Aamodt Ikke på valg 2023 

Ak vitets 
komite: 

Oddvar Støen Ikke på valg 2023 

  Geir Rune Finn-
stun 

Ikke på valg 2023 

  Gerd L. Hestnes Ikke på valg 2023 

  Liv Støen Nyvalg 2024 

  Per Eivind Hest-
næs 

Nyvalg 2024 

  Borger Borgersen Nyvalg 2024 

Verv i Espa vel 2022 
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Dato   Ak vitet  Merknader  

2021  Juletrebrenning og aking i  
Kjeldsrudjordet  

Ble ikke gjennomført pga snømangel. 

03.05.2021 Søppelplukking Søppelplukking med oppmøte ved containere ved gamle Espa stasjon.  
Unni Hestnes og Espen Svartbekk hadde ansvaret for organisering og  
gjennomføring. 

19. – 22.05 
2021  

Dugnad på Bergsjøen  Gjennomført dugnad, opprydninger e er vinteren samt forberede sommer  
og høstsesongen. 

10.06.2021  Frilu skosert, kulturprogram og  
volleyballkamper på Bergsjøen  

Konserten ble ledet av Geir Finnstun, Espa og Tangen musikkorps spilte. 
Jens Erik Mathiassen leste fra sin bokutgivelse. 

23.06.2021  St. Hans feiring på Bergsjøen  
frilu s- og ak vitetsområde –  
badeplassen 

Det ble avholdt en hyggelig St Hans feiring med veldig mange fremmø e. 
Grilling 
Utlodning 
Fisking 
Hesteskokas ng 
Naturs  

07.09.2021 Åpent møte – Espa 
Sak skole og barnehagestruktur 

Målsetning utarbeide høringssvar l Stange Kommune ang skole og barneha-
gestrukturen. 

Sommeren 
2021 

Busker og kra  nedenfor skolen Kommunen, e er forespørsel fra leder for Espa vel, om å slå området neden-
for Espa skole og barnehage, tomteområdet. Området ble slå  og ryddet. 

03.10.2021 Gra s konsert – Espa Kulturhus Espa vel organiserte gra skonsert for Espas beboere. MjøsFolk underholdt. 

24.10.2021 TV-aksjonen – 11 bøssebærere Espa vel ble bedt av varaordfører om å organisere bøssebærere for Espa,  
Strandlykkja og Spitdalen. 

11.11.2021 Dugnad Bergsjøen Det er mange medlemmer som bidrar på dugnader på Bergsjøen, dri  og  
vedlikehold. Oppgaver som kan nevnes: 
Kantklippe, tømme søppel, vaske toale er, erne aske. 
Det er mange brukere av området og det er mange posi ve lbakemeldinger 
på hvor fint og flo  det er på området. En spesielt stor innsats blir gjort mtp 
gressklipping hver uke gjennom hele sommeren. 
Dugnad på Bergsjøen gjennomført 11.nov. fra Kl.12.00. Klargjøring for vinte-
ren: 
Ta ned volleyballne et 
· Opprydding vedbinger 
· Bølgeblikk ryddes 
· Presenninger bre es og ryddes 
· Søppeldunkene tømmes og se es inn 
· Grinden se es i åpen lstand 
· Sementringer l griller ski es. 
· Bålhuset.  
· Vannpumpe demonteres 

28.11.2021  Julegrantenning og  
julekonserter  

Julegrantenning med mange besøkende. Tangen skolekorps, juniorer, hadde 
sin julekonsert. Strandlykkja blandede kor stemte i med julesanger så vi kom i 
julestemning. Espa og Tangen musikkorps spilte l gang og sang rundt juletre-
et. Det var kafédri  og utlodning med mange gevinster. 

28.12.2021  Juletrefest Mostue  Avlyst på grunn av smi esituasjonen. 

Arrangementer og ak viteter 2021 
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Årsberetning for ESPA Vel 2021 
 Årsmøtet ble avviklet på Espa skole og barnehage –
 Espa kulturhus   4.februar 2021 
 
Styret har bestå  av: 

 
 
Styremøter  
Det er avholdt 9 styremøter i 2021.  
Det ble avholdt redaksjonsmøter og møter i ak vitetsko-
miteen. 
  
Medlemmer 
Det er registrert 93 medlemmer i Espa Vel pr. 
31.12.2021. 
 
Coronasituasjonen 
 Pandemien har preget alt arbeidet i Espa Vel også i 
2021, men det har allikevel vært et rela vt høyt  
ak vitetsnivå. Smi evernregler har stå  i høysetet. 
 
 
 
 
 

Leder   Inger Sleppen 

Kasserer Regnskapsfører Kjell Stråbø 

Sekretær  Haldis Snortheim 

Styremedlem  Unni Hestnes 

Styremedlem  Thomas Bakke 

Styremedlem  Espen Svartbekk 

Møtende vara  Knut Ove Lien 

Møtende vara  Dick Clason 

    
Revisorer:  June Sveum Nyland  

Linda Gruben  

Ak vitetskomité:  Odvar Støen 

Geir Rune Finnstun 

Gerd L Hestnes 

Mary Hestnes 

Tove Antonsen 

Olaf Antonsen 

Representanter 
l redaksjons- 

komite for  
«I Grenseland» 

Helene Gundersen 

Elin Johnsen 

Herborg Aamodt 

Valgkomitè: Anne Marie R Borgersen Stein 
Ola Solvang 
Bjørg Kjærnstad 
  

Vedta  mål og ak vitetsplan for 2021 
Å bidra l økt lfly ng l Espa og god integrering av ny

e naboer.  
Å arbeide ak vt for å få l mer salg av tomter, boligbygg

ing og næringsutvikling på  
Espa   
Å arbeide for vekst og utvikling i Stange sør  
Å arbeide ak vt for utarbeiding av promoteringsfilm om

 Espa – markedsføring av  
området  
Å dri e Bergsjøen frilu s – og ak vitetsområde –

 badeplassen på en god måte  
Å stø e opp om dri en av Espa kulturhus på en ak v og 

god måte. 
Å bidra l at ak vitets ltaket «Trim og trivsel» blir et 

godt lbud for mange innbyggere 
Å arbeide for at det blir utbygging av fiber på Espa og at 

de e slu ørt første halvdel 2021. 

BaneNor - utbygging av Hestnestunnellen 
Arbeidet med Hestnestunnelen vil starte på nyåret i 
2022. Kontrakter ferdigs lles høsten 2021. 
Espa Vel tar opp igjen kontakten med BaneNor i 2022 
for videre arbeid med saken vedrørende utbygging 
gang - og sykkelveg. 
  
Bredbåndutbygging 
Arbeidet ferdigs lt ila sommeren 2021.   
Utbygging vanntårn 
Utbygging av vanntårn er ferdigs lt, men kapasitet på 
renseanlegget er ikke bygget ut. Konsekvensen er at 
det ikke kan kobles l enheter før kapasiteten utvides. 
Boligutbygging - tomter for salg 
Det er igangsa  utbygging på enkelte tomter. 
Gavemidler l Espa Vel 
Søknad om gavemidler l Gapahuk og bålhus for skole-
elever og barnefamilier på Bergsjøen frilu s - og ak vi-
tetsområde - badeplassen. 
Det ble ldelt kr. 15 000 fra Sparebanks elsen Hed-
marks gavemidler. 
 
Gra s konsert – Espa Kulturhus 03.10.2021 
Espa vel organiserte gra skonsert for Espa’s beboere. 
MjøsFolk underholdt. Bilde. 
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Dugnader og vedlikehold 
Det har vært gjennomført en betydelig dugnad og arbeids-
innsats i 2021.  
Ak vitetskomiteen har gi  si  uvurderlige bidrag l en rek-
ke arrangementer. 
 
Det hadde ikke vært mulig å dri e Bergsjøen frilu s –
og ak vitetsområde uten den iherdige dugnadsinnsatsen. 
Av arbeidsoppgaver som har vært gjennomført kan nevnes; 
-  Beiset bil og fly 
- kantklipping og rydding 
- Plenklipping gjennom hele sommeren 
- Det har vært gjennomført smi evern ltak ved rengjøring 
og rydding av området gjennom sommeren. 
   
Gjerder som grenser mot almenningen 
Gjerder og grinder gås over ru nemessig hver vår. 
  
Ak viteter  Trim og trivsel  
Fremmøte hver mandag 1030 – 1200 med god oppslutning. 
Det er ulike typer ak viteter; oppvarming, bøy og tøy, ball-
spill, kulturinnslag og sang. 
Det sosiale samværet vektlegges, så gruppen spiser og drik-
ker e er at ak viteter er avslu et. 

  
I Grenseland 
I Grenseland har bli  gi  ut 4 ganger ila 2021. Det har vært 
en svært ak v og dyk g redaksjonskomitè.  
Utarbeidet i samarbeid med Strandlykkja vel. Utgis i Spita-
len, Strandlykkja og Espa.  
I Grenseland trykkes på Flisa trykkeri. I Grenseland trenger 
flere annonser for at utgivelse skal bære seg. 
 
Økonomi 
Det har ikke vært inntekter av loddsalg og kafédri  som i 
vanlige år pga Covid 19. Har søkt Lo eri lsynet om s mule-
ringsmidler og søkt om kompensasjon for  
manglende inntekter og for merutgi er i året 2021 pga Co-
vid 19. Espa vel har mo a  stø e fra Stange kommune l 
dri  av Bergsjøen Frilu s – og ak vitetsområde - badeplas-
sen. 
Enkeltpersoner har også bidra  med noen kroner l dri  på 
Bergsjøen i sommer. 
Styret vil takke for et godt samarbeid i året som har gå . 
Covid 19 har fortsa  sa  si  preg på 2021.Vi har håp og tro 
på et bedre 2022. 
 
  Espa, 01.01.2022 

Mål, ak vitetsplan og budsje  for Espa vel 
2022 

 
· Å bidra l økt lfly ng l Espa og god integrering 

av nye naboer. 
· Å arbeide ak vt for å få l mer salg av tomter, bo-

ligbygging og næringsutvikling på Espa  
· Å arbeide for vekst og utvikling i Stange sør 
· Å arbeide ak vt for og ferdigs lle promoteringsfilm 

om Espa – markedsføring av området 
· Å dri e Bergsjøen frilu s – og ak vitetsområde – 

badeplassen på en god måte. Vedlikeholde byg-
ningene og lekeapparatene. Bygge ny gapahuk på 
teltplassiden. 

· Å stø e opp om dri en av Espa kulturhus på en 
ak v og god måte. 

· Å bidra l at ak vitets ltaket «Trim og trivsel» blir 
et godt lbud for mange innbyggere. 

 Dato Ak viteter 

08.01.2022 Juletrebrenning 
25.01.2022 Styremøte 
22.02.2022 Årsmøte og medlemsmøte 
10.03.2022 Styremøte 
29.03.2022 Styremøte 
26.04.2022 Styremøte 
02.05.2022 Søppelplukking 
19.05.2022 Dugnad på Bergsjøen 
31.05.2022 Styremøte 
08.06.2022 Frilu skonsert på Bergsjøen frilu s – og 

ak vitetsområde - badeplassen 

23.06.2022 St. hans 
20.09.2022 Styremøte 
25.10.2022 Styremøte 
26.11.2022 Julegrantenning 
29.11.2022 Juletrefest 

Møteplan 2022 for Espa velforening 
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Inntekter:   Utgi er:   
Medlemsavgi  27.000 Leie av kjøkken og sal Espa kulturhus, julegran-

tenning 
4.000 

Stø e l promoteringsfilm (fra Stange kom.) 10.000 Promoteringsfilm om Espa 30.000 

Utlodning: Juletrebrenning, 
Frilu skonsert, St.hans 
Julegrantenning, Juletrefest 

25.000 Loddbøker 1000 

Mat, servering – kafedri :  
Juletrebrenning, Frilu skonsert 
St.Hans, Julegrantenning, Juletrefest 

12.000 Mat, servering, møter - dugnader 2.000 

Stø e fra Stange kommune l dri  av Bergsjøen 15.000 Dri  Bergsjøen 15.000 

    Redskap Bergsjøen 2.000 
Annonsebidrag 5.000 Utgivelse av I Grenseland 30.000 

Søke Strandlykkja vel om stø e l Trim og trivsel.  
Stø e fra Stange kommune 

3.000 
2.000 

«Trim og trivsel», suppe, mat og kulturinnslag 12.000 

    Sosialt samvær styret og komiteer – gode  
bidragsytere 

3.000 

    Representasjon 2.000 

Grasrotandel, Norsk Tipping 12.000 Gevinst l utlodning Espa i mai - Espa kulturhus 1.000 

Momskomp. for 2020 – 100 % av totalsum. 5.000 Kontormateriell 
  

4.000 
  

    Blomster l nye innbyggere 3.000 

Tildelt stø e i 2021 48.000 Bygging av gapahuk Bergsjøen, teltplasssiden 50.000 

    Vedlikehold 5.000 

Inntekter totalt: 164.000 Utgi er totalt: 164.000 

909Ê66Ê882Ê
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Espa vel informerer 
 
Medlemskap i Espa velforening. Vi har i dag mange medlem-
mer - husstander. Flere og flere ønsker å stø e arbeidet vi 
gjennomfører for bygda. Vi håper flere ser ny en av arbei-
det Espa vel u ører og ønsker å stø e de e arbeidet ved å 
betale kon ngenten på 250 kr pr. år. Betal inn l kontonr. 
1822.06. 05724 og oppgi di  navn ved betaling. Velkommen 
som medlem! 
Gave l Espa velforening. Hjertelig takk l dem som har gi  
pengegaver l Espa vel i året som har gå ! Vi se er stor 
pris på at enkeltpersoner, lag og foreninger bidrar. Ønsker 
du å bidra med en pengegave l Espa velforening l dri  
eller andre formål så kan du beny e kontonr. 
1822.06.05724 eller VIPPS 105816. 
Grasrotandel. Espa velforening er innmeldt som Grasrot-
mo aker og oppfordrer deg l å registrere Espa velforening 
si  organisasjonsnummer når du leverer inn din ppeku-
pong. Det vil ikke koste deg noe ekstra å registrere Espa 
velforening som grasrotmo aker, men du bidrar med eks-
tra lskudd l velforeninga.  
Org.nr. 993 299 677 

Søppelplukking mandag 2.mai med oppmøte kl.18.00 ved 
gamle Espa stasjon. Utdeling av roder, engangshansker og 
søplesekker. 

GRINDER LUKKES OG GJERDER REPARERES. Snart starter 
beitesesongen og det er d for å slippe husdyra i skogen. 
Innen 15.mai må alle med eiendomsgrense mot Stange 
Almenning som beiteområde ha lukket grinder og gå  over 
gjerdene for sin eiendom for å se e er at de er i orden. 
De e gjelder både fastboende og hy ebeboere på Espa. 
Vær obs på vindfall – trær som har falt ned over gjerdet. 
Trærne må ernes og gjerdet repareres innen 15.mai. Med 
håp om en fin beitesesong i skogen for husdyrene. 
 
Vi har dugnad på Bergsjøen torsdag 19.mai i dsrommet 
kl.10.00 l 21.00. Fint om du sier ifra om du kan komme. 
Oppgaver: Plukke småstein og små kvister fra grasbakken, 
rake, kjøre ved med trillebår og legge opp ved i bålhuset, 

erne aske fra grillstedene, beise bålhuset to strøk og en-
kelte trelekeapparater, montere an bac og sta ver, vaske 
doene, montere vannpumpe, montere volleyballne  og 
tømme og vaske søppeldunker. Klippe busker. 
Bergsjøen frilu s – og ak vitetsområde – badeplassen  
Vi oppfordrer alle som besøker Bergsjøen og som har tenkt å 
grille om å ta med seg TØRR VED. 
Dugnadsliste – Bergsjøen frilu s – og ak vitetsområde – 
badeplassen for perioden 22.mai – 1.oktober 2021.  
Espa vel trenger frivillige som kan ta ansvar for lsyn og 
u øre enkelte oppgaver på Bergsjøen en uke eller flere i 
løpet av sommeren - høsten, der flere familier gjerne kan 
samarbeide og fordele oppgaver seg imellom. 
Espa vel er veldig glad for om du kan bidra. De e blir en 
sommer med mange besøkende på Bergsjøen om været er 
fint.  

Følgende oppgaver u øres: 
· Tilsyn med området.  
· Tømme søppeldunkene i container 
· Vaske doer og fylle på dopapir.  
· Fylle på ved i bålhuset. 
· Kantklippe noen ganger i løpet av sommeren 
· Fjerne aske fra ildstedene noen ganger i løpet av som-

meren 
Fint om du melder ifra l styreleder Inger Sleppen, tlf. 
917 817 33 eller e – post: ingsle53@hotmail.com så snart 
som mulig hvilken uke du kan ta ansvar for. 

Frilu skonsert og sandvolleyballturnering er i år onsdag 
8.juni 2022 kl.18.30 på Bergsjøen frilu s - og ak vitetsområ-
de – badeplassen. Kafe og utlodning. 
 
St.Hans feiring på Granerudsjøen torsdag 23.juni 2022. Gril-
lene er varme. Ta med egen grillmat. Kaffe, te og kaker å få 
kjøpt. Utlodning og ak viteter. Samarbeid mellom Espa vel 
og Strandlykkja vel. Alle hjertelig velkommen 

Hver mandag kl.10.30 – 12.00 er det trim og trivsel i salen på 
Espa skole og barnehage - Espa kulus for alle som har li  
ledig d på mandager. Vi trimmer, spiser, synger og har kul-
turelle innslag. ALLE er hjertelig velkommen! Ønsker du 
skyss kan du kontakte Inger Sleppen tlf. 917 817 33. Ta med 
drikke, kaffe, te og li  mat. 
Hogging av trær på din private eiendom. Sommeren nærmer 
seg og det er d for hogging av trær. Espa velforening får 
mange henvendelser om trær som de mener burde vært 
hogget. Gjennom denne infoen oppfordrer Espa vel alle 
grunneiere av hus og hy er l å ta en  på de trærne en 
har på eiendommen for å se om ikke noen trær burde vært 
hogget. Enten fordi de er gamle, snart faller ned og kan 
være en fare for andre eller de stenger for utsikten l  
naboene.  
Åpent informasjonsmøte vil komme for alle innbyggere, 
hy ebeboere og næringsdrivende der BaneNor informerer 
om framdri  av tunnelarbeid og gang – og sykkelveg på 
Espa der entreprenørene er lstede og kan informere og 
svare på spørsmål, men dato for møtet er ikke avklart ennå 
 
Velkommen l innfly ere på Espa! Vi håper dere vil trives og 
oppfordrer den enkelte l å delta ak vt i lag og foreningsar-
beid i bygda. Espa er unik som har en beliggenhet i natur-
skjønne områder med anledning l et ak vt frilu sliv og 
som gir den enkelte en merverdi i livet. 
 
Espa vel på Facebook. Ta en  og del den gjerne med dine 
venner, kjente og familie. Inviter venner og kjente l å like 
siden. Du må gjerne sende oss bilder fra Espa som vi kan 
legge ut på Facebook. Det er vik g å spre bilder og nyheter 
fra nærmiljøet for å reklamere for andre som er interessert 
å følge bygda. 
Se også espa.no 
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Høistad 
 
Høistad ligger vakkert l li  oppe i Espa-lia. Det er svært 
gledelig å se at eiendommen er ryddet og bolighuset er 
restaurert og bygget på. E er at skog og kra  nå er ernet, 
er den flo e panoramautsikten slik den var i pensjona -
den.  

Det var her Helga og Peder Johansen drev pensjonatvirk-
somhet i mange år. Selve pensjonatbygningen ble sa  
opp i ca 1911, og de bodde der noen år før bolighuset ble 
bygget i ca 1922. De fikk e er hvert sønnen Per. Han var 
populær blant gjestene. Det ble mange leker på divanen 
på kjøkkenet fortalte Dagny Støen, som var barnevakt når 
det var travle perioder. I llegg l dem selv var det mange 
unge Espa-jenter som jobbet der.  
 
Det er le  å skjønne at Høistad var et svært a rak vt  
feriested for mange, særlig Oslo-folk. Beliggenheten er 
fantas sk. På Høistad var det o e så mange besøkende at 
de må e "låne" rom l overna ng både i Slåtsveen og 
Sørby (de var i samme familie).  
Helga og Peder var religiøse og mange gjester var l-
kny et Frelsesarmeen - det var mye sang og musikk i hu-
set. Peder var plaget av astma og helsen begynte dess-
verre å skrante li  for dlig. Han døde i 1949.  
I e erkrigs den skjer det mye i Norge, og vekst og vel-
stand gjør at kravene blir større. Helga drev fortsa  i 
mange år med utleie av lokaler og rom. Det ble mye sels-
kaper, brylluper, konfirmasjoner og møter. På Høistad var 
det flo e servicer og nydelig sengetøy og duker.  
Helga døde i 1980. 
 
I dag er det Kristel og Leif Høygård som eier eiendom-
men. Leif forteller at det er en lfeldighet at de holder l 
her på Espa. De stoppet av og l nede ved bensin-

stasjonen da de 
kjørte forbi. Der 
stod en plakat om 
hy e l salgs i 
Slåtsvehagan. De 
svingte oppom og 
likte plassen.             

I 2005 kjøpte de hy a. På Høistad er pensjonatbygningen 
for lengst jevnet med jorden. Bolighuset står, men det har 
også stå  tomt i mange år. E er at Høistad hadde ligget 
ute for salg et års d bestemte de seg for å kjøpe det i 
2018. Her så de for seg en romsligere fri dsbolig på en 
stor tomt. De har lagt ned veldig mye arbeid for å få det 
slik det er i dag. Først ble det hogget og ryddet, og da ser 
en hvilken naturperle de e er.  
 
De leide en maskinentreprenør l å lage vei og l å planere 
tomta. Et lbygg ble sa  opp av en byggmester og de 
må e bore e er vann. Låve og utedo er revet, men de vil 
beholde uthuset med blant annet bryggerhus. Her ser vi 
tydelige spor e er hvor de kokte og vasket klær i stor s l i 
pensjona den.  

Boligen er totalrenovert, men de har også la  noe av det 
opprinnelige være igjen; det gamle kjøkkengulvet med 
kjellerlem, en del med tømmervegg samt noen gjen- 
stander. Under restaureringen fant de masse gamle aviser 
som hadde bli  brukt som isolasjon i veggene. Disse er fra 
1921-22. I llegg har de funnet mange gamle dokumenter 
og opplysninger. Det er diverse priser, en nøyak g beskri-
velse om planlegging av bygging av bolighuset og mye 
mer. - ar g å se!  
 
Det gikk ikke så lenge før Kristel og Leif bestemte seg for 
fly e l Høistad. Boligen har bli  funksjonell og flo  med 
li  gammelt og mye ny . De har begynt forarbeid l en 
veranda på vestsiden, og så har 
de planer om å  
oppgradere hagen. 
 
Det er så koselig her! Spisebor-
det er selvfølgelig plassert ved 
vinduene med en spektakulær 
utsikt over Mjøsa, mot Skrei el-
la, Totenlandet, Gjøvik og 
Synn ella. 
 
Elin 
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I na  redn` Henrik forbi 
 
I 2020 skulle Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim 
markere at det var 125 år sia Ingeborg Refling Hagen ble 
født, likeledes at det var 100 år sia hun debuterte som 
forfa er. Fra avisene visste jeg at det var lagt opp l et 
omfa ende program, men jeg tenkte at det kanskje kun-
ne være plass l et ini a v også fra mi side. Jeg ville lage 
en musikkteaterversjon av boka «I na  red 'n Henrik for-
bi» (1958). Jeg fikk posi v lbakemelding både fra ordfø-
rer Nils A. Røhne, som var leder av Jubileumskomiteen 
2020 Ingeborg Refling Hagen og Inger Sleppen på Fred-
heim, og vi var egentlig godt i gang med den første skole-
fores llingen da pandemien stansa det aller meste av kul-
turarrangementer. Prosjektet ble sa  på vent. Men Inge-
borgjubileet feires fortsa , og endelig har vi klart å få fo-
res llingen på beina, med stor utholdenhet og innsats fra 
elever og ansa e ved Espa skole. 
«I na  red 'n Henrik forbi» handler om Henrik Werge-
lands dlige ungdomsår på Eidsvoll, og i 12 fri stående 
kapitler skildrer Ingeborg Refling Hagen Henriks møte 
med småkårsfolk rundt omkring i Eidsvoll, fra Sundet og 
Mjøsa l skogbygder ikke ulik Refling Hagens egen. Hen-
nes egen bakgrunn og historie har sikkert gi  henne bal-
last l å skildre folk og miljøer på en truverdig måte. 

Slik jeg oppfa er det bygger historiene i boka på reelle 
hendelser og Velt-Henrik Prestgar'n framstår som den 
gode hjelperen som på hesten Veslebrunen stadig er på 
farten for å le e levekåra for folk og bringe lys inn i hver-
dagen. Han har blomsterfrø i lommene sine, han skaffer 
mat og husdyr, han kler seg ut som ei gammal kjerring og 
er li  av en superhelt. Engasjementet og virksomheten 
peker framover mot det folkeopplysningsarbeidet Werge-
land drev senere i livet. 

I fores llingen på Espa har vi sa  sammen fire av fortellin-
gene l en fores lling. Jeg har forsøkt å være tru mot Re-
fling Hagens tekst - ikke bare i dialogen, men også i de i 
alt å e sangene dere får høre. Produsent Inger Sleppen 
har vært klar på at de e skal gjøres på en ordentlig måte. 
Espa kulturhus er et kjempefint spillested, lys og lyd og 
flo e kulisser er på plass. Ole Gjøstøl har levert utsøkt 
tonefølge l sangene og omtrent 25 aktører skal gjøre 
de e l en fin opplevelse for publikum. God fornøyelse! 
 
Tor Karseth 

Foto: Toril Hestnes 

Rekkefølge, fortellinger og sanger: 
Henrik og Ingeborg - åpningssang/slu sang 
I na  red 'n Henrik forbi 1 
Sanger: I na  red 'n Henrik forbi - Ride, ride ranke 
Hva skal barnet hete? 
Sang: Henrikka 
Stevnemøtet 
Sanger: Dansen den går på Lystadvangen – Det gjelder å 
holde det en lover – Søndagskveld 
Den fremmede unggu en 
Sang: Skuronn på Kvernhusbakken 
I na  red 'n Henrik forbi 2 
 
Skuespillere: 
Henrik Wergeland: Sander Solvang Johansen 
Ellen:   Ida Malmstrøm 
Bestemor Signe: Hege Mostue 
Anna:   Ane e Østli 
Signe og Tora:  Ida Prøven 
Even og lensmann: Pe er Jacobsen 
Lars:   Didrik Langseth 
Far og barn:  Ole Gunnar Simensen 
Far og sønn:  Thomas Pedersen Opsahl 
Far:   Simen Lien 
Korist:   Mathias Lund 
Karen og nabo:  Ida Hestnes Opsahl 
Barn:   Jonas Hestnes Opsahl 
Tjenestegu  og geit: Jan Olav Pedersen Bjørkhaug 
Arbeider:  Toby Gumop-As Aaring 
Jordmor:  Marte Bekken 
Barn:   Lily Isabelle Thoresen 
Barn:   Mari Gruben Jonsrud 
Barn:   Lars Chris an Pedersen Bjørkhaug 
Nabo:   Tajus Rimkus 
Nabo:   Anton Tronskar Skogli 
Lensmann og nabo: Marcus  Johansen 
Barn:   Paula Pazeraite 
Kamerat:  Oscar Tronskar Skogli 
Kamerat:  Benjamin Lien 
Scenecrew:  Marianne Melbye 
 
Produksjon: 
Manus, melodier og in-
struksjon: Tor Karseth 
Musikk:  Ole Gjøstøl 
Lys: Trond Holm 
Lyd:  John Ivar Dragsten  
Foto: Dan Cato Røed 

Foto: Inger Sleppen 
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Espa velforening:  
Veiledning av elever ved dekorering av bakgrunn på  
scena:   Ingun Bjerke 
Kulisser:  Odvar Støen, Egil Hestnes og  
  Jens Mathiassen. 
Rekvisi er på scena: Utlånt av medlemmer i Espa vel-
forening. 
Markedsføring - PR: Lapper i postkasser og facebook. 
Foto denne side: Dan Cato Rød  
 
Fores llingen «I na  red´n Henrik forbi» er et samarbeid mel-
lom Espa skole og barnehage, Tor Karseth, Espa velforening 
og Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, der sistnevn-
te har det økonomiske ansvaret. 
Elevene var svært dyk ge på scena, sang og framførte 
mange u ordrende tekster, samarbeidet svært  godt og bi-
dro l at alle elevene fikk vist fram sine gode skuespillertal-
lenter. Elevene har mye å være stolte av.  Et sterkt stykke 
med mye læring ble vist. 
På siste fores lling ble det filmet for å ha dokumentasjon og 
senere skal Ole Gjøstøl ta opp alle sangene med elevene for 
offentliggjøring.  
En stor og hjertelig takk l elever og ansa e ved Espa skole 
og barnehage for et fantas sk pågangsmot med iherdig 
øving som har gi  resultater. En stor takk l Tor Karseth som 
tok ini a v l manus og 
melodi l ”I na  redn Hen-
rik forbi.” 
De e ga mye god energi 
for publikum. Mange så 
fors llingen flere ganger. 
 
Inger Sleppen 
 
 

 
 

 
En fantas sk uke er over 
på Espa skole. Det er 

ikke hver dag vi har «besøk» av den kjente dikteren  
«Henrik Wergeland», som lærte oss å la det spire og gro, 
både i blomsterbedet, men også i glede og omtanke for 
hverandre.  
 
E er noen lange måneder med terping, tekstlesing, korona-
avbrekk og sangøving, kom endelig fores llingsuken. Takket 
være Tor Karseth, Inger Sleppen og gode kulissemakere, så 
åpnet det seg opp en en flo  sceneverden som kastet oss 
re  inn i 1820/30-årene, og den hvor Henrik Wergeland 
trasket rundt i våre trak-
ter. Han hadde all d frø 
i sine lommer, og prøv-
de å lage det frodig og 
trygt for alle hvor han 
stoppet opp. Han reddet 
gårder og døpte barn, 
og kanskje har du en 
blomst i blomsterbedet 
di  som stammer fra 
Henrik Wergeland… 
 
26 barn og ansa e har siden dlig høst øvd på teksten l 
skuespillet hver rsdag sammen med Tor Karseth. Mye har 
vært «tørr»terping i klasserommet, så det var gøy og given-
de å se e i gang med øving med kulisser. Den siste uken 
øvde vi med lyd og lys i gymsalen. Med et ble fortellingene 
mere levende, og det ble mye le ere å se e seg inn i Hen-
riks Wergelands liv. 
 
«Vi har brukt mye d, men jommen meg var det verdt det!» 
stemmer elevene i. «Vi har lært så mye mere enn hva vi 
ville gjort i klasserommet.  Vi har lært å stå foran en større 
mengde med publikum, men heldigvis ble det hakket mind-
re skummelt e er hver fores lling. Vi har pugget et hav av 
tekst, lært å prate tydelig, og bruke den d vi trenger på å 
formidle det vi vil si. Vi har lært å stå på, selv om man kan-
skje har li  lyst l å gi opp. Vi har også lært at alle er like 
vik g, at vi må samarbeide for å komme oss frem l målet. 
Av Tor Karseth har vi også lært at vi er SUVERENE, og at vi 
må ha tro på oss selv og det vi ønsker å vise frem.  
 
Og sist, men ikke minst, har vi lært hvor vik g samarbeid er 
for bygda vår.  Sammen får vi l det utrolige. Og vi er veldig 
takknemlige for 
alle som var 
med og fikk 
denne fores l-
lingen l å bli et 
minne for livet. 
Tusen takk!» 
Hilsen alle små 
og store på 
Espa skole! 

Foto: Dan Cato Rød 

Foto: Dan Cato Rød 



 

I Grenseland     April 2022                                                                                                                    side 16                                                                                                                             

Endelig kan vi arrangere «Na  l 1.mai» 
igjen!  
I år har vi få  tak i et band fra Brumunddal, men med 
lokal lknytning i og med at Chris an Bergheim fra  
Tangen er med. Musikken er fengende, og ikke spesielt 
bråkete, sjøl om det skal være skikkelig trøkk i musikken 
Den egner seg godt l linedans, så finn fram coboy-
ha en og kom! Kulturhuset står for salg av øl og vin, og 
noe å bite i. 
  
Gu a i Darkwood Boys spiller country og swingende 
rock - også kalt americana. Amerikansk musikk som Eag-
les, Neil Young, The Mavericks, Creedence, Blackberry 
Smoke og tradisjonell country står på repertoaret når 
denne gjengen spiller opp. 
Kjell Røysheim (gitarer), Chris an Bergheim (gitarer), 
Trond Jevnheim (bass), Kje l Banken (orgel), Arve Even-
stad (trommer) og John Arne Holmlund (vokal/gitar) ut-
gjør seksmannsorkesteret med base i Brumunddal.  
Når disse gu a spiller på Espa 30. april, er det dansbare 
melodier som gjelder.  

Espa kulturhus ved styret har lbud om gra s utlån 
av lokalene fram l 01.07.22. 

Forutsetningen er at lag/foreninger i 2338 Espa øsker å 
arrangere en gra s grendekveld med li  underhold-
ning, og kanskje lage li  reklame for seg sjøl? Dere kan 
gjerne selge lodd, kaffe og kaker, for å finansiere un-
derholdningen og få muligheten l noen kroner i kassa. 
Man kan også beny e amfi, lyd-og lysutstyr, gra s av 
lån - og leietagere. Men NB!-brukeren av utstyret er 
økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på utstyret. 
Ønskes det at kulturhuset skal stå ansvarlig for bruken 
koster det kr.500,-. 
Vi håper med de e at det kan bli li  liv og røre, at kul-
turhuset også i 2022 kan være den møteplassen vi  
ønsker det skal være for alle i Espa. 

                                                                                                                             

Li  info om soppkontroll.  (Info fra Heidi Støen) 
For å kontrollere sopp er det bare å sjekke Norsk sopp 
og ny eveks orbund sine ne sider.   
h ps://soppogny evekster.no Der vil det bli lagt inn 
alle turer og kontroller som de uli-
ke foreningene har. Regner med at 
Stangeavisa og HA-tavla vil infor-
mere også. Ellers er det jo en mu-
lighet å komme innom Heidi Støen 
for en sjekk av soppkurven.  

Saray Steakhouse 
 
Det er nye drivere på tidli-
gere BOLLELAND KRO og 
Kroa, har fått nytt navn. 
Navnet er nå SARAY 
Steakhouse og kro, og bak 
disken og ved grytene fin-
ner vi  Embrah Gunes. 
Hans søster, Zubeyde er 
også med i restauranten. 
Embrah Gunes er opprin-
nelig fra Tyrkia, kom til 
Norge for 12-13 år siden.  
Embrah har jobbet i bran-
sjen i 20 år. 
 
På menyen er det mange spennende retter, alt fra  
fiskeretter til pepperstek og biff. De har en suppe som 
heter « Espa  kremet fiskesuppe» og de har deilige. 
Desserter, amerikanske pizzaer, hamburgere, lunsjret-
ter og barnemeny. De har også et innholdsrikt vinkart. 
Utsikten var avgjørende for at Embrah ville satse på 
Espa. Han sier at trafikken fra E6 er noe han satser på, 
men også lokalbefolkningen ønsker han hjertelig  
velkommen! 
 
Vi som er lokalbefolkningen, må være flinke til å bruke 
tilbudet fra Saray, og på den måten hjelpe til, slik at 
Embrah vil satse på Espa. Kanskje han kan kjøpe  
stedet, etter hvert. Han vil levere mat til selskaper, og 
han sier det er mulig å bestille mat til brylluper, barne-
dåp, konfirmasjoner og ellers ulike lag. 
Embrah eier også en restaurant i Knut Hamsuns rike, 
Tranøy. Den er det noen andre i familien som styrer 
med.  Embrah er godt fornøyd med besøket på Saray 
så langt.   
 
Åpningstider:  
Mandag-torsdag kl. 11.00-18.00.  
Fredag -søndag kl. 11.00-19.00. 
 
 Mari                                    
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Film og TV 
1) Hva heter den gjeveste prisen i norsk film?  
2) Hva heter programlederen for Jakten på kjærlighe-
ten? 
3) Hvilket medieselskap eier Viasat-kanale? 
4) Hva heter skolen hvor serien "Skam" foregår 
5)Hvem er programleder for "Huskestue" på TV2? 
6) Hva heter programlederen for "Trygdekontoret på 
NRK"?      
7) Hva heter "Sinnasnekkeren" på TVNorge?  
8) Hva het TV-serien om familien Crawley og deres tje-
nere?      
9) Hvem var programleder under "Gullruten" i 2018? 
10) I hvilken TV-serie spilte Atle Antonsen samlivstera-
peut?   

Quiza en på Espa kulturhus 
 
Fredag 18. mars var det endelig Quiz-kveld på Espa kul-
turhus igjen. Det hadde da vært opphold i lang d på 
grunn av pandemien. "Det blir da li  ar g å møtes igjen 
på denne måten" tenker jeg på bilturen dit. 
Det står nesten ingen biler parkert der enda - men 
mange kommer jo o e i siste liten. Bordene står klare 
og quiz-master Kari er på plass. 
 
Som ellers er det sa  fram kaffe, peanø er og diverse 
drikke for salg. Jeg se er meg ned ved Øystein Øysjø-
foss, Laila og Arne Jørgen Bjørum - vi er o e på samme 
lag. Klokka har for lengst passert sju, og ingen flere er 
dukket opp - så rart... Det merkelige er at det blir bare 
oss. 
Vi kan da ikke dra hjem? Laila har jo ordnet med kvelds-
mat også. E er hvert blir vi enige; Kari finner frem noen 
gamle spørsmål fra 2017-18 og slik blir noen runder 
med spørsmål og svar likevel. Det var fak sk ganske 
morsomt. Øystein hadde mest re , og dermed vant 
laget vårt! Så se er vi oss rundt et dobbeltbord og ko-
ser oss med nydelig kveldsmatbufe. Praten går og vi har 
en god og koselig stund rundt bordet. Alle fem samar-
beider med opprydningen l slu . 
Jo-da, vi hadde det skikkelig trivelig - men det blir en ny 
quiz-kveld om ikke så lenge, og da håper vi flere vil mø-
te opp igjen. 
 
Elin 
 
 
Vi velger å ta med to eksempler på hvilke spørsmål du 
kan få på quizen. Disse er fra 2018 og det er ta  med 
det som var aktuelt da på f eks tv og film. Så kan du prø-
ve deg sjøl. Svar på side: 23 
 
Blandadrops 
1) Hva heter Sveriges kronprinsesse?  
2) Hvilken forfa er skrev diktet «If»?  
3) Hva er motsa e av « ære»?  
4) Hva brukes en nal l?  
5) I hvilken sport beny es "voltestart"??  
6) Hvilket instrument symboliserer 
«Spillemannsprisen»? 
7) Hva heter garden som vokter Va kanet i Roma? 
8) Hva kalles havstykket mellom Norge og England? 
9) Hva betyr det russiske ordet «Babusjka»?  
10) Hvilket folkeslag kaller seg magyarer?  
 

kan informere at de planlegger nok en stor 
konsert l høsten.  
Med suksessen fra dligere konserter er 
de e noe en ikke vil gå glipp av så merk  
dere dspunktet. 
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Skolestruktur i Stange kommune –  
Hurra, skolen vår består! 
 
Nok en gang kan vi glede oss stort over at vi har klart å 
redde Espa skole fra nedleggelse. Det er mange som har 
bidra  i de e arbeidet og vi vil u rykke en stor takknem-
lighet l alle som har bidra  på sine måter.  
 
Foreldre og foresa e har bidra  med innspill l det ar-
beidet vi i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har gjort, 
det har kommet høringsinnspill fra elever og lærere, 
poli kere har ly et og diskutert, foreldregrupper og 
nærmiljøet har bidra  med høringsinnspill eller gi  an-
nen oppmerksomhet som har resultert i et posi vt 
u all.  Her har mange jobbet mye og veldig godt, og vi 
har vært samstemte. Det er utallige mer som har gå  
med l de e arbeidet. Hjertelig takk l alle bidrags-
ytere.  
 
Skolestruktursaken i Stange kommune ble en lang pro-
sess. FAU ved Espa skole ble involvert i arbeidet i no-
vember 2020 og har e er den d bidra  og fremmet 
synspunkter på forskjellige måter. Vi har gi  innspill l 
hva arbeidsgruppen i Stange kommune burde utrede i 
kunnskapsgrunnlaget for frem dig skole- og barnehage-
struktur. Vi har ha  dialog med foreldre for å samle inn 
og ivareta foreldrenes synspunkter og vi har sendt inn 
høringsinnspill l saken. Videre har vi svart ut spørsmål 
fra media, skrevet leserinnlegg, få  presentert vårt syn 
på saken via en ar kkel i Stangeavisa og vi har sendt  
e-post l alle poli kere i kommunestyret.   
 
FAU har i denne prosessen vært oppta  av å få innspill 
fra foreldre, fokusere på sak, og vi har ha  en strategi på 
å ikke innlemme oss i diskusjoner på sosiale medier.  

FAU er poli sk uavhengig, noe vi også har vært bevisste 
på i vårt arbeid. 
 
Vi har skrevet og u alt mye og mangt i denne saken. 
Det har vært vik g for oss å få frem alt det posi ve vi 
erfarer ved skolen vår. Vi vil våre barn det beste og vi 
har forsøkt å opplyse utenforstående hvordan vi opple-
ver kvaliteten og læringsmiljøet. Vi har også påpekt en-
kelte området som vi mener har vært for dårlig eller 
feilak g frems lt i kunnskapsgrunnlaget fra administra-
sjonen. Videre har vi vært oppta  av at Stange kommu-
ne bør tenke langsik g, se muligheter og fokusere på 
mangfold, samt at Stange sør også vil være med på å 
oppfylle kommunens utviklingsstrategi «Sammen om 
vekst og utvikling».   
 
Som seg hør og bør må det feires at skolen består. Ele-
vene har feiret med boller, is og sa .  I llegg ønsker 
FAU å bidra l feiring og gjøre li  ekstra stas på elevene. 
E er 2 år med pandemi håper vi at en felles opplevelse 
er passende. Vi gleder oss over å gå kunne gi bort en 
sponset tur for elever og lærere ved skolen l Hunder-
fossen Eventyrpark. God tur alle sammen – kos dere på 
tur ú 
Nå håper vi at vi kan bruke vår energi på andre og mer 
posi ve saker i den fremover.     
Nok en gang, takk l alle bidragsytere i denne vik ge 
saken. 
 
FAU ved Espa skole 

17.mai programmet på 
Espa var ikke ferdig før  
bladet måtte sendes til 
trykkeri.  

Når programmet kommer vil det bli  
annonsert i Stange avisa, på Espa vel sin  
facebookside.  
Komiteen skal ha møte etter påske 
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Tælahiver’n må vel være en 
av de nordlige strøks mest 

upopulære skapninger. Det er nærmest usannsynlig at 
man en vakker vårdag åpner en avis og leser en journa-
lis sk gladnyhet eller et jublende leserinnlegg som med 
fynd og klem forkynner at; hurra, nå endelig, ENDELIG 
har Tælahiver’n våknet igjen og er i full gang med sine 
gjerninger langs dårlig vedlikeholdt veine  og på steinrik 
åker og eng – vårens vakreste eventyr er i gang!  
Omtrent like trolig som at det et sted langt ute på (eller 
kanskje inne i) sosiale medier skulle finnes ei forskrudd 
gruppe som kaller seg «Vi som elsker Tælahiver’n».  
 
Vi kan vel med rimelig grad av sikkerhet anta at Tæla-
hiver’n har et omdømmeproblem. Ikke det at det ser ut 

l å plage ham overve es. At de som sjelden blir fille-
rista i en stadig mer skranglete bil, at de som aldri 
trenger bannes over endeløse mer steinplukking på 
skrinne jorder; at disse i beste fall forholder seg likegyl-
dig l styggheta, det får så være. Men alle vi andre, 
skulle vi stemme ut noen, da må e det bli Tælahiver’n. 
Om vi nå begrenser oss l veiene, som omtalte utyske 
ser ut l å ha en spesiell forkjærlighet for, er prinsip-
pene i grunnen enkle: Når man anlegger slike for å 
kny e vårt kronglete land sammen, mil e er mil over 
mo og myr, skog og ell, da gjelder det å grave dypt 
nok, erne lstrekkelig opprinnelig elendighet, kjøre på 
med nok bærende, drenerende masse og dere er 
komprimere, komprimere og komprimere. Om man i 

llegg har sørget for brukbart topplag og at overflate-
vann l enhver d blir ledet bort, ja da si er man igjen 
med ferdselsårer som entreprenørene kan være stolte 
av, og som Tælahiver’n ikke gidder å bruke kre er på. 
Grei logikk. 
 
Mistanken om at disse prinsippene ikke all d er an-
vendt på beste måte blir straks påtrengende for den 
som se er seg i en bil, eller prøver seg på en rusletur 
med småsko i løpet av noen vakre våruker. Flust av  
nasjonens små og store veier inviterer l full anvendel-
se av krea vitet og oppsamlede kre er hos vår uvenn 
Tælahiver’n. Han tar spenntak og går på med liv og lyst. 
Glansnummeret er bunnløse hull fulle av piplende vann 
og gjørme, gjerne fordekt som en uskyldig liten søle-
py . Illusjonen brister straks et hjul smeller ned i, eller 
en turgåer står med gjørme l midt på leggen.  
Det å presse opp meningsløst store steiner eller halv-
råtne stubber er visst også stor stas. Særlig når disse 
huker seg fast i eksosanlegg og andre ujevnheter under 
kjøretøy så blikksakene rives av og blir liggende forvrid-
de bake er i det som skulle ha vært grø er.  
Likeledes fryder han seg over stadig å skyve opp en 
svimlende kul e  sted og trekke ned en ekstra dyp 
dump meteren e erpå. Særlig slike steder som kom-
mer li  brå  på, sånn at støtdempere smeller frydefullt 

i bunn og ærer er nær ved å knekke. Om folk si er 
igjen med mørbankede muskelfester og s ve nakker er 
det bare ekstra stas. Det må gjerne ligge igjen større og 
mindre bildeler slike steder også.  
 
Og da har vi ennå ikke nevnt de lange strekkene med 
sammenhengende, dyp gjørme han gjerne får i stand, 
en sann felle for den dumdris ge sjåfør. Når bilen l 
slu  står på tvers midt ute i elendigheta, med spinnen-
de hjul og søle l langt opp på dørene, dønn fast, da er 
Tælahiver’n ganske enkelt storfornøyd. Skadefryd er 
den beste fryd for flere enn folk.  
Når elgen vasser gjennom myra på ene siden av den 
såkalte veien, krysser denne og fortse er videre i sum-
pen på andre siden, uten å ha merket større forskjell 
underveis, da er det nok et bevis for plageåndens kvali-
tetsarbeid.  
Vi må heller ikke glemme det gamle knepet med å slite i 
filler asfalt, der slikt må e finnes; krakelere den som 
gammelt porselen i lange revner på kryss og tvers, sær-
lig e er veiskuldrene slik at stort og små  med hjul 
slingrer som plimsollere på opprørt hav. 
Får han i llegg hjelp av Snøsmelter’n slik at vannet gra-
ver med seg det som må e være igjen av det hardt 
prøvde veilegemet er 
suksessen sikret. 
Men nok om disse vå-
rens nedrige gjerninger. 
Ingeniører og geologer 
kan komme med lærde 
forklaringer om hvordan 
Tælahiver’n gjør sine 
pek. Hva som rent fak sk 
skjer når han herjer som 
verst, derom er ikke 
uenigheten særlig stor, 
det er ikke der den for-
ha es hemmeligheter 
finnes. Spørsmålene lig-
ger på det mer personli-
ge plan: Hva for et ska-
berakk har vi med å gjø-
re? Hvem er han egentlig? For han er vel en han, ikke 
hun eller hen? Vi holder en knapp på han. Den er nå en 
gang sånn at det er gu a som får skylda for de fleste 
rampestrekene.  
 
At han begynner å dra på åra er hevet over tvil. Sam-
men med sin anta e slektning Frosten har han hold l 
her omkring stygglenge. I urgamle der ble han nok l, i 
Ginnungagapet mellom Nivlheim og Muspelheim. 
Som skapning hører han nok hjemme blant de underjor-
diske; rimtussene, jotnene og trolla. Disse uklare skyg-
gers skikkelser som menneskene ikke bør legge seg alt 
for mye ut med. Noe vi vel har gjort?  
 

TÆLAHIVER’N 
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Så kanskje er han irritabel fordi vi ikke respekterer    
jordas behov for fred og ro, men roter tanketomt rundt 
med gravemaskiner, bulldosere, dynami , plogjern og 
harver? Hevnen føler vi hver vår. 
Det er rimelig klart at han er sesongarbeider. Når vår-
løsninga er over og hvitveisen avblomstret er han søkk 
borte, og ingen ser noe mer l ham før grevlingene be-
gynner å røre på seg igjen neste år. Men da se er han 
også i gang. Garantert! Man kan stole på Tælahiver’n. 
Skulle han utebli et år har enten veimyndighetene gjen-
nomført en liten bragd, eller så har klimaendringene 
sa  oss i ei lei knipe. 
Og hvor er denne plageånden om sommeren? Hvem 
vet, kanskje hviler han ut hos søstera si i Telemark? 
 
Erik Hegge-Jansen 

Espa Turs lag 2022 
Vi har ikke kommet så langt med 
skil ng og tavler som vi hadde håpet 
på så de e arbeidet kommer l å 
være hovedsatsningsområde også i 
2022. Skiltene er sa  i bes lling med 

forventet levering i april. Det kommer l å bli arrangert 
dugnader, først i forbindelse med oppse ng av de nye 
skiltene, og e er hvert skil avlene 
I llegg må vi rydde s er. Som før gjøres de e av flinke 
s faddere, supplert med felles dugnader. Ta gjerne kon-
takt med leder Kirsten Rommen eller noen andre i styret 
hvis du vil stå på dugnadslista. Alle er velkomne l å bli 
med. Enten du er en proff med motorsag og drill, eller om 
du plukker kvist og pynter s . 
Det foreligger ikke planer om å utvide s ne et denne se-
songen. 
Fra og med 2022 har vi få  ny logo. Den er utarbeidet av 
Grafika og vil ersta e den «gamle grana». 

Vi regner med å bli spurt om å ha kafédri  også l som-
meren. Det s ller vi oss posi ve l. Vi legger ikke opp l 
store ak viteter de helgene vi har det, men prøver å legge 
turprogrammet vårt slik at det trekker folk dit da.  
 
Forslag l turprogram er: 
 
Tirsdag 24/5 klokka 18.00   
Fysak-tur i Mjøslia med Lena Maurdalen. Oppmøte v  
bommen v Mjøslia. Rundtur på ca 1,6 km 
Tirsdag 28/6 klokka 18.00  «Tur l nabon`» Gullverket m/
Lars Saxhaug. Oppmøte i krysset Spitalsveien/Lyssjøen kl 
17.30. Felleskjøring for de som vil l Lønntjernbråten. Det 
er mulig å møte direkte ved Lønntjernbråten via Gullver-
ket kl 18.00. Tur ca 3 km. Obs bompenger   
Søndag 7/8 klokka 11.00 Rundtur l koier m Even Sveen. 
Oppmøte Lahlumsvangen kl 11.00. Usikker hvor lang turen 
blir. Følg med på facebook. 

Søndag 28/8 klokka 11.00  
Rundtur Rasaberget med Henry Støen. Oppmøte 
Lahlumsvangen kl 11.00. Rundtur ca 3—4 km 
Søndag 25/9 klokka 11.00  
Tur på Strandlykkja med kjentmenn. Oppmøte ved par-
keringsplassen Mostu skole kl 11.00. Ta gjerne med sta-
ver da det er noe ulendt terreng. Rundtur ca 6 km.                           
 
Det kan også komme flere turer og ak viteter hvis vi får 
det l.  
På sikt legger vi opp l å få l flere ak viteter og turer 
som er mer lre elagt for familier med barn.  
Turene annonseres i lokalpressen, på Facebook og i 
Grenseland. 
 
Styret har i 2022 få  følgende besetning: 
Leder   Kirsten Rommen 
Sekretær Me e Stensrud 
Kasserer Turid Solvang 
Styremedlem  Henry Støen 
Styremedlem Erik Tomt 
Varamedlem  Mona Sletli 

 

Åpen kafe på Lahlumsvangen i vinter. 
 
Turs laget har ha  åpen kafe på Lahlumsvangen to helger i 
vinter, i samarbeid med Espa Idre slag. 
De to helgene (søndager) var 6. februar og 13. mars. Den 
første helga hadde idre slaget skirenn, og det kom flest 
gjester denne helga. Den 13. mars arrangerte idre slaget 
ak vitetsdag for barna. Li  mindre gjesten denne helga, 
men allikevel vellykkede helger. 
Vi serverte kaffe, kakao, te, sa , boller, muffins og sjokola-
dekake. Og vi hadde også gulasj suppe, noe som var meget 
populært. 
Det var tråkket opp på området på forhånd, og noen av 
gjestene kom l fots, for løypene var harde nok l å kunne 
gå i. Det eneste området som må e måkes den andre hel-
ga, var veg l utedoen, men det ble ordnet på formiddagen. 
De som kom l Lahlumsvangen disse helgene, virket godt 
fornøyd, og vi som serverte hadde også en fin dag der ute. 
Noe som frister l gjentagelse. 
Me e 
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Tur og ak vitetsmuligheter i nærområdet vårt. 
 
Det er vår og hele den fine, stundom varme, sommeren 
ligger der blank og ubrukt foran oss.  Vi vil her nevne noen 
muligheter for en kortreist u lukt og ak vitet i nær-
området. Har vi utela  noe, så vær så snill å gi oss lbake-
melding på det. Da tar vi det med neste gang.  
 
Bergsjøen frilu sområde og badeplass er godt kjent langt 
utover vår kommune og fylke, og trenger vel ingen nærme-
re presentasjon, men synes du det stundom er li  fullt der, 
er det mange fine alterna ver.  
Det finnes flere fine vann i allmenningen. Granerudsjøen er 
en av dem. Der er det sandstrand og brygge. 
Rundt Lyssjøen og O sjøen kan en finne mange idylliske 
plasser for en rolig u lukt. Det er bilvei fram l disse  
stedene.  
Merkede turs er. 
Espa turs lag mange fine oppmerke-
de løyper. De har også et guidet tur-
program som du kan lese mer om i 
de e nummer.   
Foto: Marita Karlsen 
 
Lahlumsvangen setermuseum er ei 
gammel skogsseter med lange tradi-
sjoner. Det er periodevis åpent for 
servering der gjennom sommeren. 
Følg med på deres facebookside. 
Men et fint sted å innta nista si uan-
se  der den ligger i enden/
begynnelsen av en merket turs . 
 
Koie/hy eutleie i Stange og Romedal 
almenning.  På RASA, almenningenes hjemmeside, finner 
du flere koier som står åpne for allmenn beny else. «I l-
legg l å være hvilekoie for skogsarbeidere, leies koiene ut 
for de som må e ønske å ha en 
fredelig plass å reise l. Koiene 
egner seg ypperlig som ut-
gangspunkt for fiske i llegg l 
jakt og andre utmarksopplevel-
ser.»  Se rasa.no Foto: Josefskoia, 
hjemmeside RASA,  
Fiskemuligheter 
Stange Almenning er på 125 000 dekar. Det finnes 15 sjøer 
og tjern, samt mange kilometer med elver og bekker med 
ypperlige forhold for fiske og frilu sliv. 
Fiskekort fås kjøpt på følgende steder: 
Temmen jaktskytebane  
(se ak vitetskalender for åpnings der). 
Knut Johnsen Mix kiosk Stange. 
Går du inn på h ps://www.njff.no/hedmark/stange/fiske 
finner du ikke bare link l kjøp av fiskekort, men også kart 
med beskrivelse av  alle fiskevann i allmenningen. Likeså 

informasjon om og hvem du skal 
henvende deg l vedrørende lån/
leie av båt og kano med henger. I 

llegg l mange fine teltplasser er 
det gapahuker ved noen av sjøe-
ne. På øst-siden og sør i Bergsjøen 
er det fiskeplass lre elagt for 
funksjonshemmede. Se også ap-
pen «Fiskher».  
Foto: Fra NJJF stange sin hjemmeside 
 
Hamar og Hedemarken  
Turis orening eier de to selvbe-
tjente hy ene, Gammelsaga og 
Fløtdamskoia som ligger langs 
Rondanes en i Stange og Rome-
dal almenning. Søk opp hht.no/
hy er/ og du finner kart og in-
formasjon om hver enkelt hy e 
finner du ved å klikke på linken l den aktuelle hy a. Der 
finner du også kart over området og turforslag i nærheten 
av hy ene. Du får også kart over hele Rondanes en og be-
skrivelse av dagsetapper på rondanes en.no, hvis du har 
tenkt å tråkke l.   
Foto: Hy a ved Gammelsaga. Fra HHT sin hjemmeside. 
 
Helene 
 
Populære «Skjæra»   

Et populært turmål i Mjøsa re  utenfor Espa er Skjæra. På 
sommeren er det mye bå olk som drar dit. Der er det vel-
dig idyllisk med flo e svaberg og det er plass l mange. Det 
er en del grunner like under vannskorpa der - noen av dem 
er merket, men det er en fordel å være li  oppmerksom på 
de e. 

Mange overna er i båtene sine der. Det er bli  mange bå-
ter på Mjøsa, og hvis man er i Skjæra på fredagskveldene er 
det en jevn strøm av båter inn Tangenvika som også skal l 
Tangenodden. 

For den som ikke har båt kan en ta bilen nesten ut l Skrei-
sjå via Kongsparten og Trosviken. Det er 
bomveg fra øvre Trosviken og så er det 
parkering like før Skreisjå.  

Så går det en s  re  ned l skjæra. Det 
er ikke langt å gå, og det er le  å finne 
fram. Vel nede åpner landskapet seg og 
vi blir mø  av den glitrende vannflata 
med holmer og skjær. Her ser vi langt 
sørover og vi ser hele Espa-lia. Ragn-
hildskjæret ligger like utenfor og noe 
lengre ut har vi Ka skjæret. Svært 
mange har med seg mat og drikke og Foto: Eli Bente Østli 
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holder ut hele dagen. Man har 
liksom ikke lyst på dra hjem - 
det er så avslappende og s lle 
med vannskvulp og kanskje en 
sval bris. Det er også flere mu-
ligheter for tel ng og 
hengekøyeoverna ng. Jeg vet 
om mange skoleklasser som har 
ha  avslutningssamlinger i 
Skjæra. 

Dersom en vil gå helt fra Tangen 
så er jo det mulig. En går da Hel-
setvegen forbi Helset og videre 
sørover. Det er egentlig fine 
s er der, men under anleggsar-
beidet for den nye jernbanetra-

seen er det en fordel å være li  kjent.  

På våren er det lite vann i Mjøsa, og da kan man gå tørr-
skodd ut på den y erste øya i Skjæra. Da er det veldig fint 
der, for da ligger store gla skurede svaberg oppe i dagen. 

Det er le  å forstå at de e er et populært turmål - det kan 
sammenlignes med en Sørlandsidyll. 

Elin   Foto: Eli Bente Østli 

Mjøsli 
Jeg kjørte opp i Mjøsli en dag. Tok Marie Westbyvegen inn-
over l Spitalsberget, som det står på skiltet ved Spitalsve-
gen. På det feltet er det planlagt 40 hy er, og jeg pratet 
med et snekkerlag som var godt fornøyd med å jobbe der. Så 
fornøyde er de med utsikten, at de har reklame på bilene 
sine av den. 
Det er kommet opp to nye konglehy er, også. De e er 
hy er som har egen badstu ved siden av. Hy ene er små, 
men de er fullt utstyrt med soveplass, kjøkkenkrok, dusj og 
do. Det er plass l to personer i hver hy e, utenfor er det 
stoler og grill. Konglehy ene er populære og er o e utleid. 

Mari 
Foto: Mari 
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Svar Quiz  
Blanda drops 
1-Victoria Ingrid Alice Desirée 
2-Rudyard Kipling 
3-Flo 
4-Vaske vinduer bl.annet 
5-Travsport 
6-Munnharpe 
7-Sveitsergarden 
8-Nordsjøen 
9-Bestemor 
10-Ungarerne 

over mot skolen. De kan bygge denne gang – og sykkelvegen 
lenger enn l krysset ved Tyllinvegen om det er ønskelig fra 
Stange kommune. BaneNor ønsket at det skulle bygges en gang 
– og sykkelveg med rekkverk mellom gang og sykkelveg og Fal-
letvegen av trafikksikkerhetsgrunner for å sikre gående og syk-
lende. De frammø e ble forespeilet at Stange kommune hadde 
bestemt at det skulle lages et fortau med kantstein og ikke en 
gang – og sykkelveg og rekkverk skulle heller ikke bygges. Belys-
ning er også utela  på denne trafikkfarlige strekningen. 
Falletvegen og gang - og sykkelveg vil bli asfaltert opp l Tyllin-
vegen. Vegbredde blir uendret. 
 
Massene som skal kjøres i Falletvegen og Tyllinvegen er hoved-
sakelig jord og grus og skal kjøres l Vensvangen der Stange 
almenning skal ta over massene og bruke l vegutbygging. Kjø-
ring av stein kan også forekomme. 
Stein fra tunnelen skal hovedsakelig kjøres re  ut på E6 og kjø-
res nordover l Kolostuen 
Oppstart av utbedring av Falletvegen skjer våren 2022. 
Følgende trafikksikkerhets ltak er vik g for at det er lfredss l-
lende for barn, ungdom og voksne i anleggsperioden som strek-
ker seg over mange år og Espa velforening har en forventning 
om at Stange kommune følger opp med disse ltakene: 
At det bygges gang - og sykkelveg med rekkverk langs Falletve-
gen og ikke fortau med kantstein og uten rekkverk. Gang – og 
sykkelveg må ikke stoppe i krysset ved Tyllinvegen, men bygges 
ut videre oppover l krysset mot skolen. Dobbelt så langt som 
Stange kommune har bestemt. Belysning langs gang – og sykkel-
vegen er svært nødvendig. 
At det blir breddeutvidelse av vegen for å sikre god framkom-
melighet med biler som kan passere hverandre. 
At asfalten på vegen er støyvennlig og med god kvalitet. 
At vegen vaskes med jevne mellomrom for å hindre støv i an-
leggsperioden. 
Bane Nor skal sørge for støv og støymålinger for å gå inn med 

ltak om nødvendig. 
Entreprenører pålegges å komme med støv - og støyberegninger 
i sine anbud. Kravspesifikasjon om de e må legges inn. 
Å redusere l en fartsbegrensning som er lavere enn dagens 
has ghet.  
Espa velforening imøteser en snarlig og posi v lbakemelding 
fra Stange kommune på de ltak som er nødvendig for å skape 
en god og trygg adkomst l skole og barnehage både i skole d 
og fri d. 
For å belyse situasjonen nærmere er dere velkommen l en be-
faring på Espa sammen med Espa velforening. 
 
På vegne av medlemmene i Espa velforening 

Film og TV 
1-Amandaprisen 
2-Katarina Flatland 
3-Modern Times Group (MTG) 
4-Hartvig Nissen 
5-Krisan Ødegård 
6-Thomas Zeltzer 
7-Oo Robsaham- 
8-Downtown Abbey 
9-Leo Ajkic 
10-Dag  

Espa velforening v/Inger Sleppen    
  Espa 29.03.2022 
Nilsbergvegen 265 
2338 Espa 
E – post: ingsle53@hotmail.com 
Tlf. 917 817 33  
 
 
Til Stange kommune     
    
Falletvegen på Espa; Trafikksikkerhet, støv og støy i anleggs-
perioden med jernbanetunnel. 
Konsekvenser av tunellarbeid ved jernbaneutbyggingen på Espa. 
 
BaneNor gjennomførte informasjonsmøte på Espa skole og bar-
nehage - Espa kulturhus for medlemmer av Espa velforening 
22.02.2022 der det framkom at BaneNor og Stange kommune 
ikke har liktlydende forståelse av hvilke arbeider som er nødven-
dig blir u ørt med gang – og sykkelveg langs Falletvegen og tra-
fikksikkerhets ltak fra E6 og opp mot skole og barnehage. Det ble 
i møtet konkludert med at det skulle sendes henvendelse l 
Stange kommune om saken og u alelse ble behandlet i styremø-
tet l Espa velforening 29.03.2022. 
 
Beskrivelse. 
I forbindelse med arbeid med jernbanetunnel på Espa skal Fallet-
vegen beny es som anleggsveg med tungtransport – tunge kjø-
retøyer for å frakte hovedsakelig jord og grus, men også stein 
bort fra tunellområdet. Falletvegen strekker seg fra E6, Espa ser-
vicesenter, forbi Espa skole og barnehage og videre sørover i 
Stange almenning. Det er mange boliger langs denne strekningen 
av Falletvegen. 
Falletvegen er skoleveg for elever ved Espa skole og barnehage. 
Vegen brukes også for barn, ungdom og voksne i forbindelse med 
sine fri dsak viteter i området. Ansa e og foreldre som kjører 
barn l skole og barnehage beny er denne vegen. De e er vegen 
som befolkningen langs Falletvegen bruker l og fra hjemmene 
sine. I utgangspunktet er Falletvegen smal og to biler har vanske-
ligheter for å passere hverandre. Fra E6 l krysset ved Espa skole 
og barnehage er det ca. 700 meter. 
Dersom gang – og sykkelveg slu er halvvegs ved Tyllinkrysset må 
gående og syklende krysse en svært trafikkert anleggsveg i krys-
set, og i forskjellige plan, for å fortse e langs en smal trafikkert 
veg. Barn, ungdom og voksne skal forholde seg l to typer trafikk-
bilder på sin veg opp l skole og barnehage. 
 
Bane Nor har redegjort for at de vil u øre en del forberedende 
arbeid kny et l Falletvegen før tunnelarbeidet starter. 
Opparbeide gang – og sykkelveg fra Espa servicesenter og opp-
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Espa velforening v/Inger Sleppen 10.03.2022 
Nilsbergvegen 265 
2338 Espa 
Tlf. 917 817 33 
E – post: ingsle53@hotmail.com 
 
Til Stange kommune 
Rådhuset Stange  
2310 Stange 
  
Espa velforenings – innspill l Kommuneplanens rullerende  
arealdel og samfunnsdel 2022. 
Bakgrunn. 
Årsmøtet i Espa velforening 22.februar 2022 sendte sterke signa-
ler om vår medvirkning med innspill l Kommuneplanens rulle-
rende arealplan og samfunnsdel for ikke å bli akterutseilt på Espa. 
Medlemmer og styret har bidra  l de e innspillet som sendes 
Stange kommune. 
Svært mange gjør henvendelser l Espa velforening og andre 
med ønske om å kunne bygge og bo med de kvaliteter bygda har 
å by på med alt fra skole og barnehage med svært god kvalitet, 
frilu sliv, skjønne naturområder og ak ve lag og foreninger og et 
rikt næringsliv som drives godt.    
 
Beskrivelse. 
Espa består av spredt bebyggelse i hovedsakelig LNF områder der 
halvparten er hy er og andre halvparten er boliger. Espa er i en 
særs lling i Stange kommune siden det er like mange boliger som 
hy er. 
Bygdene i sør består av flo e og naturskjønne omgivelser, variert 
og mangfoldig kulturliv, muligheter for ak vt frilu sliv og mange 
ak ve lag og foreninger. Nærhet l Mjøsa med dens flo e kultur-
landskap bidrar l ak viteter som kan lpasses den enkelte. 
Mange merkede turs er i området. Solrike tomter med nydelig 
utsikt. 
Ne bussforbindelse Elverum – Oslo stopper seks ganger daglig 
hver veg ved rundkjøringa over E6 på Espa. 
Espa skole og barnehage bidrar med meget gode oppvekstvilkår 
for den enkelte unge og elev der de har gode utviklingsmulighe-
ter i et godt læringsmiljø. Vi ønsker oss flere barn som kan få opp-
leve de e, og ikke minst at nedleggingsspøkelset skal legges død. 
Det skaper bare splid og spli else, og gagner ingen i kommunen 
vår! 
 
Begrunnelser og innspill. 
Espa er, sammen med Strandlykkja, det første en kommer l i 
Stange kommune og Innlandet fylke fra sør via E6 og jernbane. Vi 
ønsker å ta imot disse med levende og imøtekommende bygder. 
Vi forventer at kommunen ser på bygda vår som like vik g som 
resten av kommunen og bidrar l videreutvikling også her. Det 
må legges l re e for boligbygging og næringsutvikling, slik at vi 
kan dele denne fantas ske plassen med flere som ønsker å bo-
se e seg her.  
 
Bygder som Espa må oppre holdes og videreutvikles. Espa er et 
av stedene som er det første en kommer l fra Romerike og Oslo. 
Det er vik g at det legges l re e for boligbygging og næringsut-
vikling i sørenden av kommunen fordi det er mange som ønsker 
Espa som fram dig bosted. Mange kjører noen mil ekstra for å 
bose e seg mer landlig og billigere enn på Eidsvoll, Romerike og 
Oslo. 

Av - og påkjøring på E6 muliggjør en raskere reiseveg l og fra 
Espaområdet.  
Det er svært mange som e erspør bolig - og næringstomter og 
som ønsker å bose e seg på Espa. Tomter og boliger er mangel-
vare for disse. 
Det er bygget høydebasseng med vannforsyning, ved Espa skole 
og barnehage l boligtomter og næringsvirksomhet i området 
skal også forsynes fra de e vannbassenget. Mangel på vannfor-
skyning var et argument ved forrige behandling av arealplan. Nå 
er de e hinderet ernet.  
 
Vi på Espa tør å satse og forventer at både administrasjon og poli-

kere i Stange kommune vil gjøre det samme. 
Her er innspill fra Espas innbyggere: 
Kommunale tomter langs Falletvegen på Espa må måles opp og 
klargjøres for salg.  
Se e i gang med mulighetsstudier og lage planer for fram dige 
Espa.  
2 km. grense fra sentrum og skole i LNF områder må opphøre og 
ikke ligge inne som et kriterium for å få bygge. Andre kriterier må 
legges l grunn. 
Spredt boligbygging i LNF områder på hele Espa må oppre -
holdes og videreutvikles. 
Planavklare store deler av Espa l boligformål.  Tomteutvikling 
nord, sør, øst og vest for Espa skole og barnehage. Dvs. Ole Hest-
nes sin eiendom mot nord og øst, Rolf Wie sin eiendom, eien-
dommer nord for skolen og nord for gamle Espa stasjon inkl. Nils 
Ulvin sin eiendom, alle eiendommer mellom Espa skole og barne-
hage og sørover l Strandlykkja kirke. 
Området rundt om ved Tajet og langs Nilsbergvegen har flo e 
tomteområder som må kunne planavklares for boliger. 
Evensbakken og Gorovangen, som er i Stange kommunes eie, må 
planavklares og reguleres l boligtomter og selges l utbyggere 
snarest mulig. 
Planavklare og utvide næringsarealet på Vensvangen industriom-
råde for å sikre utviklingsmuligheter. 
 
Hilsen 
Inger Sleppen 
Espa velforening 
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 Espa IL  
MEDLEMSKONTINGENT  
2022  
Enkeltmedlem kr 200,-    
Familiemedlemskap kr 500,- 
MEDLEMSKONTINGENT  2022 MÅ NÅ BETALE VIA 
BUYPASSORDNINGEN. Dersom du ønsker å  
melde deg inn ta kontakt med Irene Kjærnstad.  
De e grunnet vi må bruke NIF sin buypass-
ordning for medlemskon gent og  
registrering  
 
Følg oss på Facebook for 
informasjon om løype-
kjøring og  arrangement! 
 
STØTTE TIL DRIFT AV  
LØYPEMASKIN 
Løypene blir kjørt på dug-
nad. Utgi er l drivstoff og 
vedlikehold slipper vi ikke 
unna, l det trenger vi 
stø e.  
 
ESPA IL v/Irene Kjærnstad 

Oversikt over lag, foreninger og ak viteter på Espa, Strandlykkja  og omegn 

FotoÊElisabethÊGrobølÊ
Østmoen 

Trim og trivsel 
Trim og trivsel på Espa. 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 li  ledig d på manda-
ger. Vi trimmer, har kulturelle innslag og sosialt sam-
vær. ALLE er hjertelig velkommen! Ønsker du skyss kan 
du kontakte Inger Sleppen tlf. 917 817 33.  
 

Espa sykepleieforening 
Else Karin Nordnes, leder av Espa sykepleieforening 
synes det er veldig hyggelige dersom noen flere ønsker 
å bli medlemmer. Hvis noen ønsker å bli medlem, kon-
takt: Else Karin på telefon 93449167Ê 

Espa Turs lag  
Leder  Kirsten Rommen,  
kirsten.rommen@hotmail.com 

Kon ngent/stø e  
Enkelt medlem:   kr 100 
Pr husstand over 2 stk: kr 250 
Vipps:  531005 
Kontonr: 1822 34 84197 

Strandlykkja blandede kor. 
Vi er et forholdsvis lite kor som har et stort fokus på 
det sosiale. Vi øver hver torsdag fra kl. 19.00-21.00 på 
Mostu skole, Strandlykkja 
Det er selvsagt en kaffepause midt i øvelsen for li  
prat og organisering. 
Konserter og andre arrangement: 
Vi har tradisjon for å ha en konsert i Strandlykkja kirke 
før jul.  Ellers blir det mindre eller større konserter og 
opptredener igjennom året. 
Medlemskon ngenten er p.t 1300kr. pr. år 
Vi er registrert med grasrotandel. Vil du være med å 
synge i sammen med en trivelig gjeng, så ta kontakt. 
Kje l Mostue       908 25 909   kmostue@online.no 
Jens Arne Finnstun  918 41 60 
jens_arne.finnstun@nexans.com 

Gudstjenester i Tangen og Strandlykkja  
 
14. 04. Strandlykkja kirke  kl. 19.00. Kveldsmesse. 

Kveldsmat på Mostu skole. 
17.04. Tangen kirke           kl. 11.00.  Høy dsguds-

tjeneste. 
01.05. Tangen kirke           kl. 11.00.  

Solidaritetsgudstjeneste. 
08.05. Tangen kirke           kl.11.00.  

Ung messe. Samtale med konfirmantene. 
17.05. Strandlykkja kirke  kl.09.00.  

Gudstjeneste. 
17.05. Tangen kirke            kl. 10.30.  

Gudstjeneste. 
29.05. Tangen kirke            kl. 12.00.  

Konfirmasjonsgudstjeneste. 
05.06. Tangen kirke            kl.11.00.  

Høy dsgudstjeneste. 
12.06. Tangen kirke           kl.11.00.  

Familiemesse. 6-7åringer. 
19.06. Lalumsvangen setermuseum kl.12.00. Fri-

lu sgudstjeneste. 
03.07. Tangen kirke kl 11.00 

Høymesse 
07.08. Tangen kirke kl 11.00 

Høymesse 
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Stange jeger og fiske-
forening. 
Du finner all informasjon på  
deres hjemme-/ og facebookside 
StangeÊJFFÊ(njff.no)Ê 
StangeÊJeger-ÊogÊFiskerforeningÊ|Ê
FacebookÊ 

Tangen IL fotball 
Leder: 
Lars Marius Arnesen 
Telefon: 99590287 
lars.marius.arnesen@avinor.no 
Sportslig leder: 
Mari Frydenlund 
marifryd@hotmail.com 
Hjemmeside: Tangen IL  

Tangen IL fotball 
Leder: 
Lars Marius Arnesen 
Telefon: 99590287 
lars.marius.arnesen@avinor.no 
Sportslig leder: 
Mari Frydenlund 
marifryd@hotmail.com 
Hjemmeside: Tangen IL  

Tangen damekor startet som barnekor i 1975, 
e erhvert tok mødrene over og det ble damekor i ste-
det. Koret synger et bredt repertoar, alt fra ABBA og 
Prøysen l Missa Brevis og julesanger. Damene har no-
en faste oppdrag gjennom året, som allehelgensmesse i 
Tangen kirke, samt 1 mai på Tangen.  
Ellers gjør de også flere andre oppdrag og konserter. 
Koret tar seg også noen turer utenlands, og noen gang-
er slår de seg sammen med Tangen Mandskor og 
Strandlykkja blandede kor og gjør felles prosjekter,  
siste var julekonsert sammen i Tangen kirke.  
Det er i dag 18 flo e damer som liker å synge sammen 
og som har et godt miljø med mye la er, og det er ab-
solu  plass l fler! Talen ulle Anneli Hæ a er dirigent 
for koret, og de øver i kjelleren på samfunnshuset hver 
mandag fra 18.30-21.  
Kontakt: gunvor14@gmail.com 

Espa og Tangen 
musikkorps 
Leder:ÊBjørnÊSkogsrud 
bskogsr@gmail.comÊ 
Nestleder: Ronny Støen  
Kasserer: Anne Grete Hestnes  
Sekretær: Laila Wie  
Styremedlem Marielle Tysseng 
Varamedlem : Ingeborg L. Nordhagen 
Er det noen som har lyst l å være med oss å spille så 
bare ta kontakt med styret, eller en av oss som spiller. 
Vi øver hver onsdag på kulturhuset. Og kan du ikke spil-
le, men har lyst l å stø e oss så er vi registrert som 
Espa musikkorps på grasrotandelen. 

TANGEN OG ESPA PENSJONISTFORENING 
Org nr:996 767 523 
Leder:Tor Olaf Olsen  tlf: 90869254  
Adresse:c/o Tor Olaf Olsen, Prestmarkvegen 59,  
2337 Tangen 
Du finner mer informasjon og innmelding på denne len-
ken: 
Tangen og Espa Pensjonis orening |  
Pensjonis orbundet  

Tangen Sky erlag  
ble s et i 1875, og har i dag 
ca. 120 medlemmer. 
Skytebanen ligger ved E6 på 
Tangen og har  
elektroniske skiver på 200, 
100 og 15 m. 
tangen@skytterlag.noÊ 
http://www.dfs.no/tangenÊ 

Strandlykkja bå orening 
Leder: Thor Arne Midtskogen, nestleder og havnesjef: 
Oddgeir Reinhardtsen,  sekretær: Torbjørn Trondsen, 
kasserer: Jan Mar n Berntsen, styremedlem: John Kåre 
Underdal, varamedlem: Andreas Mostue. 
Det er 64 båtplasser og foreningen har 94 medlemmer.  
Handikapbryggene ble ta  i bruk i juni 2021 og er den 
første båthavna i landet som har handikapbrygge.   
En kan parkere bobilen ved havna og kjøre rullestol ut 

l båtene. 
Bå oreningen har egen facebookside hvor all informa-
sjon legges ut. 

@Strandlykkjabaatforening  Ê 
https://www.havneweb.no/strandlykkja-bfÊ 
strandlykkjabatforening@hotmail.comÊ 
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Hedmark trafikk: 
Neptun                  06:59   07:52    14:45  
Stange skysstasjon        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 l Hamar.                               
d Korrespondanse med linje 108 og B3 fra Hamar 

Ne buss  
Avgang fra Espa E6  
07:10f  09:10f  12:10f  14:10f  16:10f  18:10f  19:40f  
Er på 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  
Er på Espa E6 : 
09:55f 11:55f 14:55f 16:25f 18:55f 20:55f 22:25f  
 
f = stopper kun ved forhåndskjøpte bille er senest 10 
min. før pås gning 

Drosjen kjører l Spitalen kl 07.00 og 08 på skoledager, 
da er det mulighet for å si e på, hvis det er plass. Det 
vet de ikke enda, før skoleruta er fastlagt og når de vet 
hvor mange elever det er. 
 
Flexiruta: 
Marthe Nilsen forteller at de henter folk hjemme, hvis 
de er dårlige l bens, for å kjører l tannlege eller lege. 
De har avtale med Stange-drosjen om at de henter hos 
tannlege eller lege, og kjører utover l Strandlykkja og 
Spitalen.  
Flo  lbud! Bra service! 

Vi har noe utgi er i forbindelse med tryk-
king av «I Grenseland». Det vil komme vel-
dig godt med om dere vil stø e oss med en 
annonse?  
 
Liten rubrikkannonse koster kr 500 for fire numre 
1/2 side kr 500,- pr nummer. 
 
I Grenseland trykkes på Flisa Trykkeri  

Ut i «verden»? 


