KRØNIKEN
D AG E N S L E S E R B I L D E
PENGEGAVE:
Overmester
Eva Annelise Moland
og skattmester Agnes Borgen
overrakte en
sjekk
på
50.000 kroner til lederen ved Krisesenteret
Synnøve
Andrine
Kjelsrud.

Gubben

Norderhaug
og HIL.
Med idretts-spark...

Vemodig avskjed
Godt over 100 personer hadde
møtt fram til avskjedskonserten i
Hamar Park. Kultursjef Terje Halvorsen takket alle som hadde
medvirket ved gratiskonsertene,
med en spesiell takk til Per Idar
Morken og overrakte han en krystallvase med Hamars kommunevåpen på.
Hamar Musikkorps og jernbanens Musikkorps spilte under sin
nye dirigent Trond Eklund Johansen. Konserten ble avsluttet med
«Norge i rødt, hvitt og blått» etter
spesielt ønske fra Per Idar Morken.
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BADETEMPERATUR:
Cecilie Borgersen
og Liagubben
prøver temperaturen i Mjøsa.

FOTO: OTTAR
KORSNES

Rebekkaloge ga 50.000 til Krisesenteret
I dag jubilerer Rebekkaloge Maud
21 (Odd Fellow) med en jubileumsmarkering. I forbindelse med
jubileet var overmester Eva Annelise Moland og skattmester Agnes
Borgen en tur på Krisesenteret i
Hamar og overrakte en sjekk på
50.000 kroner til lederen Synnøve
Andrine Kjelsrud.
– Det er med ydmykhet og takknemlighet at jeg tar imot så mye
penger. Det gjør noe med oss som
jobber her når vi får en slik gave,
sa Kjelsrud. Hun la til at pengene
vil bli satt inn på et gavefond. De
har stadig behov for penger for å
kjøpe leker til barna som er der
og barnesenger. Bare hittil i år har
det vært rundt 50 barn som har
bodd på Krisesenteret i Hamar.
Hittil har det vært over 3.000 overnattinger ved Krisesenteret.

Krisesenteret er et tilbud for åtte kommuner; Hamar, Ringsaker,
Løten, Stange, Åmot, Våler, Trysil
og Elverum. Mottoet er «Omsorg,
når omsorg trengs».
Eva Annelise Moland forteller
at det ikke var noen uenighet
blant de 112 søstrene da de skulle gi en jubileumsgave til Krisesenteret i Hamar. Dette er deres
måte å vise solidaritet med arbeidet som gjøres ved krisesenteret.
Ordenens motto er «Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet».
Loge Maud 21 samles to ganger
i måneden, men i dag blir det helt
spesielt. Rundt 85 er påmeldt til
jubileumsmarkeringen i dag. Moland legger til at også på de vanlige medlemsmøtene er det god
oppslutning.
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Send oss digitale bilder eller
MMS-bilder av mennesker i ulike
dagligdagse situasjoner.
Foto kan sendes i e-post:
red@h-a.no eller
MMS til: HAfoto til 2097
MMS-tjenesten koster kr. 5.00.

Husk å merke sendingen
med hvor bildet er tatt,
hvem som er på bildet og
ditt eget navn og adresse.
En gang i måneden kårer vi
det beste leserbildet.
Vinneren får 10 Flax-lodd.

Bygget sandslott
Seks gutter på Ingeberg SFO jobbet hardt en hel ettermiddag med
å bygge et sandslott. De lurte på
om ikke fotografen kunne sende
inn et bilde til Krøniken slik, at
de kanskje kunne se seg selv i avisen. Fotografen gjorde det og her

ser vi resultatet. De som har vært
med er Jonas, Jørgen, Jonathan,
André, Theodor og Truls. Det var
stor entusiasme og samarbeid, og
de hadde nesten ikke tid til å gå
inn for å spise.

Mange forhåndsstemmer

Navn: Roy Arne Engebakken.
Stilling: Tiltaksleder i Boligtiltaket Folkestadsgate 23.
Alder: 51 år.
Bosted: Brumunddal.
Mat: Sushi, indisk. Ellers all
mat laget med hjerte og sjel.
Drikke: Vann, vin og øl.
Reisemål: Verden.
Framkomstmiddel: Beina og
det som er hensiktsmessig å
komme seg fram fra A til B.
TV-program: Nyheter, dokumentarer med dybde.
Film: Gjøkeredet.
Bok: Shining (S King), Beatles
(Saabye Christensen), Vindens
sønn (H. Mankell).
Nettsted: Startsiden, Amazon, YouTube, Threadless.
Musikk: All musikk formidlet
med hjerte og sjel.
Fritidssyssel: Musikk, mennesker, reiser og gitarer.

Stengning
av Parkgata

Det blir stenging av Parkgata i forbindelse med Hamar Mart’n.
Parkgata stenges nemlig mellom
Ringgata og Anne Disens veg fra
og med søndag 6. september til
og med mandag 14. september.

Antallet forhåndsstemmer i Hamar har hittil vært rekordhøyt. Vi
ligger nå 60,5 prosent over forrige stortingsvalg. Hamar kommune har derfor besluttet å åpne for
forhåndsstemming i rådhuset på
hverdagene fram til klokka 18.00
hele neste uke.

Denne siste uka før valgdagen
har man tidligere hatt en økning
i antallet som forhåndsstemmer,
og vi forventer det samme ved
dette stortingsvalget også. Derfor
utvidet åpningstid.
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Ber hageeiere rydde ut mot
fortau og gater

HAMAR: Mange steder i Hamar er
plaget med at det henger busker
og trær ut i fortau og gater.
Et av disse stedene er i Kyhns
gate, hvor det i de mest hektiske
periodene er stor trafikk, både biler og fotgjengere.
Nå ber formannskapet administrasjonen i Hamar kommune
om å minne hageeiere på sitt ansvar.
– Her om dagen var det en ulykke i Storhamargata, der en ung
syklist ble påkjørt av en bil, hvor
bilisten ikke så syklisten på grunn
av trær og greiner. Slik kan vi ikke
ha det, sa ordfører Einar Busterud.
Varaordfører Christel Meyer synes det er fint at det er grønt, men
ikke når det er vanskelig å komme
fram på fortauene.
– Det må vi gjøre noe med, sier
hun.
Innsenderen av bildet fra Kyhns
gate er også redd for enda større

SANDSLOTTBYGGERNE: De
som har vært
med på sandslottbyggingen
er:
Jonas, Jørgen,
Jonathan,
André, Theodor
og Truls.

problemer hvis busker og trær får
henge helt til vinteren.
– Når snøen kommer, trykker
snøen buskaset enda lenger utover, så det blir enda mer uframkommelig, sier han.

MÅ FJERNES: Her er det ikke lett å være fotgjenger eller syklist. Kyhns gate
er imidlertid ikke alene om være
igjengrodd av busker og trær.
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Hamar Amatørteater
Hamar Amatørteater var en viktig aktør i det lokale teatermiljøet fra starten i første halvdel av 1980-årene. Teatergruppa medvirket i oppsettingen av Guds gjøglere på Domkirkeodden, og satte i 1985 opp Alf Prøysens To pinner i kors. Det var da, ifølge HA,
30 år siden dette stykket sist var blitt spilt.
Sigrid Strætkvern var instruktør, og spilleplassen var Hamar
Teater.
To pinner i kors er fortsatt et av Prøysen-stykkene som er relativt lite spilt. I det ytre er det klart i slekt med Trost i taklampa,
og har vel kommet i skyggen av dette.
Hovedpersonen Florense Smedbakken var etter kort tid i hovedstaden blitt litt av ei byfrøken, både med smykkejuggel, sminke og liksom fin dialekt. Men stadig dukket hun opp att i bygda
med nye kjærester, og unnlot aldri å påpeke kontrasten mellom
de fine vaner «der inne» og «møkkalufta» på landet.
HA varslet på forhånd at det ville bli en alle tiders sjanse til å
få «trimmet lattermusklene», men så hadde da også amatørgruppa arbeidet med komedien i nærmere ett år før premièren
i oktober 1985.
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