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H A M a n dag 22 . A P R I L 2 01 3

tavla
vet du om et
arrangement
vi bør skrive om?
tavla@h-a.no   

se n d
inn

■ ■ Frist for innlevering

Onsdag-lørdag: Klokka 10.00 to dager
før det skal på trykk.
Mandagsavisa: Klokka 10.00 torsdag.
Tirsdagsavisa: Klokka 10.00 fredag.

Liv Torild
Grøndahl

Lars
Lillemork

Telefon 982 32 376

■ ■ RINGSAKER

Kampen om
Lundehøgda
Hedmark og Oppland Gardistforening
markerer kampen om Lundehøgda 20.–21. april 1940 ved bautaen i
Smedstadsvingen mandag klokka
18.00. En paradestyrke fra H M Kongens Garde deltar, og gardesjef Ole
Anders Øie holder tale og legger ned
krans. Moelv Skolemusikkorps spiller.

■ ■diverse

22
i dag

Småjobbsentralen i Brumunddal og
Frivilligsentralen nås på telefon under flytting til Sjurstuvegen 2B.
Stiftelsen Grobunn, Ilseng har åpen
butikk mandag, onsdag og fredag
klokka 09.00-15.30. Økologiske
grønnsaker med mer.

april

Løten Frivilligsentral i Bøndernes
Hus har kontortid mandag-torsdag
klokka 09.00-14.00 og fredag klokka 09.00-12.00.

■ ■barn

Moelv Frivilligsentral har kontortid
mandag-fredag klokka 10.00-14.00.

Filadelfia Hamar har øvelse for barnekoret Futt & Fart (1.-6. klasse)
mandag klokka 17.30 og for Nonstop (fra 7. klasse) klokka 19.00.

Løten Nærstasjon er åpen mandagsøndag klokka 10.00-16.00 (søndag
fra 12.00). Servering, gardsmat og
brukshåndverk.

Ivrig barneklubb møtes i Vang kirkestue mandag klokka 17.30. Basar
til inntekt for Barnas misjonsprosjekt i Japan.
Vallset menighets Minikor (3-5 år)
øver i Vallset menighetshus mandager klokka 17.30-18.30. Korleder:
Kristine Lundsbakken.

Ottestad Frivilligsentral er åpen
hverdager klokka 10.00-14.00.
GEIR ARILD HØILAND: Forteller om det hemmelgiste av det hemmelige under den kalde krigen.
FOTO: FORSVARETS FORUM

■ ■ HAMAR

Stay Behind-organisasjonen
Hedemarken Forsvarsforening
har åpent foredrag på Ridehuset
tirsdag klokka 19.00 om «Stay
Behind», en hemmelig norsk
beredskapsorganisasjon som
ble etablert under den kalde
krigen.
SAKARJA OG TRIOLA
Korøvelser i Brumunddal kirke for
Sakarja (4.-7. trinn) mandag klokka
15.00-16.00. Matservering og leksetid i kirkestua fra klokka 13.30.
Triola (5 år-3. trinn) øver klokka
17.45-18.45.
Barnekoret Levende Lys øver i
Storhamar kirke mandag klokka
17.30–18.20 for 5 år-2. trinn og
klokka 18.30-19.30 for 3.–7. trinn.
Småbarnssang klokka 17.30-18.15.
Vaffelkafeen er åpen.
Åpen barnehage Familiens Hus,
Brumunddal mandag, onsdag og
fredag klokka 09.00-13.00. Ta med
mat og drikke.

■ ■brukshåndverk
Hamar Husflidslag har lappekafé i
Kirkegata 12 mandag klokka 18.0021.00. Sy blokkene «Fluelort» og
«Lenkegjengen».
Salgsbua Hamar i Bekkegata i
Hamar er åpen mandag, onsdag,
torsdag, fredag og lørdag klokka
10.00-14.00. Håndarbeid laget av
pensjonister.
«ElleMelle» på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter er åpen

MARKERING: H M Kongens Garde.

Foredragsholder, tidligere oberstløytnant Geir Arild Høiland, baserer sitt foredrag på åpne offisielle
kilder.
«Stay Behind er historien om
deler av okkupasjonsberedskapen som var det hemmeligste av
det hemmelige under den kalde
mandag, onsdag og fredag klokka
09.00-15.00 og tirsdag klokka
09.00-14.00. Tre-, vev- og strikkeprodukter.

krigen. Etableringen av «Stay Behind» i Norge startet i 1949, i
nært samarbeid med USA og
England.
Etter hvert kom NATO inn i
samarbeidet. Det er bekreftet
fra amerikanske kilder at Stay
Behind-grupper også ble etablert
i både Sverige og Finland.
Foredragsholder: Geir Arild
Høiland virket i Hærens Samband
fra 1975.
Han er utdannet sivilingeniør
og har operativ utdannelse fra
stabsskoler.
Høiland har hatt en rekke stil-

linger i Forsvaret hovedsakelig tilknyttet KKI (Kommando Kontroll
Informasjonssystemer).
Han sluttet i Forsvaret høsten
2010 som oberstløytnant.
Han bor nå i Follebu, og han har
etablert en militærhistorisk samling i Gausdal.
Denne samlingen har blitt utvidet flere ganger, og senest i 2012
med en del som omhandler den
kalde krigen. Stedet er åpnet for
publikum.
Foredraget er åpent for alle.

Håndverker`n i Storgata 15 i Elverum
følger butikkenes åpningstider.

ka 10.00-16.00 og lørdag klokka
10.00-14.00.

■ ■bruktsalg

Gjenbruksbutikken Føniks i Hamar
med inngang fra Bekkegata er åpen
mandag-fredag klokka 10.00-15.00.

Optimisten på Drevsjø er åpen
mandag-fredag klokka 10.00-17.00
og lørdag klokka 10.00-15.00. Strikking, trevarer, skinn, smykker, keramikk med mer.

Brukt- og antikkbutikken i Grønnegata 33 i Hamar er åpen mandager-onsdager klokka 11.00-15.00,
torsdager klokka 12.00-18.00.

Stange Asvo i Bekkelaget har åpent
mandag-fredag klokka 08.00-15.30
(onsdager til klokka 19.00). Innramming og gavebutikk.

Korsviken brukt og antikk på Brøttum er åpent mandager, onsdager,
fredager og lørdager klokka 11.0018.00 (15.00). Skiltet fra riksveg 213.

AO-tjenesten i Ringsaker har Snella
butikkutsalg i Brumunddal åpent
mandag, tirsdag, onsdag og fredag
klokka 09.00-15.00. Keramikk, vev,
tekstil og strikking, utemøbler og
ved.

Skattekammeret på Løiten Brænderi er åpen mandag-fredag klokka
10.00-18.00 og lørdag-søndag
klokka 12.00-18.00.

Olsruds lille verkstedutsalg ved
Hamar Arbeid & Aktivitet åpent
mandag-fredag klokka 09.0015.00.

Loppebua, Meierigården dagsenter i Stange er åpen mandag-fredag
klokka 10.00-14.00.
Ting og Tøy i Storgata 98, Moelv
er åpen mandag-fredag klok-

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Hedmark i Kirkegata 3,
Hamar er åpent, mandag-torsdag
klokka 09.00-15.00. Offentlig lavterskeltilbud.
Fokhol gård har selvbetjent utsalg
av økologiske og biologisk dynamiske grønnsaker alle dager klokka
09.00-17.00.
Hamar Frivilligsentral i Grønnegata
55 (inngang Håkons gate) er åpen
mandager-torsdager klokka 10.0015.00 og fredager klokka 10.0013.00.
Hamar Frivilligsentral avdeling Vang
er åpen i Øvre Vang samfunnshus
mandager klokka 10.00-13.00.
Stiftelsen Blaarud ved Sanderud
sykehus er åpen mandag, tirsdag
og torsdag klokka 14.00-19.30 og
fredager klokka 11.00-15.30. Kulturstue, aktivitetshus, fristed og
møteplass.

■ ■dyr

■ ■dans
Ringsaker Danseklubb i Dansekroken i Nydal har Lek og dans 3–6 år
og Hiphop 7–12 år mandag klokka
17.00. Linedance lett øvet, Zumba
Fitness og Hip Hop 10–14 år klokka
18.00.
Folkedanslaget Sølja øver på Steinerskolen, eurytmikksalen mandag
fra klokka 19.00.
Stange seniordans i Stange Rådhus
mandager klokka 11.00-13.00. Ta
med mat og drikke og gode dansesko. Kontaktperson: Marita Ramstad.

GOLDEN RETRIVER
Retrieverklubben, Midt Hedmark
har miljøtrening på HIAS mandager
klokka 18.30. Åpent for alle raser.
Hamar og omegn Hundeklubb har
brukstrening på Bergset mandager
klokka 18.00.

