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leiret 
og bygdene

Har du sterke meninger om 
en sak i Elverum, har du 
bilder du vil dele med resten 
av byen, eller trenger du 
omtale av et arrangement?

Send inn til
leiret@ostlendingen.no

Send inn!

På tide å kutte litt? 
En elverumskvinne har varslet Elverum 
kommune om flere uoversiktlige områder langs 
vegene på Vestad:

«I Anne Moes gate er det syriner som 
dekker mer enn halve bredden av fortauet på 
et sted, og nesten like ille på et annet sted», 
skriver kvinnen. Hun poengterer videre at det 
også er flere hull og sprekker i fortauet her.

Videre skriver kvinnen at det er dårlig sikt i 
en sving like ved Statoil-stasjonen på grunn av 
trær og busker, og avslutter e-posten sin med 
følgende spørsmål: «Kan man gjøre noe der?». 

▼

Veteranene i Elverum Flyklubb

Hedret med ny tur
Veteranene som star-
tet Elverum Flyklubb 
for 40 år siden ble 
hedret med en luftig 
flytur over Starmoen.
  
rune Hagen
rune.hagen@ostlendingen.no 901 23 668

– En flott gest og en fin opplevel-
se, sier Ola Grøtting (79) fra Her-
nes etter hedersturen med veter-
anflyet Noorduyn Norseman som 
ble fløyet inn fra Kjeller til hel-
gens 40-års jubileum.

Området rundt flystripen var 
fylt med flyentusiaster og nys-
gjerrige i alle aldere. Ikke minst 
var det stor interesse rundt heli-
koptrene til politi, brannvesen og 
luftambulansen som var samlet 
for første gang på Starmoen. 

– Jeg håper jubileet kan inspi-
rere og gi oss nye medlemmer. 
Flyklubben har utført viktig sam-
funnsoppdrag og har vært et 
samlingssted for mange, sier 
Grøtting.

Ble hedret: Flyveteranene som startet Elverum flyklubb fikk egen tur. Fra venstre: Håkon Løkken, 
Willy Lundberg, Arnfinn Haugen, Svein O. Svingen, Bjørn Borgen og Ola Grøtting.  Foto: rune hAgen

Flott dAg: Tvillingene Martin og Marius med foreldrene Thomas 
Kalbakk og Ann Kristin Dahl Kalbakk stortrivdes.  Foto: rune hAgen

luFtig: Luftambulansen viste seg fram under jubileumsfeiringen på 
Starmoen.  Foto: rune hAgen

Skoleferien begynner nå å 
nærme seg slutten, og om to 
uker i dag er et nytt skoleår i 
gang i Elverum. Første 
skoledag etter ferien er 
mandag 17. august, men 
tidspunktet varierer fra 
skole til skole og mellom 
klassene. Oversikten over 
hvem som skal møte når, er 
publisert på Elverum 
kommunes nettsider.

Smil
En lærer møtte en liten gutt, 
og spurte om han gikk 
skolen.
– Jepp, svarte gutten.
– Hvor gammel er du, da?
– 7 år.
– Vet du, jeg er over 40 år og 
går på skolen hver dag. Kan 
du gjette hva jeg er?
Gutten måtte tenke seg litt 
om, men så kom svaret:
– Tett i nøtta?

to uker igjen 
av ferien

SKoleStArt: På tide å for- 
berede seg til et nytt skoleår.
 illuStrASjonSFoto


