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Minnes de
engelske
soldatene
på Storhove
Mandag kveld er det
minnestund over de engelske soldatene som falt
på Storhove i 1940.
- I disse dager er det 70 år
siden kamphandlingene fant
sted på Storhove. Dette var
de første engelske soldatene som falt på norsk jord,
og mange av dem er begravet på Nordre Gravlund i Lillehammer, opplyser Harald
Moen til GD.
For ti år siden ble det avduket minneplate på Storhove over soldatene, og det
er der minnestunden skal
finne sted mandag. Det blir
nedleggelse av blomsterkrans.
Signalkorpset fra Lillehammer Guttemusikk står
for det musikalske under
minnestunden, og Jørstadmoen militærleir vil også
være representert.

Vingar
foreslår
samarbeid
Organisasjonslivet i
Vingar krets beklager
sterkt at svømmebassenget er stengt.
- Med det er et viktig tilbud
til barna i grenda blitt borte,
hevder Vingar Grendehus
og Vingar IL. Nå har de skrevet brev til ordføreren hvor
de foreslår et spleiselag.
De foreslår et samarbeid
med kommunen for å opprettholde tilbudet i grenda
innenfor budsjettrammene
gitt for 2010. Prosjektet er
selvfinansierende, står det i
brevet.
Når svømmebassenget
ble stengt på grunn av økonomien, er noe viktig blitt
borte fra nærmiljøet og mulighetene for barna redusert. Da bassenget ble
stengt føler organisasjonslivet i Vingar krets at de ikke
er blitt hørt i saken.
-Vi har stor forståelse for
at man må spare på driften
i kommunen, men føler vel
ikke at det har vært vilje til
å se på alternative løsninger. At grendesamfunnet nå
vil bidra for å skapt driftsmuligheter som ikke øker
kommunens driftsutgifter,
bør være grunn god nok for
å vurdere saken på nytt,
mener initiativtakerne på
Vingar.

KUNNSKAPSPORTAL: Tekstilkunstneren Inger Holbø (til høyre) har laget en tekstilportal som pryder sørveggen i kantinen ved HiL. Her
ses hun sammen med Per Bjørn Brandseter ved Studentsamskipnaden i Oppland og rektor Bente Ohnstad.
Foto: Silje Rindal

Overrakte kunnskapens portal
Tekstilkunstneren Inger Holbø har levert
kunstverket «Kunnskapens portal - kunnskapens tre» til Høgskolen i Lillehammer.
Dette er en gave fra
Studentsamskipnaden
i Oppland.
Av Inger Stokland

I mai er det 40 år siden det ble bestemt at distriktshøyskolen på
Storhove skulle etableres. I forbindelse med jubileet overrakte Per
Bjørn Brandseter i Studentsamskipnaden i Oppland nylig kunstverket «Kunnskapens portal kunnskapens tre» til rektor Bente
Ohnstad.
Inger Holbøs kunstverk pryder
den sørlige inngangen i kantinen
ved høgskolen.
På arkitrav som er i i korallrødt, bukter det seg en grein med
en grein med knopp, blomst og
frukt, foran bokstavfeltene «kunn-

skapsportalen» og «kunnskapens
tre». Motivet er et bilde på starten
på et studieår, et blomstrende læringsmiljø og frukten som kan
høstes etter studiets slutt.
- Portalen refererer til de greske templenes arkitrav og søyler, til
romernes triumfbuer, stavkikreportaler og vår tids aktuelle kunnskapsportal. Den konkrete formen
jeg har valgt, er hentet fra den
gamle steinportalen som står igjen
fra den tiden da Storhove var landbruksskole, forteller Inger Holbø
til GD.
Holbø synes kantinelokalet var

en kunstnerisk utfordring:
- Kantinene er et glassrom, og
dette har jeg forsøkt å utnytte,
Min første tanke var å lage en
transparent tekstilskulptur som
skulle «sveve» i rommet mellom
dørene ved vestibylen og terrassen. Men valget falt altså på døren
mot sør. Tekstilportalen er synlig,
men glir samtidig godt inn i glassrommet, sier Holbø.
Rektor Bente Ohnstad er svært
fornøyd med gaven fra Brandseter
og Studentsamskipnaden.
- En vakker utsmykning, sier
Ohnstad til GD.

Åpnet MC -sesongen
Mjøsa Rundt på motorsykkel
ble kanskje ikke «vårens vakreste» utflukt. Men MC-folket
er entusiaster uansett, for det
handler om dyp lidenskap.
- Regn og dårlig vær er ingen hindring, sier Geir Kristiansen, Terje
Feragen, Line Kvalheim og Ståle J.
Rustadstuen til GD.
Mellom 30 og 40 motorsyklister
stilte til start fra Strandtorget
under lørdagens Mjøsa Rundt fra
Lillehammer.
Mjøsa Rundt er tradisjon og
markerer starten som motorsykkelsesongen. Det dukket da også opp
mellom 30 og 40 motorsyklister til
samlingen på Strandtorget og som
la i vei til Hamar hvor den store

samlingen fra hele distriktet skulle
foregå lørdag formiddag. Deretter
bar det videre til Nebbenes og så
tilbake via Gjøvik.
Mjøsa Rundt har for øvrig har
vært arrangert i 30 år.
Rustadstuen, Kristiansen, Kvalheim og Feragen er alle medlemmer av Lillehammer Motorsykkelklubb, og de oppfordrer alle interesserte til å bli med i klubben.
- I ukene framover nå møtes vi
til småturer hver onsdag. Alle som
har lyst må bare bli med, sier de fire
og henviser til klubbens hjemmeside.
Lillehammer Motorsykkelsklubb
har i dag rundt 100 medlemmer.

ENTUSIASTER: Mjøsa Rundt er årets høydepunkt for MC-folket og
markerer starten på sesongen. Geir Kristiansen, Terje Feragen,
Ståle J. Rustadstuen og Line Kvalheim var blant de ihuga motorsyklistene som trosset været.
Foto: Inger Stokland

