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Hei alle sammen!               

Jeg ønsker å takke for sist til de som hadde muligheten til å 

være med på julemøte som ble avholdt på Kilde i Løten den 

26. november 2021 med servering av nydelig julemat og 

underholdning av Tor Karset.   

Dette var vår siste samling før 

juleforberedelsene startet opp 

i de enkeltes hjem.  

Vi har hatt noen utfordringer 

fra 2020 og det ser ut til å 

fortsette en stund til, men vi må ikke miste troen på at vi får 

arrangert noe for våre medlemmer i nytt år.  

Vi må ta hensyn til «Smittevern» som hindrer den helt 

naturlige kontakten med den enkelte ved eksempelvis 

håndhilsning og klemming. Det avhenger også av hva den 

enkelte kommune bestemmer hvordan vi skal forholde oss i 

disse tider – i tillegg til meldinger fra NORILCO sentralt.  

Styret har allerede reservert den 10.februar 2022 til 

medlemsmøte i Elverum. Invitasjon kommer i neste Øss i 

Milla. 
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Jeg informerte på julemøte at vi har en likepersontjeneste 

som ikke har mulighet til å fungere «normalt» i disse 

koronatider.  

På arrangement i regi av NORILCO sentralt tidligere i høst, 

møttes likepersonsledere og de som er og de som ønsker å 

bli likeperson fra hele landet til en gjennomgang av vår 

viktigste aktivitet i foreningen.   

Her ble det foreslått blant annet at vi som godkjente 

likepersoner er til stede på medlemsmøtene som 

avdelingen arrangerer.  

Dette for at medlemmene skal bli kjent med likepersonene. 

Når forholdene tillater det vil vi da kunne dele oss i grupper 

ut fra diagnose.  

 På denne måten får alle en mulighet til å snakke med noen 

som har vært gjennom noe av det samme som seg selv og 

kunne utveksle råd og tips i hverdagen.  

Samtidig er det også pårørende som er deltagende på 

møtene våre. Det kan være til hjelp at også de kan snakke 

med hverandre. 

På medlemsmøte vi skal avholde i Elverum den 10. februar 

2022 er jeg i skrivende stund usikker på hvor stor plass vi 

har til rådighet til å få gjennomført evt. gruppesamtaler, 

men det vil blir flere samlinger etter hvert. 

 

En riktig god julehøytid til dere alle! 

Juleklem fra Inger Johanne 
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HER KOMMER DINE ARME SMÅ. 
Sakset fra Kjell Aukrusts «BROR MIN» 

 

Juledagene var viet familielivet 
innendørs  med røkelse og myrralukt.  
Steigardsgutta miste rent kontakten. 
Nå og da pilte en odelsgutt over gard´n  
med oppblåst mage. – ellers var det julestilt. 
En unntagelse var Simen. En dag ramla´n inn gjennom 
kjøkkendøra med dyrlegesprit på baklomma. Dråpene kunne 
kanskje bli til glede for hutrende venner i kornneket ute? 
Bror min og jeg gikk ikke av vegen for humanitært arbeid. 
I kjøkkenskapet fant vi havregryn som trakk spriten til seg. 
Fatet satte vi ut i snøen. Det var julekost som hjalp på 
spurvehumøret. Stemningen ble løssloppen – fjøra bruste og 
sanggleden kom atter igjen. Dette sydlandske vårbrus ved 
vintersolvervtider trakk nye bevingede skarer til seg. 
Flukten fra kornneket til havregrynsfatet antok dristige 
former. En dompap fikk trøbbel med halefjæra, og bommet på 
fatet. Fuglen boret seg ned i snøen og ble der. En annen på tur 
opp slo vingene for tidlig sammen. Han satte seg i løse lufta. 
Det ene dro det andre med seg. Øyemål og gangsyn klikka. 
Kollisjonene utartet, - i snøfonna forsvant de. 
Vi ut med vedkørja. Fuglene kunne jo fryse plent i hjel.  
Det tok tid´ å plukke opp reserflyverne. De sto dypt og var 
vriene å finne. Andre med mindre landingshastighet var greie 
å arbeide med.  
Inne på kjøkkenet sorterte vi dompap og spurv hver for seg. 
Dompapen la vi på «Nasjonen». Spurven fikk ligge på 
«Østlendingen». Avisene skjøv vi under komfyren. Der kunne 
de ligge i livgivende varme.  
Da Berte kom neátt på kjøkkenet etter kvila, måtte hu alboge 
seg fram. Det flaksa og fløy over alt. Berte kleste nævan 
sammen i undring: - Kjære, å kjem all denna fugger´n ifra da.  
Fenomenet vart gjenstand for grubling til juletrefesten på 
Meierisalen. Da fikk bygda annet å tenke på.  
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JULETRADISJONEN SOM NESTEN BLE BORTE. 
 
Hvem husker ikke bunkene med julekort til og fra slekt og 
venner før internett kom..  
De første julekortene vi kjenner til er i 
Engeland omkring 1850. Ca. 20 år senere 
kom skikken til Tyskland, og ca. år 1900 
til Norge.  
På den tida var postverket nesten eneste 
mulighet for å opprettholde kontakt med 
slekt og venner. Etter hvert som telefonen 
ble mer utbredt, ble det med vanlig å «slå 
på tråden» til slekt og venner. 

I vår tid er det den «digitale» 
julehilsen som er mest vanlig.  
En data-julehilsen kan være 
svært så 
avansert. 
Med et resyme 
over årets 

begivenheter med bilder og kanskje en 
videostubb. 
Kanskje ikke så personlig, da det ofte er 
bare mail-adressa som varierer.  
Men alle er da husket på i julestria. 
 
 
 

 

Styret i NORILCO Hedmark 2021: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Svein Lillehovde 928 33942 svein.lillehovde@gmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Likepersjon- Wenche Th. Rønningen 975 28815 
leder 
Styremedl Paula Kristine Alfsen         977 30270     johnnyalfsen@hotmail.com 
Styremedl. Gunnar Nordsveen 957 09096 g.nordsveen@live.no    
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