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Er du hvit med sorte
striper, eller sort
med hvite striper?

Lillehammer, Oppland

Mai 2015

Ingenting å frykte!
Brannøvelse gjennomført med stor
suksess!
Brannmester Stig Haugen ledet oss gjennom en
brannøvelse med både teori og praksis. Det kom frem
under teoridelen at vi har et meget brannsikkert hus
som det ikke var mye å utsette på. Vi ble presentert
med flere scenarioer fra huset som vi diskuterte oss
gjennom. Etterpå var det tid for en mer praktisk
tilnærming hvor vi alle fikk prøve å slukke med
brannslukkingsapparat. En viktig erfaring for alle som
var med.

Tellus
Tredje elipse

tjo hei

rundt sola Amon Ra

her går det unna

bak Merkur og Venus

hundre tusen kilometer pr time

i følge sfærisk algebra

ikke rart at mange ombord

voktet av Mars

er nære ved å besvime

overvåket av Jupiters tolv drabanttegn

må holde på hatten

gjennom verdensrommet fosser

snubler raver ramler i natten

diger vulkansk roterende vannstein

vakler ustøe gjennom livet
-Hokks-

Tellus
en ufattelig koloss
seiler galaksens mørke hav
barduner og trosser er kastet loss
reiseruta ukjent for både høy og lav

Blar du videre kan du lese mer om
stoisme, sjakk, turreportasjer,
leserbrev, kviss, poesi med mye
mer!

Du holder nå første utgave av Havangs husavis i
hånden. Vi, eller jeg bør jeg kanskje skrive, men jeg
håper dere er enige, har som mål å utgi mange flere.
Prosessen har vært lærerik og moro. Spesielt når
deadline nærmet seg, eller ble forskjøvet (noe som
skjedde minst tre ganger). Formålet når vi satte igang
var å spre glede og informasjon til husets egne brukere
og være en fin opplevelse for besøkende å lese i. I
tillegg skulle den være en kilde for informasjon om
turer og lignende. Dette håper vi at vi har oppnådd.
I tillegg håper jeg at denne vesle blekka du nå leser i vil
være til inspirasjon for at flere vil delta med fremtidige
utgivelser. For redaksjonen er ikke stor og har god plass
til fotografer, jounalister, anmeldere, spaltister, poeter,
typografer m.m.
Kanskje om noen år har husavisen vært steintavlen til
en vi kjenner som blir invitert til litteraturfestivalen?
-Knut Ivar-

TANKER FRA MIN TID PÅ HAVANG
Da er tiden kommet da jeg skal avslutte mitt virke på
Havang. Jeg har vært her i snart tre måneder, en tid
hvor jeg har blitt kjent med både brukere og ansatte.
Det er bare å innrømme det med en gang, det har
vært en fin tid for meg. Selv om livet ikke alltid går på
skinner, så har dere visst at med godt humør og felles
innsats kan man bestige de høyeste tinder.
Min jobb her har vært å bistå/lose dere gjennom
papirmølla som kan virke uoverkommelig dersom man
ikke kjenner til systemet. At det har vært behov for
den veiledningen jeg har kommet med viser antall
brukere som har søkt råd hos meg. Håper at det har
vært til hjelp for de det gjelder.
Da vil jeg bare til slutt få takke for meg, og ønske dere
alle lykke til videre.
-Tor-Gunnar-

NADA
NADA-står for National
Acupuncture Detoxification
Association og ble utviklet
med tanke på å lindre de
fysiske og psykiske plagene
i avrusning av alkohol og
narkotika.
Vi tilbyr NADAs
akupunkturprogram.
Programmet brukes av
personell innenfor helse- og
omsorgssektoren verden
rundt, og er blitt brukt i
nærmere 40 år innen rus,
psykiatri og
kriminalomsorgen. Det er
et standardisert program,
hvor man bruker fem nåler i
hvert øre i 30 -45 minutter.
Studier viser at suget etter
blant annet alkohol,
narkotika, nikotin og koffein
minskes ved å bruke
akupunktur som
hjelpemiddel.
Det er bevist at
akupunktur hjelper og
bidrar til å lindre fysiske og
psykiske symptomer. Evner,
så som positive holdninger,
bevissthet rundt eget
følelsesliv, motivasjon,
konsentrasjon og
samarbeidsvilje, blir ofte
bedre med
akupunkturbehandling.

Turer og slikt
SAMLING I BAKKEN
Vi var en gjeng fra Havang som ville til fjells denne
dagen. Noen ville kjøre slalom, andre snowboard og
noen orket ikke alt det utstyrs maset og gikk seg en tur i
stedet. (det var nok de fleste ja)
Grillen ble funnet fram og snart gikk de medbrakte
pølsene ned på høykant. Så var det opp i bakken igjen
da for å nyte utsikten i lia høyt oppe. Jeg måtte opp i ei
furu for å se enda bedre. Kristine knipset villig bilder.
Per holdt seg trygt på bakken. Det går an å klatre i trær
med slalomstøvler på, fikk jeg erfart. Må prøves!
Alt i alt en fin dag. Det blir det gjerne med folka fra
Havang!
-Bjørn-

Illustrasjonsfoto
Hundekjøring på
Værskei
Vi var tre fra Havang som ble
med på Villa Utsikten sin utfart til
Værskei som ligger I vestreGausdal omtrent 1000 moh. Der
oppe var det litt av hvert av
aktiviteter, som skyting med
paintball
på
blink,
turquiz,
bålhygge med lapskaus osv. Men
hovedattraksjonen var jo å få
kjøre I slede trukket av 8-10
ivrige hunder. En opplevelse som
ikke så mange får prøve. Alle
som ville fikk prøve, og jeg må si
jeg
er
imponert
over
hundekjørerne sin tålmodighet og
velvillighet. En fin gjeng. Det var
også de andre deltagerne som
kom
fra
div.
plasser
I
lokalområdet.
Masse
positiv
energi som varmet sinn og sjel
der ute I vinterkulda. Da jeg kom
tilbake fra min sledetur stod alle
og applauderte. Det viste seg at
jeg og mitt team hadde vunnet
quizen med 12 av 13 riktige svar.
Premien var en flott hjemmelaget
tovet sittematte som en av
deltagerne hadde laget. Ellers så
var det mange andre fine
premier for skirenn, skyting etc.
Alt I alt en herlig tur der ingen
var sur!
-Bjørn-

Vegansk spinat lasagne
Ingredienser:
-Halv pose fersk spinat, skylt og avrent
- 1 hakket løk
- 1 pakke vegetarfarse
- 1 kinesisk hvitløk, eller 3 hvitløksfedd, hakket
- 2 gulrøtter I skiver
- 3 ss vegansk smøreost, naturell
- 1 boks hakkede tomater
- 1 boks tomatsaus (Dolmio, Barilla eller lag din egen)
- Lasagneplater
- Diverse krydder (f.eks. Løkpulver, hvitløkspulver,
paprikapulver, pizzakrydder, salt og pepper)
Hvit saus:
-4 ss vegansk margarin
-3 ss hvetemel
- ca. 7 dl soyamelk (usøtet)
- 1 ts salt
- 1-2 ss næringsgjær
- 1 ts røkt paprikapulver
- litt revet muskatnøtt
Fremgangsmåte:
Stek løk og hvitløk I litt olje, tilsett gulrøttene og la det
surre litt. Ha i farsen og stek den gylden. Ha I smøreosten
og bland den inn. Ha I tomatsaus og hakket tomat. Krydre
etter smak og la det koke mens du lager den hvite
sausen. Sett ovnen på 200 grader.
Hvit saus: Smelt smøret I en kasserolle og bland inn
melet. Ha I plantemelken mens du pisker godt. Den tykner
til en tykk saus når det den koker. Blir den for tykk
tilsetter du mer melk, for tynn mere mel. Ha I muskatnøtt,
salt, næringsgjær og røkt paprika. Rør godt! Smak til om
du trenger mer av noe. Ha gjerne I litt vegansk ost. Finn
en ildfast form og legg et lag med tomatsaus, litt hvit saus
(spar mesteparten til toppen) og et lag med spinat. Legg
på Lasagneplater og gjenta. Toppes med et tykt lag hvit
saus. Stekes I 40-45 minutter.
Oppskriften er hentet fra:
http://www.norsk-veganmamma.com/2012/09/spinatlasagne.html

Blir jeg mett da?
Når et måltid kun består av
planter er det mange som tror
det ikke går an å bli mett. Vi
er oppdratt til å tenke at kjøtt,
ost, egg og melk er en
nødvendighet, men vi
anbefaler deg å prøve. For å
redusere kjøttforbruket er ikke
bare bedre for kloden og dyra,
men også for din egen helse.
Send - gjerne inn din
favorittoppskrift, og trenger
du flere tips, sjekk
www.veganmisjonen.com
-Redaksjonen-

Tomaten og Løken
Tomaten henger i solen
og tenker fornøyd som så:
Stappfull av vitaminer
gleder store og små.
Men løken ligger i kjelleren
og grubler stumt på sin gåte:
Hva kan det være med meg
som bare får folk til å gråte?
-Inger Hagerup-

BONDEOMELETT
Ingredienser til to porsjoner:
4 egg
½ ts salt
¼ ts pepper
3 kokte poteter
½ løk
½ purreløk
2 pølser (eller kjøttrester)

Vask purreløken og skjær den I ringer. Skjær løken I biter og stek den sammen med
purreløken I litt olje (eller smør) I stekepanna.
Skjær poteter og pølser I biter og ha dem I stekepanna.
Pisk sammen egg, salt og pepper og hell dette over det andre I stekepanna.
Omeletten er ferdig når eggeblandingen er stiv.
Serveres med brød og eventuelt salat.

-Jon L-

BOLLER
Ingredienser:
150g smør eller margarin
3dl melk
50g gjær (1 pk. Tørrgjær)
1ts salt
1ts kardemomme
1dl sukker
1 egg
Ca 8dl hvetemel

Smelt smøret, ha I melken og la det bli fingervarmt. Tøm det over gjæren.
Rør til gjæren er løst opp. Ha I egget. Bland sammen mel, sukker, salt og kardemomme.
Ha melblandingen I væsken og rør sammen.
La deigen heve ca en 1 time.
Dekk en plate med bakepapir. Form bollene og legg dem på platen. Pensle med egget og
la etterheve ca 15 minutter.
Stekes ved 225 grader i 10-15 minutter.

-Jon L-

Din annonse
her?

28. april hadde vi et
koselig besøk av Rita Nilsen
fra retretten som var I
Lillehammer for å holde et
foredrag. Hilde jobbet på
retretten før hun begynte å
bestikke oss her på
Havang. I desember var en
gjeng fra huset nede I Oslo
for å besøke retretten.

Kvisshjørnet
1) I hvilket tiår ble skilsmisse
lovlig I Irland?
2) Hva heter det høyeste fjellet
I Telemark?
3) Hvilket dyr finnes ikke av
panserrotte, klatremus,
huleesel og hjortemus?

4) Seilbåt
3) Huleesel
2) Gausta
1) 1990-tallet

10) Hvilket land tilhører
øygruppen Azorene?

5) 60

9) Hvor mange spillere er det
på banen I en basketballkamp?

6) Hedenskap

8) For hvilken by er Langnes
flyplass?

7) Mars

7) Hvilken planet ligger som
nummer fire fra solen?

8) Tromsø

6) Hva er et mer norsk ord for
paganisme?

9) 10

5) Hvor mange er en skokk?

10) Portugal

4) Hva er en djunke?

Tipper du?
Det er mulig å støtte
Havang gjennom Norsk
Tipping sin
grasrotandelordning. Vil
du være med å støtte oss
så legg oss til på
spillekortet ditt. Oppgi
vårt organisasjonsnr. som
er 911579367.

Hva skjer fremover?

5 KJAPPE!

Ti-timen på tirsdager eller torsdager klokken 10.
Brukerstyremøte 15. mai klokken 12.
NADA-akupunktur hver hele time frem til en time før
stengetid, når Hilde er på jobb.
17. mai åpent fra 12 til 15.
19. - 20.- mai er Knut Ivar og Hilde på konferanse.
29. - 30. mai er Hilde borte på NADA-konferanse.
11. - 14. juni tur til Hitra hvis forslaget til feriekomiteens
forslag går gjennom I brukerstyret 15. mai.
ANTA-kurs 22. juni.

Vi har stilt noen enkle
spørsmål til folk I sofaen:

Sommeråpningstider blir fra 09 til 15 hele uken i
perioden 1. - 30. juli.

1) Favoritt matrett?

Kurs med Hågen Haugrønningen 8. oktober.

3) Favorittfilm eller serie?

2) Favorittbok?
4) Favorittmusikk?

Følg med på www.havang.org og
www.facebook.com/Havang.Lillehammer for mer
informasjon.

Latterhjørnet

Kakebakst

Presidenten i USA møtte
presidenten i sametinget.
Presidenten i USA hilste
på han og sa: “I am the
president of The United
States".Da sa
sametingspresidenten:
“Pleased to meet you, I
am the president of the
same thing.”

En eldre mann lå for døden i
senga si da han gjenkjente
aromaen til konas chocolate
chip cookies, favorittbaksten
hans. Han ønsket seg så
inderlig en siste kakebit før han
døde, så han rullet seg selv ut
av senga, krabbet og slepte
seg selv ned trappa til
kjøkkenet hvor kona hadde et
brett med kaker på bordet og
var i ferd med å legge et nytt
brett inn i ovnen.Med de siste
gjenværende kreftene han
hadde klarte han å klatre opp
på en kjøkkenstol før han sank
sammen over kjøkkenbordet og
strakk hånden ut for å fiske
fram en varm kake.

Tre svensker var ute på
jakt og fikk øye på et
spor. "Jeg tror det er et
harespor", sa den første.
"Jeg tror det er et
elgspor", sa den andre.
Den tredje rakk ikke å si
noe før han ble overkjørt
av et tog...

Kona spant rundt, klasket
mannen på hånda med
tresleiva og sa, «Ikke rør dem.
De er til begravelsen.»

5) Favorittsyssel?
Sigrid:
1) Potetball
2) Vindens skygge
3) Huset ved sjøen
4) Queen
5) Hund\strikking
Jon:
1) Pannekaker
2) Ubesvart
3) Lillyhammer
4) Anne Nørdsti
5) Svømming
Anne-Stine:
1) Linsegryte
2) A walk to remember
3) Walk the line
4) Johnny Cash
5) Strikke

ANMELDELSER
Det meste av italiensk krim som blir oversatt til norsk
kommer fra øverste hylle. I motsetning til amerikansk og
britisk boklubbdusinvaredritt (nytt ord-oversendes
språkrådet) er dette kvalitet mellom permene.
Costantini (f.1951) debuterer modent og serverer en
klassisk noir om det som etter hvert fremstår som en
mulig seriemorder men hvor det litterære poenget er
hovedpersonen Balistreris politiske refleksjoner og
dilemma gjennom 30 år. En personlig utvikling og reise
som er svært interessant og gir rom for ettertanke.
Vi får også innblikk i landets fotballkultur hvor finalene i
1982 og 2006 står sentralt i den innebygde tragedien.
Kirke og adel fremstår hevet over folket og maktens
hierarki er tydeligere enn i Norge. Det settes fokus på
politibrutalitet, traficking og forfølgelse av Rom-folk .
Flere historier veves sammen til en og etter hvert
avsløres undertrykking, hevn, tragisk kjærlighet men også
vennskap i beste latinske stil.
Romanen er av typen som ikke kan legges fra seg når
du har passert de første 20 sidene. Vår karakter på en
skala fra 0-20 blir 16,9 som er en grei 6er! ANBEFALES!!
-Stig Rune-

Pettersen & Brobbakken
gitarservice
Vil du lære å spille gitar?
Har du en ødelagt gitar du vil ha reparert?

Illustrasjonsfoto

Lyst til å spille sammen med andre?
Pettersen & Brobakken gitarservice dekker
alle dine gitarbehov!
Kom innom på torsdager rundt klokka 12
for en uformell prat eller send en mail med
forespørsel til: pbgitar@gmail.com

Illustrasjonsfoto

Den stoiske ro
Å holde hodet kaldt i en stresset situasjon er det som i dagligtalen forbindes med stoisk
ro. Bortsett fra at jeg visste at begrepet stammet fra en retning innen oldtidens greske
filosofi og at dens tilhengere kalte seg stoikere, har jeg det meste av mitt liv kun hatt
dette dagligdagse forholdet til begrepet.
For ikke lenge siden kom jeg tilsynelatende tilfeldig over noen enkle leksjoner om
forskjellige filosofiske retninger på youtube som ga meg ny innsikt. Spesielt interesserte
kan selv sette seg inn i opprinnelse og historisk utvikling av stoisk filosofi, det påfølgende
er kun en gjennomgang av viktige holdepunkter i denne filosofiske retningen –
holdepunkter som kan være til hjelp for oss mennesker den dag i dag for å takle våre
tidvis strevsomme liv. Vil gjerne si at jeg har plukket elementer som tiltalte meg, dette er
ikke et objektivt sammendrag.
Realistiske forventninger til livet er viktig. Man kan ha så mange tanker om hvordan
livet burde være, men du har ikke nødvendigvis kontroll over alt som skjer med deg. Du
kan derimot kontrollere hvordan du reagerer på det. Amor fati – elsk din skjebne – kan
derfor i mange sammenhenger være en nyttig innstilling. Det som skjer, kan skje uten at
det må være en dypere mening med det. Det vil derfor ofte være meningsløst å bruke tid
på å analysere hvorfor det skjer.
Det som skjer, kan skje uten at det må være en dypere mening med det, og det er ikke
alltid mulig å gjøre noe med det. Amor fati, elsk din skjebne, kan derfor i mange
sammenhenger være en nyttig innstilling. Eller for å si det med Hamlet; «There is
nothing good or bad, but thinking make it so». John Milton sa det slik; The mind is it's
own place, and in itself can make hell of heaven and heaven of hell».
Dyd, som i moralfilosofien gjerne betegner en karakteregenskap som bevirker moralsk
holdning og handling, står høyt i stoisk filosofi. Ideelt skal dette gjøres til vanetenkning
slik at det blir «automatisert». Å bry seg om andre mennesker, og å hjelpe dem, vil
derfor stå i fokus. Rettferdighet er viktig, og denne kan ikke oppnås uten toleranse for
andre.
Integritet, ikke rikdom, er vegen til lykke. Det man trenger for å leve et lykkelig liv er
svært lite. Med rikdom følger hedonistisk adapsjon, altså at man fort tilpasser seg
rikdommen uten at lykken øker.
Mange av våre valg styres av underbevisste prosesser og ytre omstendigheter. Kunsten
er altså å forstå hva man kan gjøre noe med og hva man ikke har noen innflytelse på. Å
reagere med sinne ansees som uønsket da det oftest gir negative konsekvenser.
Studier, kontemplasjon og refleksjon er en viktig del av stoisk filosofi, men å trene på
den, bruke den i livet, ansees som det viktigste. Når du så rammes av motgang, kriser og
slikt, sier du til deg selv; «det er dette jeg har trent på og jeg kan takle alt med min
stoisk ro». Stoisk filosofi er ikke pessimistisk, men etterstreber å være realistisk.

-TK-

BIG BANG
Jeg er
Bakstemmen
stemmen bak stemmen
en skikkelig slem en
helt ute av takt
tørst som tønner under ei trakt
en tulling av en annen verden
heh heh
hvor i helvete ender denne ferden
jeg er helt ut av kurs
helt i tåka
under bunnen av den djupeste råka
kjeften renner
klyser sikler mellom hoggtenner
tunga og drøvelen har aldri vært fortøyde
fullstendig uten takhøyde
langt unna bakkekontakt
lever jeg fett uten ære heder eller kontrakt
merk deg det ditt grevlingtryne
din vesle dritt
treffer du meg
bør du ikke ta noe for gitt
Ja - jeg er Bakstemmen
husaren
rir Hesthodetåka
skremmer bødler med mitt brøl
galopperer ut av
verdensrommets svarteste mørkehøl
Her er nok å henge fingra i
før sola skinner
er det mange som skal svi
ikke minst dem som tidlig sovna
ikke så meg hoppe hinder over Karlsvogna
Ja før frokost gurgler jeg stjerneskudd
jakter universer forfølger galakser
pisker asteroider skaller planeter
krymper dvergstjerner
pryler kometer
Gjevt å starte morran
med å denge drittsekker
men nå - tid for avbrekk
tid for kroppsstrekker
skip o’hoi
jeg entrer stampuben slår ned dørvakta
hu englehurpa hu med glassparykk
hu med månemakta

Baren er stappfull av tapte jomfruer
og olme steinbukker
jeg er tørst
tørker pannesvetten
slurper øl fra digre blykrukker
ja vilket liv vilket styr
når jeg kan begerkrukka heve
gror jeg vinger lukker øya
kan flyte
kan sveve
Puben Venus
er en bresprekk i Andromeda
noen lysår sør for Cassiopeia
nordøst for Vega
et stønn av ei grotte
en fuktig flekk
med kjempevindu mot skafottet
en samlingsplass for guder
for trusler for djevler for kjeruber
et vannhøl for utdødde stjerner
hvor sladderen står i taket
ryktene kverner
Dette er plassen
for dem som er litt hyper
foran meg kryper og danser
flokker av sanseløse søstre
med utspjåka svanser
reine blomsternyper
disse verdensrommets
mest villige ryper
hoi hoi - dem er drevne flotte
ohj ohjj - dem er kalde i øya
ohj ohj ohjj frostrimete under trøya
men ellers heite og hotte
Tolv budeier rundes i lotus
før jeg kaster jakka
blir sulten
glefser mot Store Bjørn
eter matpakka
blir vill
drar en trall på trekkspill
vræler og hyler
verten Hexus blir forbanna
griper brannslanga
sikter
spyler og spyler

BIG BANG
Da går jeg berserk i brakka
moser skallen hans med hakka
akkjaaaaaa
jeg gjesper
rapper ei snadde
stappern med ei padde
blåser hue vekk med et flertall pipetrekk
bryter håndbak med indianeren
Synske Skrekk
han med krigsmaling i trynet
ala alpakka
den slu reven fra Pulsar Titicaca
ja - hva mer
kan en enkel kar som meg kreve
det er mandags morra
livet er sannelig verd å leve
Fortsetter jobben
med å rangle og krangle
heh heh vilken fornøyelse
å se motstanderen sjangle og ramle
men disse spektraltrolla
er helt uten bondevett
jeg
blir utskjelt og uglesett
og utrolig nok
det oppleves som glovarm kuling
plutselig
får jeg en solid omgang salig juling
av vaktmesteren
enda han er uten verken
spade eller spett
bare to tomme hender
en merkelig fyr
denne mannen
fra Nazareth
Jeg snøvler kravler
kryper krabber
skyller ned fem flasker bananlikør
for to megatabber
renser kløra
raper
sklir i bikkjelort
rir ut døra
lader våpen
klar for nye sprell
rakettstøv i håret
traver av gårde

Nå går det slag i slag
for hærverk og kampsporten
jeg knebler guder
skamslår djevler
stormer Perleporten
begraver Helvete
svelger solformørkelser
rundjuler Merkur
den idioten eier ikke humor
han kremmer’n blir bare sur
vel vel
jeg velter meg med
vesle frøken Lyra
rene sjokoladekaka
rir videre
gir Jupiter en uppercut under haka
wov
vilket stjernetreff
wov wov han fortjener flere
KNALL KNALL KNALL
vilket haraball
heh heh
hele huet mitt koker
jeg sleiker blodige knoker
men for pokker
sjøl om jeg jodler
plystrer og tar en trall
misunner jeg likevel
den dritten Big Bang
historiens
mest uforglemmelige raserianfall
nåja
den sullikken den brølapen
er jo temmelig skrudd
det den pinglefanten presterte
var jo egentlig bare
tidenes
Nervesammenbrudd

-Hokks-

EKSEMPLETS MAKT
Heh he
såh
du trudde jeg bare raste
mot verdensrommets giganter
åh nei du
hør her din lille jævel
du ja du din perverse dævel
om du er
gressklipper hedning eller hindu
tru ikke at jeg ikke ser deg
fra Hesthodetåkas vindu
Like gjerne som å denge galakser
slår jeg maur under beltet
klipper nesa deres med sakser
Jeg er
onan den store
salgsbukk og rabatthore
raper merkevarer dyre klokker
driter murstein og tømmerstokker
fiser rekesmørbrød fjonge sekretærer
pisser bengallakk og nudistmisjonærer
jeg er Bakstemmen
en skikkelig skrulling
en kikker av rang
har ei liste av favoritter
kikkerter på alskens meteoritter
glaner og glaner natta lang
Mye skjer
på den lille kula dem kaller jorda
rik på søppel smalhans begravelser
og dans på borda
noen hinker noen peser
andre er raskere enn lyn
sjøl er jeg en hund
etter underholdning
og da
da fokuserer jeg på
folk opptatt av gryn
I front for pengegaloppen
høyest på morsomtoppen
mine helter
som aldri skuffer
alltid leverer
som er inneforstått med hva
førsteklasses underholdning krever
ingen overgår makttoppens
politikere embedsmenn og klakører
økobalansens
og fordelingssamfunnets
ukrona sabotører

halleluja
som dem kan prate
om besinnelse og moderasjon
mens dem febrilsk
fyller egne lommer
med uhørt lønn
frynsegoder og pensjon
jeg tror nesten ikke mine egne ører
ler så jeg detter
hver gang jeg hører
statsledere preike om
”farlig forbrukskultur
i ferd med å knekke kloden:
hjelp
noe må gjøres
utviklingen er truende
tida for tiltak er overmoden”

Jeg måper
brøler av latter
vilken frekkhetens nådegave
dem har
vilke gjøglere
vilke komediens
kanoner og fregatter
Halleluja
for en freidig snikete gjeng
med alvorstryner og alvorsord
som fra en bomba blomstereng
mens dem inne i seg
skoggler så dem rister
vilke bavianer
vel vel la gå
topp-politikerne er jo bare
noen godt overbetalte humorister
Frekkassene uttaler seg mer enn gjerne
i nord syd øst og vest
der dem humper bakfram i sadelen
på en slakteklar hest
dem gjør alt mulig
for å komme på tv og i avisa
men så skjer noe
noe som får politikerklovnene til krenge
mer enn skjevt tårn i Pisa
En narr dukker fram
bukker smiler høflig
skjenker dem en voksen dram
roser deres klokskap omsorg
deres hjertelag så spandabel
gratulerer dem
med deres egen lønnsøkning
hm.... hm....
formidabel..

EKSEMPLETS MAKT
Så klør narren seg ettertenksomt i nakken
mumler noe om striper i lakken
stiller et uskyldig spørsmål
vedrørende de trange tider
om hva med de folkevalgte selv
om deres hm.. hmm... personlige måtehold
om de lider...
Brått stivner politikermaska
grådigøyne blir rasende
som isbjørners i Alaska
for et utidig spørsmål
noe så ufint
så tatt ut av alle proporsjoner
vi følger jo bare gamle tradisjoner
hysj...
er narren en alenetulling
eller i en gruppe
er vi overhørt av mikrofoner
risikerer vi mediasuppe
Narrens spørsmål
det er jo ingen vi hater mer
ikke ett som er mer vrient å omgå
Omredigere
Denne narren
er han helt uten antenner
at han tør
er han blind for vilke krefter
han får av uvenner
er han helt uten akt
uvitende om vår makt
om et utall måter
å få provokatører til taushet brakt
nei nei
vi tenker ikke patroner
som i fjerne bananrepublikker
hos oss holder det med
enkle sosialdemokratiske
Utestengelsesteknikker
I verste fall overlat narren
til doktor Spinn
la doktoren klistre diagnosen
erklære han syk
så syk i sitt sinn
likevel
kanskje flere tenker
som narren har sagt
husk derfor politikerkolleger
vær på vakt
vær på vakt
vær på vakt

Mulig at dette er alvorlige saker
at en må passe seg for glør
når en i ild raker
men dette har pågått så lenge nå
at det framstår
som det rene rasende festlige fesjå
jeg gapskratter
hyler
når noen utfordrer topppolitikerne
på deres latterlige privilegier
da tilter disse klovnene
avslører maktens
feige tragedier
På spørsmål om personlig måtehold
blir de gapende stumme
flakkende i blikket
harker
hoster
nummeret før hikke
desperate plirer de av gårde
skjuler seg i elfenbenstårn
lukkede grotter
ha, ha
vilke veivisere
vilke forbilder
for landets undersåtter
Heh he
dem er utsøkt underholdning
fra øverste hylle
ha ha
dem er grådigere
enn noen flosshatt kan trylle
tilhører landets tre prosent best lønna
vilket magemål dem har
vilket ansvar
dem har forsømma
Hadde hyklerne hatt det mer
enn i kjeften
ville dem øyeblikkelig
fått teften
for å fjerne denne pengespiralkreften
kutta frynsegoder
mer enn halvert
egen lønn og pensjon
blitt en valgattraksjon
levd hva dem hadde sagt
kardinalløsningen
eksemplets makt

-Hokks-

HAVANGS SJAKKSPALTE
Hei og velkommen til første utgave av Havangs
sjakkspalte! Havang er Lillehammers senter for sjakk.
Det er her Lillehammer Schakselskap har sin base, og
det er derfor en selvfølge at denne avisen dedikerer
noen sider til oss sjakknerder.
Hver tirsdag kl. 18:30 samles 15-20 ivrige sjakkspillere
(og noen ikke fullt så ivrige) til turneringsspill av
relativt dreven kvalitet. Partiene er fylt med
høydramatisk innhold både på og utenfor brettet. Vi
kan blant annet nevne det klassiske rivaleriet Kleiven
– Wangen, spennende turneringer i alle tidskontroller,
og ymse Sjåkk-maraton til langt ut på natten med
storspillere som Alexander Turpin, Jon Carlstedt,
Christian Holmboe Ruud, Per Pettersen, Lasse
Skaansar, Bjørn Restad, og meg selv.
På onsdager er det barnesjakk (samme regler, yngre
deltakere!) fra 18:30 til 19:30, med turneringer, kurs
og litt simultanspill. Ansvarlige for dette er meg og
den pensjonerte sjakklegenden Tor Kristian “TK”
Schølseth, i samarbeid med LSSU v/ Marita Grøstad,
Jacob Myklebust Christensen og Marius Langlo.

El Capitano Stig Rune Kleiven i aksjon
mot Henning Pettersen i 2013. Camil
Kadribegovic følger med.

Lørdag og Søndag (2. og 3. mai) ble det arrangert både lynsjakk og hurtigsjakkturnering
her på Havang. Feltet var veldig tøft, med spillere godt over 2000 i rating fra hele landet
som deltok. Vinner av begge turneringene ble 17 år gamle FM Kristian Stuvik Holm (i-Elo
2408) fra Hamar. FM Anders Hobber (i-Elo 2339) tok andreplassen i hurtigsjakken, mens
Andreas Tryggestad (i-Elo 2077) tok andreplassen i lynsjakken. Mine egne prestasjoner
var litt varierende. I lynsjakken vant jeg klasse 3 med ellevte plass totalt av tretti
deltakere (veldig fornøyd!), men i hurtigsjakken neste dag endte jeg opp med noe
skuffende 3/7 poeng etter bl.a. et marerittparti mot Lars Martin Krogseth. (Notis: sluttspill
med en ekstra offiser bør vinnes.)
Nå tenker jeg å utfordre leserne på noen oppgaver. Noen lettere, noen ganske
vanskelige. Løsninger finner dere under her.
-Lars Erik BrobakkenLøsninger

Oppgave 4: 1... g5 2. Kc3 Kd5 3. Kd3 b4 4. Ke3 b3 5. Kd3 b2 6. Kc2 Ke4 7. Kxb2 Kf4 8. Kc2 Kg3 9. h4 Kxh4
10. Kd2 Kxg4 11. Ke3 Kg3 12. Ke4 g4, og sort går i mål.
Oppgave 3: 1. Dg8+! Kxg8 2. Txg7+! og tårnet evigsjakker. (hvis Dxg7 eller Kxg7, patt.)
Oppgave 2: 1 ...Sg3! (hvis 2. Dxg6 Se2#!) Siden sort både truer dronningen og matt i en, går hvits
dronning tapt.
Oppgave 1: 1. Lxh7+ Kxh7 2. Sg5+ (hvis 2... Kg8 vinner 3. Dh5 pga. 3... Te8 4. Dxf7+ Kh8 5. Sxf6+ med
matt-trussel på g7 og trussel på sorts dronning) ...Kg6 3. f4 med fortsettende angrep.

HAVANGS SJAKKSPALTE
Lars Erik Brobakken - Ulrik Ruud,
Lillehammer Rapid 2015

Napoleon Marache - Paul Morphy,
New Orleans Blindsimultan 1857

Oppgave 1: Hvit trekker. Finn et
typisk angrepstema.

Oppgave 2: Sort trekker og vinner.

Larry Evans – Samuel Reshevsky, US
Championship 63/64

Også litt hoderegning til slutt.

Oppgave 3: Hvit trekker og holder remis.

Oppgave 4: Sort trekker og vinner.

BAKSIA

Gratulerer med dagen din 7. mai
Bjørn! Havang hadde ikke vært det
samme uten deg.
Jeg utfordrer dere til
bueskyting!

Jeg blir kjempeglad for mer
vegetarmat, det blir kloden
også!

-Dag MorkenTusen takk til deg som
fant tobakken min utenfor
og leverte den inn.
-Takknemlig-

-Grønnkålmonsteret-

Det gleder meg meget at
det er så tørr humor på
huset om dagen. Legen
sa nemlig at jeg måtte
overhodet ikke bli våt på
føttene..
-Tørrpinn-

Jeg spiller gjerne brettspill
eller kortspill. Det er bare å
spørre.

Forventer å se flagget ut av
flaggvinduet på 17. mai.

-Knut Ivar-

-Patriot-

Vil du komme i kontakt med oss? Send en mail til knut.ivar@lillehammer-brukerstyrt.no

