
Sommeravslutning for telepensjonistene. 

 
Årets sommeravslutning gikk av stabelen torsdag 11. juni på Domkirkeoddden 

på Hamar. Det var telepensjonistene på Hamar som i år inviterte Gjøvik og 

Lillehammer til felles avslutning. 

Vi ble møtt ved inngangen av våre guider - to dyktige, unge menn. Til sammen 

70 medlemmer ble delt i to grupper. Vi fikk informasjon om Domkirkeoddens 

historie – kirken, bispegården og byen som etter hvert ble anlagt. 

Bispegårdsruinen er godt ivaretatt og det foregår stadig restaurering og 

utgravinger. 

Kirken ble påbegynt i 1152/1153 da Hamar bispedømme ble opprettet. Den sto 

ferdig ca. år 1200. Domkirken ble ødelagt og brent i 1567 av svenskene under 

sjuårskrigen. Dette er en av Norges mest praktfulle ruiner, og for å kunne bevare 

den for ettertiden, ble det i 1987 besluttet å bygge et vernebygg av glass og stål 

over den. Bygget som blir kalt «Hamardomen» sto ferdig i 1998. Hamardomen 

brukes i dag bl.a. til kirkelige handlinger av flere kirkesamfunn og konserter av 

forskjellig slag. 

Våre to guider framførte flere gregorianske sanger i Hamardomen. Det var 

veldig vakkert og domen har en fantastisk akustikk. Med bakgrunn i «Prøysen-

året» i fjor, sang de også to viser av Alf Prøysen. 

Etter omvisning og informasjon var det tid for lunsj i Hamarstua restaurant. 

Leder i Hamar telepensjonistforening, Vera Furulund ønsket velkommen. Vi ble 

servert deilig kylling med grønnsaker og potetsalat, sjokoladekake og kaffe. 

Entusiaster fra det lokale Telemuseet hadde «pyntet» med gamle bilder fra 

Telegrafverkets historie. 

To medlemmer fra Hamar framførte dikt. 

Avslutningsvis takket Rigmor på vegne av Lillehammer-foreningen. Kjell 

Engen fra Gjøvik takket og inviterte til Gjøvik neste sommer. 

Vera avsluttet med å takke for frammøtet og vi ønsket hverandre GOD 

SOMMER! 

 



 

På brua. 

 

 

 

I Domen. 



 

Fra v.: Vera Furulund (leder Hamar), Arne Fauskerud (Lillehammer), Jon Kroken og Kåre Garmager 

(begge Hamar og ansvarlige for telemuseet i Vang), Evy Sommerstad (delvis skjult) og Turid Enersen 

(begge Gjøvik) og Kari Stuve Kjellsmoen (Lillehammer). 

 

Gamle tider. 



 

 

Modell av bispegården. 

 

Samling i Domen. 

 

Tekst: Rigmor   Foto: Gunhild og Torhild Svelle 


