
Sommeravslutningen, som er en markering av slutten på vårens program og starten på 

sommerferien, ble lagt til Honne Hotell og Konferansesenter på Biri den 19. juni 2014. 

Denne gang hadde Hamar, Gjøvik og Lillehammer felles samling og Honne ligger 4 mil fra 

Hamar, 2 mil fra Gjøvik og 2,5 mil fra Lillehammer. Dermed ikke så stor forskjell på 

transportetappene. Dessuten er stedet kjent av flere av våre medlemmer fra den tiden de var i 

Telenor/Televerkets tjeneste. Mange av medlemmene våre som jobbet i Mjøsområdet har 

både holdt kurs og deltatt på kurs der. På 70- og 80-tallet var stedet iallfall mye brukt av 

Lillehammer sine «Telefolk». 

Det var en tallrik forsamling, nemlig 23 fra Hamar, 27 fra Gjøvik og 31 fra Lillehammer som 

møtte.  

Kl. 1300 ønsket leder for Lillehammer, Helge Bræin, alle hjertelig velkommen. 

 

  

 

 

 

 



På forhånd hadde man bedt om at en med god kjennskap til stedet kunne holde en kort 

oppsummering av historikken rundt Honne.  

 

Direktøren for Skogbrukets Kursinstitutt, Sjur Haanshus, stilte opp og gav oss en fin 

orientering.  

Her er en sterkt forkortet versjon/utdrag av det han fortalte: 

Honne er antagelig fra før vikingtiden. Navnet mener man stammer fra «Hønne» som kommer 

av ordene «horn» eller «hjørne», noe man mener peker hen på formen på åsryggen syd for 

gården. 

Biri Kommune kjøpte Honne i 1920. Gjøvik Kommune brukte sin forkjøpsrett til Honne i 

1968. Da ble det for alltid slutt med jordbruksdrift i vanlig forstand. Skogbrukets kursinstitutt 

ble flyttet fra Prestebakke i Halden og til Honne i 1972. Det ble starten på Honne slik vi 

kjenner det i dag. Honne er eid av Skogbrukets Konferansesenter AS, bak det igjen står de 

fleste skogbruksorganisasjoner i Norge. Hotelldriften og Kursdriften er helt separate selskaper 

og hotellet er ikke medlem i noen kjede. 

Så var det tid for bevertning og underholdning. Maten bestod av lunchbuffet med varme og 

kalde retter, dessertbord og kaffe/te. Vi disponerte både spisesalen og den tilliggende sal med 

sofagrupper.  

I invitasjonene stod det at vi at ikke hadde planlagt større underholdningsinnslag, men at vi 

satset på et «avslappet nivå» med romslig tid for sosial kontakt, treffe gamle og nye kollegaer. 

Men vi sa at de som følte for det kunne stå fram med «noe». 



Da slo hamarsingene til. Vi må virkelig ta av hatten for dem, både når det gjelder 

transportmiddel og underholdningsbidragene. 

 

Fra venstre Torild Gundersen, Kåre Garmager, Bjørg Garmager, Randi Vatne Nordvi, Ruth 

Kvarstad, Marit Kristiansen og Vera Westlie Furulund (leder Hamar). Så kommer Arne 

Eikåsen, her som trekkspiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De brukte en pensjonert buss (veteranbuss) og de stilte både med trekkspiller og 

egenkomponert sang, kalt Teleseniorsang, som var skrevet for anledningen.  

 

De hadde også en egen gruppe forsangere. Se bildet. 

Under måltidet var flere fra Hamar oppe ved mikrofonen og fortalte historier og vitser. Vi 

nevner Aud og Anders Bekkevold samt Arne Eikåsen. Som finale på underholdningen leste 

Vera Westlie Furulund «sveiser-masurka» av Alf Prøysen. 

Som leder for avdelingen på Lillehammer og initiativtaker, vil jeg takke alle de frammøtte. 

Dette var koselig. Vi bør finne flere muligheter til fellesarrangement. Jeg tror de fleste, 

kanskje alle 81, hadde det veldig fint. God sommer! 

Hilsen Helge Bræin 

 


