
FØLG! )iMED TIDEN. 
'i ' 

ff, .) , 

En innsen~er, f~a en av;, O,dp.ls- \1 S,' att på 'ye,kts~ålen. Det vil vise s.c
g 

bygdene skriver hl «Kongsvmger ~va som bor I en - hva som veter 
Arbeiderblad» : ' bngst -' det onde eller det gode. Det 

F
øl g med tid e n, ellers kan dt!, ~r i motgang et menneske viser sitt 

risikere å dØ sammen med den;'l tette jeg. Alt blir satt på prøve. En 
Tiden er som menneskene. Den er for-'. yil få se hVl.lt langt tålmodigheten og 
gjengelig. Den tiden som er . gått, '~utholdenhet~ rekker. 
står ikke til å kalle tilbake. Å' r~*e Den som/le,r sterk og tåler motgan
på dagen i går, er like fåfengtr og ~- gen,' bare)~okser og utvikler seg og 
telØst som å forsØke å vekkllf en j:I~d, blir he~d1t'i kampen - slik at han 
til live igjen. Vi kan ikke ta bj~~- \.kan ,:ta" fatt på de nye oppgaver med 
mor opp igjen av graven - hyor 1f1~ if:dskt. mdt, nytt håp og ny tru. 
vi enn var i henne. Det kon,un~'1ffY \( Til trdss for all den nød og elendi'g
tid, nye mennesker, nye slek~r.: M\ 'het som, krigen fØrer med seg, bærer 
ruller ubØnnhØrlig videre. }Iqen /sl~l.t denne tiden noe stort i seg. Og lyk
som vi kan ta vare på bestemor(ei~- kdig er den som ser og forstår. I en
dell,r og la disse gå i arv til våife barn keJte mennesker appellerer d('Ilne ti· 
og barnebal'll, slik kan vi også ta vte den til' det gode - idet de går inn for 
på alt det, som ,fortiden Skll'l:pt~e ,~v \n ,sto;r sak" fast besl~ttet på ~ rydde 
godt og verdIfullt., f, eks. mt1sl~k"lt' ;rrt alt dårlig o~' ~mdreverchg ... V! 
teratur og annen kunst. - MmI r;e h~fått: sjansen tIl a bygge opp IgJen, 
om beostemor kan ba.re de av os I. ~Jb. noe Py~t og godt -- noe hol~bart. De~ I 

,me pa som (~elte livet sammentl1l}ed råtne J;rådstumpen kaster VI. v.ekk. VI 
henne. Og slik er det no. Det fl:ytter går lItt tilbake og tar opp IgJen trå
ikke å gå rundt å tenke på all d~n go- den ,iler den ikke holdt lenger og SkjØ-

1 de maten vi en gang fikk. Våre barn tell/den sa sammen med den nye trå-
kan ikke leve av det. den, den som man no holder på å I 

1 '. J SNO
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ROLF BAKKEM. 
Så Ullg, så blid og god en gutt, 
har no med alle sine brutt. 
Oppvakt, kvikk, liketil og grei 
fikk han alle til å like Eleg. 
Alltid parat, raHk og velvillig, 
ble han revet bort Rå alt for tidlig. 
lVI.unter, lett og gla til simlE, 

: bar han livet flom en hjel'teprins . 

l<~'; minne dog han etterlater seg, 

som lyser blidt til 'både deg og meg. 
Han var en ,solens ,stråle, 
/-lom ei mennesk'er er gi,tt å måle, 
en ckte lysets sønn, 
som Gud har britt sin lønn -
bel'cdt en bolig i 1>lant stjernevrimlf'll 
høgt del' oppe under himlfll. 

• 
D •. t siste farvel fra slekt og venner, 
og fra alle som deg kjenner. 
Alle vil vi 'dele sorgen med di1l; mor, 
ng mecl dem S(}ln om henne bol' .
hver liten og hver sl,or 
hver søster og hver ,bror. -
El lys som brant en tid 
el' sluknet - uten splid og strid! 

, 
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Sør-Odal lag av N. S. K. J 
var den 28: ds. :;amlet til fil"te i IIel'-1 , ~, 

\' l'edshuset, Skantes. 1 

" Møtet, som var godt besØkt, ble åp-

i:
~" net med sangen «Norge vårt lamb>. 

Laglederen gav så en kort oversikt 
over de møter som er holdt og lagets 

.. ~ arbeide for Øvrig i året som gikk. Ver-
y på ga propagandalederen en lit(m he-
~ retning om sitt virke som sådan. Tross i 

,', ~ alle vansker var medlemstallet allike-" 
~ ,) vel øket. J len seigef-te motstanden var 

. ~,\ tvil<~n og mistrua til NS. r J(·t latet· 
"\.':"" til at ti<.!f;n er eld ('neste sum kan over-

~ ~ bevise folk. Så lenge det på grunn av 

~ 
'V t I krigen og blokaden er dårlig bpvendt: 
~, '\- med de' maJkridle goder, er dd vanske- ' 

, ~' , " ! lig å få noen til å tru noe som helst 
t ~ \ I på det en arbeider for. Sansen for det 
• ~ sjelelige er litell - matel'ialistene er 
..f ~ J, tallrike og idealistene få. : 

<::.. : i Jeg vil her fØye til at NS arbeider i '\1 \: for en stor og god sak. Man kjenner I 
\#! ',I , livets lov og de krav eler stilles til' 

'l ,t, hvert enkelt menneske. Og man har 

~0 ~ Tvertimot - alle "kal hjelpes opp ,_. 

Men for å komme tilbake til møtet 
fortsatte det med opplesning av Olga 
Bjoners foredrag: «Kvinnen ~om kU:
turbærere fol' sitt land og sm faml
li e~ og «Verving) som understreket be: 
tydningen av at norske menn deltar I 

kampen mot bolsjevismen for å ~edrl,; 
landets ære og sikre dets plass 1 det 
nye Europa. Et refcrat av minister 
Lundes tale på særmØtd for pres,;e
og propagandalederne under riksmØtet 
i O~lo 27. september 1942 ble også OPP-

le!it. I 
Kret8økonomiledert'1l fortalte om FØ

lerens ,iukgave som var blitt d(;;t ut I 
og delvis meget hj"rtdig mottatt. 

Kulturlederen, hvis oppgave er man' 
ge og ofte meget krevende, lestf' sine 
rapporter for 1 (142. 

Laglederen ove1'tok igjen l,:df,l~en og; 
l',ste opp fra boka : Også VI nal' det 
blir krevet «Kristendommensg:rioll1n-' 
verdieD av Bergljot Gjerdi og «Kris-· 
h>ndorn 1 hverdagslivet» av EVI:\ B.iå· 
land og sluttet med Signe l;unds dikt I 
(:' H!,i! og ~æl, du llorslw kvmne». 

Møtet var avbrutt av kaffepause og l 
diskusjon og ble avsluy:et med fØrstn 
og "iste' vers av «Ja, VI t>lsker»·A. 8. l '"l ~""l~.\ ikke til hensikt «å knug'c no(m HE(l.. 

o alt etter vilje, evner og anlegg. Het' '-J; lo) kan splv den .aller minste bli d~!ll støl" yl!:-..... l':~' (J 

~ ~ " ',~ ste. I Jet Cl' lllgcn som sppr f;a nwgct. :. , 

t 
~ "'l etter hvem du er, men hva du el'. Ei l)·"p,tJ. 

I ~~," ',, "j h Il '1 k h h d . t ,It,. '1 e er l { e etter va ar u g.l0r" 
''-~ .j men hva vil du gjøn'. Mange nwnllCS- i c' ,,.f. 

'J, ~ keI' har fått f,ll r"ilaktig inn"tilling I ' 

I,~ f ~ o 

. I-l f ... 't' ,; I 

" ,. I 

o,: .,'" overfor livet. llercH liVf;c;Yll må "Ild, / . 
.:.. I.t-. ' '-.'' rec; så å "i fra vuggen ,t\'. F,\\'st og" 
,l l J ,-;, 'J' fremst gjelder (kt vel å få folk til å 

,:,) ':\'. ~ < forstå at de "jøl ma være med og fol'-, 
'j .. ' '. I SØke få gjennomflirt alt slik som ,]p 
J.: '~" l vil ha det '- at dd ikke nytter å gå 

" """ ".l I kik .. ,j og vente pa at an"re a ell" s a un-
,,~)' "I ", il ne klare å oppfylle ens egne ønsker . 

..:s \ q... Ilu Ihft sjØl gi uttrykk fOI' dine føle!· 
"'~ {f ~ ser i håp om å få fylt ut det hulli,t 

';. i (::/.~ som gir et tomroll\ i hjf,rL"t-·· få til, 
~~ . .I"~, {',. fred"stillet dille '''llg~>lcr og b,,]J(lV, 1 

'\I Man vil aldri kunrw no målet uten å I 
'li ~ <:' forsti! disse ord: Hva du vil' at all dl'<: ' 

';i I Hkal g'J'øre mot deg', dd "kal du SJ''''l ~ '" " ,., f ' t J" gj~'S ~~f\~"~;)~'t <Id stw'c skille mel, 
;_ ~ ,', '; \' J lom a1'lJeider og kapitalist, mellom fat .. : 

r, :\-' tig og rik. Med en rinwlig; fordeling' 
'y:' ': ',:J av midlene, ,dik at fred vil bli lov, i 
t ~" : • ";', . ~ rettferdighet den hØgc~t" dOJnlller og U 
''l'Y "" ... '< m('l<nesk,;kjærlig]w1."IJ d,n btrellgebt" 

hen;lær i blant folkeot. 

1ft W,CUM."- 01 J~.vj41"-\, d,i.I.,(I.; b""t(-~, 

of'( 1( ... •• tI\rC 1 ~ ,.,... ~- ~~ {, .. l'Li I L"{j '"",,,:,# ___ .li/I,'.' J { I 

\ ....... , 

LAGSM0TENE. Det er ikke tvil om at 

lagsmØtene trenger å få en ny og bedre form. 

Det har så lett for å bli noe IOtereotypt og 

kjedelig over slike møter hvil:! de alltid skal 

anlegge~ efler tradisjonelle retningslinjer. 

Våre tilli t~llJeIIll må ikke glemme at lagsmØ

tene skal være sammenkomster der det skjer 

noe uyuig. Det !:!kal være arLeidsmØter, ikke 

hare regelulf,ssige sammenkom!:!ter med av li· 
ring av et kjedelig program-ritual. Det er 

arbeidsgruppen Bom er kjernen i ethvert lag, SNO
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og laget skal virkeligheten være den orga
niserte arheid8gruppe. Laget skal ha virke
lige opgaver å arheide med, og lagsmØtene er 
de ukentlige hrennpunkter i denne aktive 
virksomhet. Det gjelder for lagføreren og 
ham llledarbeidere å få aktivisert alle med
lemmer. Del ut konkrete oppgaver til hver 

enkelt i laget, eller til små grupper! Slike 
oppgaver er l) medlems-verving, 2) tegning 
av ahonnenter på Fritt l~olk og N.~ __ ~!.~.9.i<Y§· 
hefte, 3) drøftebe av andre llrl,eidsoppgaver, 
4,r~'iilllling av liUeratur (ved gaver fra de en
kelte!) til et godt lags-hibliotek, 5) drØftelse 
angående Bted.~r som skal tilBendes propa
gauda-stoff (f. eks. en kafe eller et hotell 
,!Olll ikke har Fritt l"olk, eller det k~m være 
en læges venteværelse f. eks., eller lærervæ
relset på eu skole), 6) lagfØreren (eller pro

pagalldalederen) må sørge for at alle med· 
lemmene virkelig hlir fortrolig med NS-ide
ene, slik at de er i stand til å hevde vår Bak 
over' alt, og svare på alle innvendinger. Det 

hjelper lite å vinne nye medlemmer hvis diBse 
ikke i ånd og sannhet hlir NS-folk som for
står vår sak og vil arheide for den. I den 
anledning ol'gani~ereB ha lagsledelsens side 

::':::,,' }esØk hjemme hos medlemmer som er paB' 
",," ~~ve. Det må {oreholdes alle NS-folk som 
,. .•. , ,,1,1 .... 

............ '\avikelig krav: «Vis meg din tro av dine 
JI". :\·:~'t~'. l, ~/uinger.» -" 

I"" '" ""')ct Bkal være virksomhet og arbeid på 
I ill .\\t>}:;. + k l' . "li.· ,~.'ptelle --- . aIllerato 19 tllllUvær og even-

".,." ~ foredra" eller underholdnin 1v
• 

, p~ b o l tI""" 
~ J--l\, hH,-"k:<.)./c 

! 

i " L t 
\-. .,(. 

~! f', 
'~Jl A • ..:.J~: '.::' ti ...... I1 .; " ~,.J:~. '. 

,.:,' t.--;.;..,c} l .1',( ~( 

,:[ ,t.v"'"#-yIJ· [ ...... /) ")! :: ... j p...~ 

l; ,kr)t·;:' li c':; ." 
l ,~j rH ,,! t: ;, ';-q~ ,~;r '.-.....-<., Il":' :A'~' ~ / ' 

. "c,7: P:J ,JL:"",'L oL . - {"""Il n"'J~,'U. " 
r (ikL yjt'~,t(}j,: .. , [.,.:' " ,) I ., ",l' <'Hf;:' 

, ..... ~P~."\ 'l l. 
l" 

2 c: 

l Sør-Odal lag av N. S.K. 
I Vilt' dNl 6. ds. samlet til møte i Her-

I 
redssalen, Skarnes. 

Fylkesleder fru Tilla fl o I ter olt 
kretsleder Liv F l e i s c 11 e r beæret 

, vårt lag med sitt besøk. ' 
I Møtet ble åpnet med velkomsthilsen ! og sangen «Norge vårt lang». 
, F Y l k e sle d e l' e n holdt så et læ~ 
rer-ild foredrag om N. S. K.s arbeids
oppgaver. Alle fulgte interessert med 

log hver enkelt tillitskvinne fikk seg 
; tildelt en liten pekepinn. 
, Det var videre musikk, bevertning, 
utlodning og spørretime. 

I Kre t sle der e n oppfordret laget 
til å ta fatt med studiering og rede

I gjol'de også litt om lwlturelle emner. 
; Lagleder, fru Bertha Boding, kom 

med Em årsbere,tning og leste «Da kri, 
'gen kom» og «Dom segjel'» av Mina 

\

'øvstCl1. 
MØtet ble aVllluttet med fØrste og 

siste vers av «Ja, vi elsker». 

q/J /1.) " ,1 "- (j" 

'tt _" ~,;,>,,_ ,.. t.,.( . fL.", [,.". 

G~, 

,1. \,{". 

... 
/( f L L /~'-{ 

CI"/ / 
(-·"".JiLA.; l\.u~ 

';)0" i.ll,,'" /J.,' ({ei ;,.- ;1. l" 7 
, O ,( o 

:t- ii.'C4:-!-C", th ".. i'l . ,,;" ,;(, ' l .. ,I, \, . 
/ 

~ , 
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Sør· Odal lag av . N. 5'.1 N. S. K. Sør-Odal lag. 
• i Sør-Odal lag av N. S. K. var den 

hadde medlemsmøte l Bøu(ler;nes 118. september samlet til møte i fru 
Hus undt:;r ,ledelse av lagets nye fører, . Årstads hyggelige heim på Sander. 
Hans NyJordet, torsda~ 10. ds.. F~am~ i De to frammØtte damer, frøken Enge
møtet var meget ,bra til å være mIdt l bretsen fra Roverud og fru Thomas
travleste skur- ·og tytt'l'bæronna. Et- sen fra Kongsvinger, bidrog til å gi 
ter. ·å være ønsket veItommen ble «No!':< møtet den rette NS-stemning. 
·ga vårt land» su?get, ~vorettE::r møtets Frøken Engebretsens foredrag som 
program ble grelt aVV};,det. Dette bød, var bygget på egne tanker og menin· 
på både alvor og skjemt med korte gel' og ment som en oppmuntring til 

I mnlegg ~v lagets egne me~lemmer, og oss andre, ble meget godt mottatt. Det 
det 'som l første rekke fortJen,er å nev·· omhandlet bl. a. solen og livet og be-
nes v,ar den storartede mUinkkunder- gynte med en slik uttalelse: 
holdning SO!fl ble u~f~rt av :muslkel'en Intet levende vesen kan leve uten 
og ,kornpomsten Fl'lt.1of Knstof~er~en sol _. sola er livgivende og et symbol 
og fiolinisten ,!'orolf Refsda:l. VI fIkk på sjølve livet. Således har vi i Na
høre Joh. Svensens Romanse to 'g~- sjonal Samling tatt opp det gamle 
gar, da eksekutørene ble oppfordret tIl norske merke Solkorset. Men dette, 
å spille den om igjen. Så spilte heI! merke er ikk~ et tegn på bare liv og: 
Kristoffersen 2 av sine egne kOmP?SI- glede _ det innebærer også visse van
Bjoner, en menuett og OdalsmarSJen, sker, idet det er prydet men et kors. 
og etter aplausen å dømme ble alt me-- De i NS som har tatt dette korset 
get hjertelig m?ttatt. Et stort pluss opp, har fått en tung bØr å bære og 
for 08S alle her 1 Sør-Odal lag av N. S. en stor oppgave å lØse, men hvor layg 
er at b(J.de Kristoffersen og Ref,sda:l ,10- og tung vegen enn må bli, akter VI It 
vet å ~omme igjen og spille mere på.~ bære dette korset fram mot mål og 
våre møter og sammenkomster - og fram til seier! 
på forhand takk for dette. Lærer D'en som bærer dette merke med al
Salsegg sang og leste opp for '08'S,Og vor, vet hvor tung kampen er, ~or det 
kldKka ble 12 og vel så det før det forplikter at man - om det blIr nød
meget hyggelige og lærerike møte ble vendig _ må være villig til å ofre 
avsluttet. Det var ,gledelig A Be så sitt eget liv i trua på en stor og gon 
mange av ungdommen som var møtt sak. . 
frllim denne g'lling - et godt tegn for Og denne sak skal tjene hele folkets 
den nye tid som gryr. . vel. . 

Propagandalederen. Vi skal vite at det åndelIge bånd 
er sterkere enn det materielle - og 
at det ikke alltid gjelder å være den. 
som kommer fØrst fram til matfatet. I SNO
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TON FLAGG! 

For Kongsvinger Arbeiderblad av A. S. 

Det lønner seg alltid å være Men hvis så skuI de skje, og din 
tru og ærlig mot det beste i seg «kamerat» plutselig snur ryggen 
sjøl. Man bør forsøke å etter- "til og lar være å hilse på deg me
komme de gode kravens eget re, så la ham bare gå. Den som 
hjerte stiller. Og det finnes ikke snur ryggen til i urett er allikevel 
noe menneske som ikke bærer på den som først må komme tilbake 
l~t eller annet godt i sitt hjerte. og be om pent vær. 

€nhver har lov til å" ha sin Hvorfor skal min mening abso-
n mening og sin egen tru. Iu:- lutt være avhengig av din? Er 
"Iran forhindre det. Alle ten~ det nødvendig å gå der hvor p.e

>fU de sjøl vil. Og man bW le hopen går og står'? 
"'espektere en annen manns" Alle foretrekker vi no engang 

så sant den er god og i~- det menneske som vi veit hvor vi 
lålig og sneversynt. har. Og i en slik hop er det ikke 
; er nettopp dette man alltid lett å finne en. En kan 

">"en. Enhver skal brin- fort l;)!i\ borte i trengslen __ i 
e til seg sjøl -- lære mengden.\,. 

jeg å kjenne - lære å Og skuldei, plutselig noe forår-
handle sjølstendig. sake at hopen måtte spre seg, 

'1 

~ flagg er også alltid ær- hvor sku.Ide sa, den stakkars for-
-alt. Den som gjør det, villede ta vegen'? Man kan da ik
)m i lengden vil bli tålt ke følge alle på'en gang. Og al

,elv om man er aldri så ler minst når disl'le alle trekker 1 

; seg sjøl. hver sin retning (:>g ikke har noe 
'et ser ut som om folk felles mål å gå mot. 
~r av feighet Om dagen. Da vilde det væl'e bra om man 
kke gi sine egne menin- hadde lært å stole på seg sjøl -

;jenne. Folk er redd for lært sin egen veg å kjenne ~ den. 
lres snakk og kritikk. som man med sikkerhet veit fø- l 

Æde jo risikere å miste rer til trygghet, ro og fred . 
.le venn og kamerat - om No vIl vi se å finne denne ve
lar så uheldig å røpe sin gen. Til å begynne med kan vi 
gang - og denne ikke var jr trå litt for!:liktig - først lære 
pp den samme som kamera- f0tefarene å kjenne. Siden går 

.. ,i på med stormskritt - slik at 
"Vi hurtigst mulig kan nå fram til 
«et fritt og lykkelig Norge». 

A. S. SNO
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r"" Men en ting·-er å bemerke og - å 
bekIage. 

Det -som stAr på om dageli er for 
så å si aHes vedkommende helt nytt 
og fremmed - og virker o€rforpå 
mange avskrekkende. Nordmennene 
har i lang tid levd i det sammE. "- livet 
har gått noenlunde ,rolig og jevnt uien 
siore omveltninger - utea svingnin
! ger av noe sorn hlest slag. De kan 
I vanskelig tenke seg noe ,anne', en~ det 
de val' vant til. __ I 

I Idl'tt noenll~gelsk~ bomber fa.ller 
over Oslo by, drIster el frue seg tll å 
klappe i hendene. Ingen veit hvem 
ulyk'){en rammer. Kanskje blir i dette _ 

I øyeblikk noen av hennes egne 1'1eMnin
I ger eller venner drept! Er det sUk en 

- ekte nordmann ,bør te seg? i I Denne dame fortjente en !':mekk -
:1- og vilde også ha fått det, om lkke hen
: - nes øyenvitner hadde tenkt som så: : I «Stakkars; det er vel noen som er glad 
, :i' deg også». 

'Folk må derfor litt etter litt vende ==="'-_____ _ 
seg til dette nye og bli fortrulig med 
det. Og det er også bedre å komme 
:langsomt med enn å gjøre et raskt 
hopp over i fra det ene til det andre. 

Det er i høg grad ønskelig at euhver 
nordmann, som i det heletatt bryr seg 
om å følge med i det som skjer om da

I gen, først setter seg inn i hva det er 
I NassjonaL Samling vil. Siden kan de 
I få lov å kritisere det de ik~e måtte 
'like; men sjø.lsagt på en slik måte at 
de ikke sjøl blir gjenstand fOl kritikk. 

,Foreløpig forlanger ikke NS stort 
annet av det norske folk enn at de ,skal 
forsøke å holde ro og orden i bndet _ 

I og ikke lage unødig bråk og spetaakel, 
som for øvrig bare vil tjene til å skade 

I dem sjøl og deres eglle medmenne:sker. 

I Etter riksmøtet i Oslo å d0mme har 
-man all god grunn til å trll at heimeI værende nordmenn har funnet sin sun
! ne fornuft igjen. De såkalte jøssinger 
eksisterer ikke lenger i ordets rette 
fo:rstand. ,Det var gledelig il se så 
mange «ikke-nasister» ljå ,,"al,; _ Og in
gen sure miner - likegyldig h va som 
enn måtte ligge til grunn for dette. 

I Enno må man nok være forberedt på 
! storm og uvær - kanskje nettopp når 
I man minst aner det. Framleis arbe1-

l
! der 'lyssky mennesker i Ty. av. mør'.;:et. 

Vektskålene står -og vipper. Like
vekten er nær. - Men enno tar det nok 
en tid innen NS klarer å vippe vekt
skåla med Jøssingene på i været. 

Ellers vitner alt om at det er hegynt 
å ,blåse opp til svak medvind. NS har 
tydelig framgang. Samholdet står 
kanskje snart fordøra. En stille drag
ning går gjennom lufta - og man aner 
fred og forsoning. Mon det blir mild
vær? 

Ivrige, kjappe barn er alt i ferd med 
å rulle baller nedover bakken. Farten 
blir større og større. Mere -og mere 
av den kramme snøen klebel -seg til. 

I
I Og til slutt ligger ballen dernedepå 
slette nsom en eneste stor fast ,blo'.ck. 
Stadig flere barn slutter til, stadig fJe

're nye haller - flere fasLe blokker. 
Og da kvelden kommer, står det 

reist et vakkert Hte hus de mede "_ 
med tendte lys inni - et hus -bygget 
opp av mange små Ibamehellder. 

Barna :representerer det sunne, det 
sterke og det gode j folket. Og på 
dette er det NS vil ,bygge orDet nye 
Norge», 

Heil og Sæl 
A. S. 
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" \,/ Sør-Odal lag av N,S.K.· 

I } 

hadde den 1. april møte pA Skæ.'lles, 
MØtet ble åpnet med fØrste vers av 
-rGud "igne vårt dyre fedreland». De 

('I 
,-' \. 

to siste NSK.-møter ble referert. : 

t
:. Husyrkelederen, • fru S~ridshoel, : 
leste et foredrag av Ragna Prag Ma, 

i gelsen: «For husyrkekvinnen» og 
: «Kosthold i krisetider» av Hitten Ha-I 
,neb;Jrg, samt noen krisematopPl;lkrif-! 
ter,' i 

Lagle.deren, fTu, Boding, hadde end~1 ! 
saker bl behanlilmg og kretsØkonoml- ; 
lederen, fru Thorshaug, fortalte litt i JlLk ' J7. / '.,1 , 
om sitt arbeide. i ~ rVll-? ~' 

Derpå var det høytl

1
ning av fru vi-}/ 

\""'" Moen fra NS' Månedshe te: «Religion / ~ j /-,1 I) 'f' 'flI" <> ; ! og nal3jona-lsosiQ!isrne» av Kai Nor- .k!/V ;i,(/~Lf..~ ~ !U ~ tZU...b ~ 
'mann og diktet -rDen eige' vakt» av 

I 
Kåre BjØrgen. "f ~ 4' / ' / I.l. /} 

Videl'e bød opplesningen på to even- 14d 'l fl ../~ / l/ . 
tyr av Nils Moa «Kornet som skulde • 

I 
m~les» og «Gresshoppene og de røde ,fa~ 
prlllsene». I ---

Kulturlederen, fTu Diesen, hadde 4- I fF' , 
korte innlegg med ord av ,NS FØrer,' ~~"ft.'l.{/' tt,·: d't1/ ~ 
Adolf Hitler og Bjørnstjerne BjØrn- ! . / ti / 
son. BJØrnson hal' engang' uttalt: .' 
«Forbundet med Tyskland er en sle k
ten B sak. Hva det engang fØrer til 
veit vi ikke. Merl ser vi at med dem 
går vål' framtid og at åndelig og le
gemlig er vi gjensidig hinannen til· 
støl'St hjelp av alle folk på jorden ._ .. 
Da begynn hver enkelt i dag, begy ",,' 
med å slå hatet ned, med å hin' I' 

aPiansehåp med Tysklands fiender, 
'gynn mt" å lære tyskerne sjø' .. 
'nnp,» 

"4 .'~ , ., . , , foretatt utlodning 
tøy til frontsjukeple 
." bOJl'lh<trdement 

'~n sine eicncl 
ut ,'Ie 1 ' 

~,. 

.to:,t " 

r 

'{, SNO
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, ,Dobbeltfest" 
i Sætersagen. 

Sætersagen krets var den 24. ds. 
samlet til vellykket fest. Og det er 
visst på sin plass å skrive noen ord, 
slik at også andre kan få del i den 
glede som folket og sk0lebal'lla har 
hatt over å kunne feire vår lærers an
settelse ved skolen, hans innl;r<den i l 

~ktestandell og fruas overtakels(~ av I 
den ledige lærerinnestilling. 

Klasseværelset var fyit til trengsel. 
Man var møtt fram fra nær sagt hver 
eneste heim i kretsen. 

Kretsforriiannen i tilsynet, Jakob 
S ø l' ens e n holdt en tale for l::creren 
og pekte på det samarbeid som Br kom-o 
met i gang mellom skole og krets -
og nødvendigheten av at et slikt sam
arbeide finner sted. 

Folket forstår hvor uhyre viktig det 
er at skolen også i slike brytningstider 
som i dag, kan holdes i gang og ga l 
knirkefritt, så bal'l1a blir spart fOI" 
mest mulig av de leiheter og bekym
ringer som tiden fØrer med seg. 

Fru G j el sne s leste en ypperlig', 
skrevet prolog, som på en kvikk og slå
ende måte skildret lærer S p o l' a
s t ø y I s treårige vikariat, liv og virke 
ved skolen. Prologen hØstet munterhet 
og bifall. 

O t t ese n gledet seg over å se så 
mange samlet til fest - og forstod 
særlig hvor lettende det måtte være 
for husmødrene å få en liten avveks
ling i dagens grå tilværelse - komme 
litt ut fra heimen og få tankene ledøt 
bort fra det daglige slit og mas for 
føden. 

Frøken Kiølstads egen oppofrelse i 
utrettelig slik og arbeid for skole og 
krets ble ikke glømt. 

Lærer Sporastøyl takkp.t for den 
oppmerksomhet som ble vist ham og 
hans frue. 

Formannen skolestyret, lærer 
ø v r e b ø, fikk sin fortjente takk for 

,vår lærers ansettelse ved skolen, og 
skolebarna" trestemmige sang var vak
ker og uklanderlig. 

Det viste seg at det, om dp.t Cl' knapt 
med mat om dagen. så strakk det alli
kevel til med smørbrød og «kaffa>-' til • 
alle de frammøtte. 

Og no el' det å ønske at noe mere 
må kunne stn·kke til - at folkets til
lit op.: kjærlighet også vil nå fram til 
fru Sporastøyl. Re/, 

a,s. 

\ 

NSK i Sør-Odal. I 
Sør-Odal lag av NSI( hadde møte på 1\ 

Moen den a. ds. 
MØtet ble åpnet med «Gud signe: 

vårt dyre fedreland1). -- Derpå en kort \ 
miilllctale over minister Lunde og frue 

: lest og forfatt/>t av laglederen, fru, 
. Hofling. Saksbehandling og opplesing 
: fra boka «Også vi når det blir krevet);. 
! . __ om Nasjonal Samlings kvinneorga-

l nbasjon av Olga Bjoner., 
MØtet ble aVHluttet med siHte vers av' 

, ~.fa, vi Pl1l\((o1',) og førl,åli)sf,n. ! 
A. S. 

SNO
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A TRO. 
A li A.'llJ.JJ4.[J Sæl're, SyJr-u(/al. 

A hIande polit.ikk illn i religionen 
er /lom man veit no "lrengt ,forhudt. 
Det ',hade skal og høl' være et skarpt 
Hkille her. 

N,LHjunal Samling er ulelukkende et 
politi Ilk pat-ti, men ikke dellto mindre 
er na:;jonals(wialismm1 en politilik-reli
gi øs ,hevegehe. --, Til ,let '.,an man ,s,i 
at det el' ,bare -bra ålJlan,le religion 
inn i p<>lilikkl"ll, -,- aH dell tid jJolitikk 
b,~lyr føring av folket! Uten religion 
kall en .kultUl'nasjun ikke Ibe:;tå. Og 

\ 
politikk er nødvendig. Folket må ha 
noe å holde ,seg til, noe il leve etter 

log- noe å leve for. 
, En gud politikk om fattn 'ciåvel dd 
åndelige som det lJlateridle. Og na
sjonal-sollialismen rUllllJlt:r .Jwv,ge de

i ler. Slikk i stridllH,'d den er I,UJllJl1l1-

ni Illll ell, som lbetyr kricitendomlllens ut
slettelse på jorden. 

A ha en 'stel''{ tru er bra, fol' det he
ter at ".den ,som tl11l', skal Ibli frelsh. 
Og hva rdigianen angår I.'r JliJk dette 
riktig. Men når det gjelder jlolitikk 
er del neppe nok ll1ed alene det --- å 

tru. 
Tysldaud kan ikke viull(; kriv,'~u ved 

bare vår tru -" d llEller Enp;laJld. net 
må YlfW mere til av bå,leslit og ,strev 
_ arbpide. Ov, tyskerne er villig t.il 
å arbeide -- engdsknwnnene ikke, 

Den engebke politikk er usunn. Men 
nasjonalsosialismen er den heste 'poli
ti'n:k som finnes. --- dk.n er i pakt 
med livets ,sunneste instinkter --- den 
taler til våre ,tHe" beste og n'llcsto 
føleloer.); 

Ol-( nasjom;lsosialismell ,bygg'er på 
aribeille "om i!dell <:l' grunnlaget for 
d ,folks ek&istello. Uten atbeid kan et 

I fnlk ikke leve. Arbeidet er <let som 
I k;Lll bevare et folks kultur, fordi kul-
lureil I-(jorde sitt innl.ug 'sammen Jlled 
anbeide,l. 

Vi kan ,,;i at e-t lands kultur står 
og' faJl,~r med arbeidsmannelI. A.l1beids
mannen er det sum oppfyller bilbelens 
<>fil: d ditt ansikts sved skal du eto 
dit.t 'brød.), Al'beidsmannen ,;r det Bom 
i daglig 'Hlit og sLn~vframmpr og byg
ger et lwnd, 'aI'bei(bmannen er det ,som 
i virkelip;1helen -fører et folks ',mltu~' 
videre og dc,'rfor er også arbeidsman
nen (kn ,som i første rekke har krav 

,)lå å bli ivaretatt. 

o Arbeideren er husets grunnmur, og 
l:a1' d(mne sJår revner, hlir huset dår" 
hg, ja, kanskje det Hl' og med rwmlol' 
Hed. 

Denne tic.ien krever aN oss at vi skal 
(Fortsettes 4. sie.) 

A TRO. 
(Fortsatt fra 2. side). 

husLe lærdom av de erfar,inger livet <har 
g'i tt OS8. A li dumhet og' uvitenhet 

"bunner i v,lumsel. ,Men vi 'skal ikke 
,lrukne vårt liv i glel!llsel - vi&kal 
drukne v,1emsdcn i våre interesser, fur 
det gode i politikk og religioll,kun:st, 
litteratur og vitens',,-ap - sHke kUllll
skap i den aller Ibeste lærdom, i dd 
daf','!ige slit og strev, i aI1behle. 

Jjel. pr itl('n nye tid" inte,reS8e [(hyg
ge on su!id gTllllnmur. NS ser d(,l SilIll 

s.in ,plikt å fromme arbeidsmall11('IIS 
0l}]lgavel' llpttOPP .]lå def .felt hvor han::; 
illteresC3e ligger begravet. ,Og det kan 
man gjort' ve(l å la an evnerik un,;
dom Hl. fri skolegang -- faglll,lallJlelse. 
Heretter skal man ikke !b'ohove il. væfe 
a\,l!(mgi,g av «pappas 'pung'". E,n:11ve!' 
skal stilles pit dell VIas,; ihvor han hØ!"~l' 
Jwinw, slik at man sjøl kan :ha gledo 
av dd al'b(~ide man utfører og hli til 
meHt mulig nytte for samfunnet, til 
g-ang-" for fedrelandet. 

Alle slJm g-jHr lIoe er arbeirlHnwnn 
. __ det samme Olll man arbeider nIed 
hjel'llen dIe!' man arbeider med han
da, Olll man s-liter kontorkrakken eller 
tar et. spalak ,i jorden, Jag-er ~!llå n,g
rw,;lykker, 's'.uiver side opp og sidø 
ned, graver ei grøft eller 'hogger 70f!. 

Ud er alt like viktig. eDel (,l' tid ,lille 
hjllh,t SU.lJ! holeler -det store i ,gang. 
~;t()pper lid aller minste, så stoppel' 
hde maskinerid. Det elte el' avmpn
gig' av det <1.11<lre. Alle memnesker 'kan 
ikkr,' fy<lle den samme phlSS. Man sø" 
keI' (len semi er ledig, den man sjøl mp

I ne!' å kllnm~ fylle. ]<;,n er så !hcldiv, å 
få en ,h'l!;, sl i-lli np;, en allll('ll HltL lIoyr, 
seg m(,tI (~n lav. 

] kle" alk mellnesk(~r er sk ild-:.d. til 
dd samme. I)et må vært' en sjef, og 
Hjefrm treng"]' en visergutt; Men vi
~",]'gutteJ! hehjlver ikke alltid å 1\1Jlo 
erl'lltler. Han kan arb(~i(k s,'g opp 
(j!,<;~jØl bli sjef! SNO
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h d ! Blåning elter blåning, len- vor an·topp i tn~v ~ 
,b0yer av I SVlYlg 

. bl d AS!! og spisser atter opp . belder a av .. Der ser jeg fjellet nu 
" ,der vi hrikk sammen jeg ng 

- noe spedt og IYlwgrøllt -'. men hk,,- I I "kk It' 
vel noe sunl springer ut fra en garnlJlal (el' VI t '~l . an~e ure\ 
rot. Og vi on.Jfa'tter det alt S1Lrnmen nyver .~ tO'k' o'g sen'logungt~ 
Illed 01l11lle, gode tanker - med kjær- I ar . ( e, un i.,cl'n !YItl'l' , . a VI gJerne.' ere I. 
lll;het.. Vi tok 'OS8 frem 

I Men j dag -har vi også en annen luV og fant alltid hjem! 

du --

mYl'er. 

._. ensom vi ikke akkurat ser på med 
'b.\ijLle 0yne -~ nemlig krigens lov, Og 
dell el' hard og streng - og er laget 
av mCllllesker. - Slik som vi rmå .bøye 
oss fol' natUl',"ns lov, sli'" må vi også 
boye oss for krigens lov. Men d('lllle 
luv stål' til i'tendre .. - og vil også 
-bli enLlret si't snart vi hal' oppnådd fre

Og mens ilden flammer 'borti 'gl"Uen 
jlcg' mins dell lille, lave sæter.buen 
hvor vi hygget oss i stuen. 

den! 

J"g- også. gjerne torde 
huske 1lå det gamle lan~borde' 
med en rødmalt trebolle 
fylt av al'skens rare knolle 
slllå markblol!l"lt.Jr, lyng- og mose, 
løv og "nke! nyperose, HdLligvis el' freden og ,friheten ikke 

si't langt unna, Nonlmennene holder 
]lil i't våluH' av (lvalen. Et 'skrell hal' lhlk h')l'isonten ,;k.iuler sig 
vdlet ov"!' oss og- vekket OHS opp av de t"n"dl' dl'ørnmers vei 
vill' hundre'll'ig-e "TOrllel'Ose,;øvIH. }lå langt S(Hll synet rekker 

Menkallskje ble vi ikke ,vekket ak- sig ell uanet lengsel 'litrekker. 
knrat. slik vi kunde ha ønsket det. Og om no' for blikket stenger, 
l{ans',tje val' det litt for tidlig i den det ,bare høyere opp i:llg trenger. 
gra 1l10rgendl"nlI'ing, Vi er enno sovn- Og ,blikket glir videre - høgere opp 
drukne og morgengrelte, Men vi hol- og lenger bort. 'Og det stopper først 
del' da ,)lB. å strekke oss og rette lem- del' oppe, hvor himmelen ju'st 'holder Vå 
mene ut aven skakk-kjørt og forvridd å blåne. Det tette, ·grå Hkydekket hul' 
Htilliug, .støl og lemster gnir vi 'søv·· t;låH 1'eVll('I', S,,]pns stråler bry tel; seg 

: !lCll uL av øynene. Og snart "tar de lang-somt igjPllllom og lyser lied på 
: vida)llH!. - r for'lI1dring ser vi ut ovel' h\'er fattig- og- mistrøstig- sjel. Den 
i marken -~ uL over vidda. De samIllE' tunge, modw natta er over. - Vindt:n 
: tl'ænw stål' del' - kanskje litt gamhJ : jag-er O jJ'[l , skybankene blir 8plittet og 
log 'mol'kne - årene, vinden og uværet i il'arer hastig av sted, De ,blir feid 
I hal' tæret på. dem. Tørre, knok-kede vekk - og snart vil solen skinne fra 
I greiner ligger på bakken - og inni- en velsignet klar ogs',{yfri ,himmel. 
: mellom vokser det opp ny, små ung- Alvorsfylt og i glad forventning går 
i skog. Det samme, lille huset står der vi ut, rekker hånda 'j været og hllser 
i også; men det er ,blitt grått og -falle·· den llye dagen som gryr: 
i f(;rdig. Alt cl' li',(eslym blitt så for·· Heil og Sæl! 
i andl'et og fJ't~mnled - ug likevel el' 
det akkurat 'som før del' ute. SNO
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Det er alltid f!mertefullt å måtte bry
te med noe en har kjær. Sorgen over 
tapet av det gamle er overveldendll 
El! kan ha fø1ds,m av ikke å kunne 
slit eld IlV"r. Liv(;t synes tomt og fat
tig og LI'Østesl}ist. net er værst de 

spinne sammen.; Og denne tråden ska; 
bli lang og sterk. 1),_;1 skal bli et 
bånd - en lenke som går fra mann 
til mann, fra land til land. 

\)eIlJle lell ken vil vi kalle samhold. 
Og ddt" sambol(l holder Illall no på å 

f~)r"t" dag"]'. Men tiden går, :Man stØIJl" samm.;Jl. 
venner seg til alt. Litt etter litt ) NS vil at alle nordmenn skal være 
man fortrulig med sannheten. Etter med å delta i opprydningsarbeidet. 
h vert kommer alt mere' og mere på av- Men mange trekker seg bort i av:oky. 
"tand. Og til slutt blir tomheten - Og så lenge det varer slik, så lenge 
Jet store gapenJe hullet - fylt av vil krigPlI vare. 
1l0(' nytt - og kanskje noe bedre. Freden k(;wme:l' fØret når vi har 

tJen gamle tiden er ikke uerstattc·llagt hatet på hylla og er villig til å 
'lig. l)d nytter ikke il. gå og sørge møte hverandre i forståelse. 
b(:standig. Motgang er til for å over~ Vi har fått krigen -- ene og alene 
vinnes. Livet har alltid en menillg. fordi menneskene var blitt noen ego
Og m"ningen er at man skal forsØke ister -- fordi de ellkelte nasjoner ikke 
il. finlle ut av alle livets tils!cikkeh;er, kunde samarbdde med hverandre. 
fra hvilkt'n side de enn måtte ie Sc,g, Men en dag kommer alle med 
Uet er ikke sundt li ha bare mpdgang. også de som står utafor og overhodet 
Og; vi (')' ikb:, kommet opp i alt dette, ikke vil inllafor l'ingen. Men det tør 
fordi vi skal gi opp i fØrste omgang. hende at de kOIllnwl' for seint, og de 
En kan ta lærdom av alt i livet, hvis vil da komme til å bebreide seg sjf51. 
elt bare (,vrter å ta alt på rette måte. Et mpre håplØst ord enn nettopp 01'

Vi må forsøke å se alt i fra den rette I det <dor .- seint» eksisterer ikke. La 
mule og i lid rette lys. Ikke bakover lOSS ikke være med blant sinkene, slik 
og nedover, men framover og oppover. I at Norge blir en «Morten Bakstrever». 

I dag blir hVNt enkelt menneske A. S. 

~. SNO
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IV! elllil,SKCIW sKal tji'Jle li v('randrc: 
illnuyrdl's i gje,nsiclig fOl'ståeJsid 
Vi er alle samnWll komme't til V('l'dNl 

på sa,lllme m:'tte - vi (,l' alle f~ldt llCik
ne'. Hvorfor skal lkt så sid','.11 vcer(J 
Locn forskj"ll p:\ oss. Vi har alle den 
samme rdt til livet. IGasseskiJlet skal 
bort. J lell ene har likt' stort kl'<l v ]lå 
aktl,l:,;c, som den annen -- uallsdt 
h va slags arbt:ide man utfpi'er nål' 
det bare Cl' ærl ig! 

F~jr het 1 ste mai «arbeiderIlPs fri
hds(lag". No heter den «arlH'idt:b 
frihetsdag>,. Man er på V('g mot fri
het, likhet og bro!'s](ap. InterrHlsjonal· 
isnww; ;,ilagonl hulder på å bli full, 
bynlet! 

Vi veit at tyske,nw bygger på ar
beidet - og at hver arbc,jdel' i Tvsk
land er godt O])!Jly'st og kultiv(,l:t. 

I England er de't stikk lllobatt. 
He,l' er arbe:idsm,IllIH,n l1<Pl'IlH'St 
c:vallt;kjpttd>, -- og ligg'el' lli" d li\gt 
nivå .. _- Skulde, de;t ikke d"rfo!' ligge 
mer å tru al tyskpnw S'HlI kUItUI na
::jon Cl' bedre skikket til il. "tyre i VN

den enn den overkultiverte engdsk
mann -- med sine mangp lady{,r og 
glmt!l'mellll, sine mange mammafjjeol1-
trer og fJUppaguiter, ;;,)m ikke \,('it il. 
,;eltr; VI'is pil og Vl'rrlsettr, en arbeids
mann for ekt han pr i seg sjpl! 

England;; c<-,plitt og hnsl", har fØrt 
1 il krig og har delt vcrt!pn i to split
ter!" l"irc·. -- Vi har hatt krig igjen
nom all tid, Ogdl dengang eld Vll, 

freel på jonlc,n. Kain drepte' And -
lIan tålte ikk(; Sill egen bror! 

l dag PI.' det hare et ydl'l'st lit" få,· 
tall som med full sikkerhet veil hve!ll 
(]r, ~kal tru på. Hvorfor ikke tru på 
Tyskl\l.nd? For hØr --- «din brors bloll 
roper it! dr,g fra jordem,. 

Krigen fØI'er oss bakov('r i tidr,n -
tilbak(; til naturell - tilbake til ar
lwide og kultur! - Krig Cl' d~jd og 
fordervelse,. ]len ikke hare drep('!', 
dun raner -- den tar alt. Man blir 
stående der opprådd -- utf'Il re'dskajJ. 

DeIlne krigen.·!' forcll,rV('],;" jil fo\'
HyelS('! Vi lydt begynn\' livpt }lå JlytL 
--, me,l to tomme h<:IH]Pr -" slil, ;'01,1 
Ilaturbarna, eJr. rs)rst" kultul'lnJ:'[,('j'(', 
begyntE' sitt liv --- Vl;<! it Sl! d lite frr 
og plant" små rpUl:l' i jorda! 

Ssir-Odal 22. de!semb"r l ~H2. 
A. S. 

.,,~~,. 

~~ $t~l~' 

Vell:vkket kamerata,ften 
i SOir-Odal lag. 

I ~;)\r-Udal lag av, N S avholdt den 
I ;;O.j.12. J ~q2 kamerataften på HØn·; 
"ernl's Hm;, Skarnes -- med frammØte 
i av om Jag hr, nwdlemml'r. 
I Lagl,~deren åpnet festen. Og lærer 
. Salsegg' underholdt med å synge SØr-
Odal smng av eget elikt, og NOl'd .. Odal 

,salig av Lars Kjølstad, og med humo
! rh-:tisk upplesning av Lal's Skramstad. 
I Mu:"jk('rlr,n Kristof{'"rsl'll spille - bl. 
'a. ,/Glåmdalsmarsjelu av egen komp 0-
sisjoll og hØstet bifall. Villberg fortal-

i te fra si tt oPllhole! i Tyskland, og læ- . 
',pr Berg fra Nord-Odal opptrådte som 
tryllekuHstller og hidl'O til it Hette hu- , 

Ill(Jl'd Va topp. I 
I Festen ble holdt i Hpisesafen hvor 

\','gg,'J1L> var pynlet Jlll'd NS bannere 
og pa bor'eld ruvd en liten jule~rall 

,dmgiU al! fat meel llledbragte, skarue 

'sYllprbqld, som smakt .. alle. I 
I Olldl'l' møtl't ble t(, ullge frontkjmn- ; 

I JH'r" hjl'r~.ehg hyldet. A. S. I 
I ---,---
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Ikke hvorfor, men - hvordan 
For Kongsvinger Arbeiderblad av A. S. 

~rihet .og kultur hører sammen. Og \ ad så vi ikke skader oss sjøl og vårt \ 
frIheten er noe stort som vi må ver-. eget fedrela~d? - Tårer og ødeleg .. 

l 
\ 

,ne om _ noe som til stadighet tren- gelser har VI hatt mere enn nok av. 
'g l' "kt tt f dl' Alle hater vi krigen. Vi har bevis 

M
e rp og e ersyn -. ore mg. fra fØr i alle de daglige bebreidelser' 
an m4 ha ansvar for fnheten. og klager. - . 
Den gang vi nordmenn hadde fri- Vi kan ikke vinne friheten tilbake 

heten, forstod vi ikke fl. sette pris på ved grov kjeft, skjellsord, furting. og 
den. Vi misbruker vår frihet. Vi ble hengehode. Ei heller med å smykke 
slappe og «tØylesløse». Ja, vi hadde oss med disse ord: «Jeg Er norsk» . 

. qet 'flå godt at vi ble slØve og likegla- Det er for veikt. Det Cl' ild>e nok ba're 
do '6g holdt på å falle i søvn aUe ,sam" å si det, man må også vise det. Og 

\ men. Vi glØmte rent både tid og an- den som spytter etter andre uten il. 
, svar. _ Men noen få holdt seg alli- treffe, spytter bare på seg sjøl. Og 
,kevel våkne, Og i disse få var elet hva værre, er: Han er ikke norsk. -
Vidkun Quisling so.m holdt liv. Han Dette ord hØres som noe f:nt SQm man 
så hva som måtte komme _ og han k,an henge på seg for en stund - for 
ropte det ut. Men fQlk vilde ikke hø. så å kasM det vekk. Det høres kun 
re, ikke fQrstå _ il~ke tru. som en motesak - noe SQm går fra I 

Og friheten vokste i .omfang _ bl.e mann til mann. Og slik har det også l 
stadig større ol}' s~ørre. Det ble utglid- vært. Det har gåt.t som en løpeild -
ning. Ja, fnheten var til og med fra munn til munn - - fQr så atter 
kQmmet så langt ut på skråpume.t I'l-t il. stilne av. 
kulturen holdt på å fQrsvinne i av·, Ei heller nytter det å rase mot sin 
grunnen. 'mQtstander med dette berømmelige og 

No har Norge mistet sin frihet. Vårt nedvel'digfnde ord og i tide .og utide 
land ('r et hærtatt land. Men det el skjelle ham ut for «fQrræder» uten 
vål' plikt å gjøre alt SQm .står i vår hensyn til alder .og kjØnn eller egen 
makt for å .ordne .opp i forholl'lene, personlig kvalitet, godhet og ær1igh~)t. 
slik at vi kan gi våre barn et fritt Dette. spilte ikke lengere noen rolle. 
fedreland i arv. Ordet ble brukt for .ofte .og på for 

Og våre barn skal ikke som vi leve i mange. Det mistet sin .opprinnelige 
frihet uten ansvar. De skal læres opp betydning. Ordet ble bakvasket og -
til å leve i frihet under ansvar, FQr utslitt. 
det heter at bare d~n .sQm er ansvars- Nei, la (;SS heller bruke litt mere vett 
bevisst, skal igjen få l-"til il. håndte· - og litt mere kraft og si: «Jeg Cl' 
re en skarpslepen barberkniv. nordmann» .. FQr det ligger mere i, 

Og spørsmålet el' ikke lengere hvor- dette ord. Det er sterkt - det bærer I 
for, men _ hvordan. D_et nytter ikke alt i seg. Det er futt i ordet. Man ~ gi seg til å stå har bein i nesa - man kan handle! 

fast til stedet bunden, Den gamle viking er ikke død; Og 
stum _ i stille undren. _ nordmannen er ærekjjer. Han stiller 
HVQrfor, hvorfor _ uten stopp sine krav. Han vil sjøl være herre 
seg uavlatelig tårner .opp. i sitt eget hus! . 

For vi hal' jo allerede fått sval'. Vi Og dette" skal vi også vise. Men 
veit hvol'for krigen er kommet. Men vi trenger ikke å gå .omveger og bak
hvordan skal vi igjen kQmme oss ut vegel'. Og vi trenger ingen tredjemann 

~ av uføret'! Hvordan kal vi bære oss med i spillet. Vi går rett fram - som SNO
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I gbde k~mera~r. Med to: sterk~ Jl;~~' 
og en rak ryggrad kan vi sjØl ordpe 
opp - P? tomannshand! 
. Vi skal ikke vise oss som en dott-

I 
Iln feiging som akter å smyge unna for 
farene - en ~om, andre får lyst til å 

; ordne OPP for og ta hand om. ' 
I, Det gjelder å kunne te seg slik at 
en skaper respekt - væte ærlig, rett;..' 
skaffen og medgjØrlig. For den som 
det står r.espekt av, den vil alltid bli 
hprt. 

La oss være ærlige og reale nok til 
'å gå til vår motstanuer og legge fram 
på bordet det, vi. hal' på hjertet. Vi 
vil stille våre',~rav - vår frihet. ' ~ 

Men vi må sjøl tilkjempe oss denne 
i frihet - igjennom det samarbeide 
flom allerede er i full gang, Enno er l 
Tyskland sjefen -, og hal' rett til å 
være det. Men vi skal sjøl arbeide oss 
opp til å bU sjef - til å bli herre i 
vArt eget hus! 

NS og de norske frivillige går tru
fast i spissen for dette arbeide - i . , 
håp om å kunne kjempe seg fri og til- \'.. 
vinne, seg denne stilling. 

Og Vidkun Quisling hal' staket ut ~ 
vegen for oss. Vi kan bare følge den. 
Hans bevegelse el' politisk-religiØS be- ~ 
vegeise. ])et Cl' han som har' satt opp .~ 
Nasjonal Samlings prog'ram, og dette '" 
program er helt' førsteklasses.' Det "'
bærer alle kristendommens bud i seg, ,"
det fØrer fram til orden, rettferd og 
fil'ed! t1 

Vi lvtn i all stillhet være takknem-

t 
~ 

lige. Og hvis dette program ikke er 
gjennomførlig, fordi det er for fint, 
som mange sier, da setter vi ikke skyl-' 
da på Vidkun Quisling for det. Nei, :s 
da tal' vi skylda på oss ::.jøl. Vidkun ~ 
Qunsli.ng snaklær for oss og rettleder \ 
oss. Han kalnfnrogrammet. ~ den 
som klarer å l~e etter det, må uveger- 1 
Hg bli et bra menneske. 

Dette står ene og alene til oss sjøl ' 
- til hver av oss som står i NS. 
Vi må være ansvarlige for våre hand
linger. Vi skal ikke SØke feilpn i an-

, dra. vi skal søke den i oss sjøl. Gjør 
I vi det, da vil snart alt bli beure. 

<f'ortsettes) . 

lIkke hvorfor, n 
For Kongsvinger Ar 

/, Il. I 
Men 'kYln'll~~ ~jenner et våpen 'som 

ikke ~ne'·er merl!sanhne rpå ..:.- et 'Våpen' 
. llol1l:har' hQldtpå å gå i glømmeboka, 
I fordi, <let var, i ferd med å dø ut I' 

'- nemUg kjærligheten! I Og,kjællligheten er det 'sterkeste ,og 
'b&sie ,~v alle våpen på jorden. Den, 
I er ibedre' enn' kuler og !,crutt, dragen: 
sabel 'og skarPslepen kniv. I 

Når kjæ:r:lig'\:letens røst får tale,over- ; 
døver den aU verdens brøl og kanon-; 

\ tl'lroen. Den dreper al t vond t. I 
; ! Og' Vidkun Quislings kjærlighet til 
i J det '1lQr~ke folk er stor. Han er som, 
, i en mgktig far d'or oss alle --'- en streng, I 

: ' men meget god far - en far som vil I 
I hvert enkelt av sine barn vel. ,Hans 
; tanker k~etser ikke bare rundt h~ 
sjøl. NeI, de rekker fra landsendetll 
aandsende - og hva enda ,bedteer "'"'
I de ,går inn i hver eneste Uten heim i 
,hver eneste liten dai og avkrdn: av 
landet vll't. Hans hjerte har ,plass 
nok ior aUe ~så vel skogsal-beidere 
som bonde, fisker og håndverker og· 
industrimann. Vår Fører bærer kris

'tent blod isi.neårer. Akkurat som fri-
! het 'og kultur hører sammen, hører 
i kjærligheten og natUl'ensammen. Og 

i
'i både kjærlighetens og naturens ,lover 
. sterke. Vi kjenner dem 'begge. Og 
!I:vi frykterderu, fordi vi vei ,at de 'er 
, skarpt av Gud -og 'atd'et ikke ,står 
til mennesker 'å 'endre dem. Her nyt
ter det i'd:ke' å trosse - her nytter det 
ikke' å 'rase og kjempe, imot. Og vi 
gjør det heller ikke, fOI'di vi elsker 
naturen. Den er vårt liv. Vi vet at 
for hver vål' som kommer, 'gror, 'sj}irer 
o~ vokser det fram noe nytt av Jorda SNO
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PiskUlljonen elierD dreiet ilcg om NS 
HJelpeorll1wisaBjons store oppgave i 
dag, Men ogDå her må alle vite at 
det er ingen lett ,.ak å hjelpe no Dom 
det er mangler pA alle mulige hold. 
SJlmtalen dreiet Beg om mulight,ten av 
!Il kunne hjelpe der det· er mange barn 
?g abiiolutt pA~revet. med hjelp. Og 
lkke da bare pirke litt borti tingene 
~en til: et virkelig tak 110m kunde bli 
.tl! varig hjelp for livet. 

Dette vilde da også hjelpe til A 
'.kape respekt lor vår bevegelDe 
I }l1ru. 'l'homa8sen leste «Samfullnebl 

!Iutvlkhng» av Einar Syversen. Kul-

f
'tUWederen. fru Dieaen, kom med for
IIJag om Qllphjelp av heimeindUl:ltrien 
. Fru Årstads kaffe Iifllakte utme~

t,Pg hennes lille datte~ som var g'lad ' 
... liang, trampet takta til: «Kamerat,' 

l
, I rnarlijerer mot mAleb. I 

. A.& 

,\ i 

\. 
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Nes BI.-kor avslutter bra sesong 
Heder til lederen Tor Mohn og til flere gjester på festen. 

I 

Nes Blandede Kor hadde hY9-\ ten og ønsket gjestene velkOm-\ Fru Asbjørg Bjørnevold tikk 
geZig avslutning av sesongen men. Blant dem var Iru. Bjørne- blomster og talck for bl'a utført 

mandag i Haga Samfunnshus. l vold og Kuland og Irue fra Bla- arbeid med korets fane. Det sam

sommermdnedene gdr koret t ker. Haugerud nevnte at koret j 

«opplag», og neste høst tar sd 
øvelsene til pil nytt. Koret har 
hatt sterk framgang siden stiftel
sen i 1954 bilde kunstnerisk og 

økonomisk. 
l hvert fall er ei vakker fane 

skaflet uten at koret har behøvd 
I Il sette seg i betydelig gjeld. Fa-
1ttln. ,er malt med tekstilmaling av 
Asbjørg Bjørnevold fra Setersa
gen i Bør-Odal, og hun har gjort 
et fint arbeid. Bare en ting vil vi 
kritisere: Borden under navnet 
burde vært trukket noe ned fra 
navnet, ,slik at det hadde blitt luft 
mellombokstavene og borden. 

Bjørn H a u g er u dledet fes-

det siste dret hadde littt 1000 kro
neI' fra Nes kommune og :BOO 
kroner fra Raumnes Sparebank. 

Harry og Olaug Mohn under
holdt med opplesning, og det ble 
vist lysbilder fra utferden til Gud
brandsdal tidligere i sommer. Døt 
var konsert av koret, kaffe og , 
det heletatt hyggelig pa sammen

komsten. 

40 år som dirigent 
Haugerud delte ut blomster til 

dem som etter denne sesongen 
særlig hadde gjort seg fortjent til 
en slik oppmerksomhet. 

me gjaldt Ragna Aaserud, som 

hadde lunnet lram til Iru Bjørnø-

vold. 
Den gode tenorsanger Jensen 

fikk blo1nBter til takk for BOlo
aang i Arnes kirke i v(l,r. 

Og resten av blomstene - 40 
nelliker - ble overrakt korets le
der, Thor Mohn, under aterk app
laus. De 40 blomstene var for de 
40 dr som Mohn hadde virket som 
dirigent, og fra de ca. 40 med
lemmene av koret. 

Festen var som nevnt hyggelig 
til tross for noe svakt frammøte, 
og den ble ledet lunt og stilig av 

Bjørn Haugerud. 

Styret i Nes Blandede KOi' 'ved den nye fanen. Stående fra venstre: Jul BHF~«'.nes, Hel'!'Y Holt «(01'

mann), Bjørn Haugerud og Tor Mohn. Sittende: Mary Sjøberg, Asbjørg Bjørnevold (kunstnerin
nen) og Else Finstad. Ragna A,aserud, som er medlem av styret, var ikke til stede. 
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