
6 Onsdag 13. juni 2018  •

RUNDT PÅ

•Toten

8 5 7 4 9 2 3 1 6
2 6 3 5 1 8 9 4 7
4 1 9 7 3 6 8 2 5
5 3 8 1 6 7 2 9 4
7 4 2 9 5 3 6 8 1
1 9 6 8 2 4 5 7 3
6 8 5 2 4 1 7 3 9
3 2 4 6 7 9 1 5 8
9 7 1 3 8 5 4 6 2

Postboks 4, 2851 Lena
Tlf. 61 16 87 50 

Utgiver: MVL Media AS, Lena
Opplag: 13.708

Daglig leder:
Morten Linnerud

Telefon 951 75 456
morten@totens-blad.no

Redaktør:
Jon Olav Andersen
Telefon 908 34 934

jonolav@totens-blad.no

Journalist:
Karsten Nyborg

Telefon 982 32 341
karsten@totens-blad.no

Journalist:
Ole Ludvig Rosenborg

Telefon 908 59 449
ole@totens-blad.no

Journalist:
Ragnhild Fladsrud
Telefon 908 43 488

rf@totens-blad.no

Markedssjef:
Hans Erik Linnerud
Telefon 414 76 899

hanserik@totens-blad.no

Produksjon:
Vibeke Sveen 

Telefon: 934 77 026
vibeke@totens-blad.no

Produksjon:
Janett Olijnyk

Telefon 982 32 392
janett@totens-blad.no

Følg Totens Blad også på Facebook

Trykk: Hamar Media AS
Annonsepriser: Alm. plass 9,90 pr. mm

Tekst plass 14,00 pr. mm
Abonnement: Helår kr. 845,-

Besøksadresse Totens Blad: 
Hauggata 10, Lena

post@totens-blad.no
annonsebestilling: annonse@totens-blad.no

Tips redaksjonen:
61 16 87 50
www.totensblad.no

St. Vitus og
Bottolf
15. juni: Vitusmesse.
Minnedag for St. Vitus fra
Sicilia. På grunn av sin from-
het helbredet han keiser
Diokletians sønn for «fallesy-
ke» (epilepsi). Men likevel ble
han drept for sin tros skyld.
St.Vitus har senere blitt helgen
for dem som har hatt «fallesy-
ke» eller lidd av «St.
Veitsdans», som kan skyldes
forskjellige hjernesykdommer.

17. juni: Botolfsmesse.
Dagen var minnedag for den
fromme angel-saksiske abbed
Botolf (død cirka 680), som

også ble dyrket i Norden.
Primstavtegent var derfor gjer-
ne en bispestav eller et kors.
Botolfsmesse var siden
middelalderen lagtingsdag over
hele landet og ble enkelte ste-
der regnet som helligdag helt
opp imot midten av 1800-tal-
let. I Hedmark ble tiden
omkring Botolfsmesse kalt
«rotlausvikua». Da skulle jord
som lå brakk harves og pløyes.

Påtaleleders
konklusjon
I forbindelse med vår artikkel i
forrige uke om utforkjøring med
politibil på Kraby ble kommuni-
kasjonsrådgiver Ole Kristian
Haagenrud sitert. Han ønsker å
presisere at det var påtaleleder
Rolf Thoresen i Innlandet politi-
distrikt som opprinnelig kom
med informasjonen, selv om det

ikke gikk fram av opplysning-
ene Totens Blad mottok.

Elias-dag 
på Kapp
Kulturskolen på Mjølke-fabrik-
ken på Kapp inviterer til Elias-
dag onsdag 20. juni. Alle får
en tur med Eliasbåten, og alle
får en aktivitet inne på kultur-
skolen.

Øyet kan avsløre skjulte sykdommer
Mange personer kan gå rundt
med en sykdom uten å vite det.

– Det kan være ganske
mange som ikke vet at de har
en sykdom når de kommer
innom oss for å få briller. Det
er mange sykdommer som kan
avspeile seg på en netthinne,
som blant annet diabetes, høyt
blodtrykk og hjerte- og karsyk-
dom, sier Roy Hubred hos
Alliance Optikk på Raufoss.

Otpikerforretningen samar-
beider nå med spesialister som
på bakgrunn av bilder de får
oversendt kan se om noe er
galt.

– Vi sender bildene av nett-
hinnen elektronisk til en øyelege
og får svar cirka innen en uke.
Vi tar da kontakt med kunden
hvis det er noe, sier Hubred.

Med telemedisin kan man
distribuere høyspesialisert medi-
sinsk kompetanse over hele
Norge, men innen øyelegetje-
nester har det ikke vært et slikt

tilbud før nå. Digitaloftalmologi
AS er Norges første telemedi-
sinske virksomhet som tilbyr
dette innenfor øyefaget.

Øyeundersøkelser utføres
med digital teknologi.

Informasjon og høyoppløste
digitale bilder kan enkelt overfø-
res elektronisk for vurdering av
spesialist og det sendes deretter
en medisinsk rapport elektronisk
tilbake.

– Man avlaster også de ellers
lange ventelistene hos øyele-
gene, enkelte pasienter kommer
raskere til behandling og kan
henvises direkte til sykehuset,
sier Hubred.
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Bildet er fra den store
fotosamlingen etter
Sigurd Røisli. Hvem er
det som gifter seg?
Bildet er tatt hjemme
hos fotografen, trolig
sent på høsten 1948.
Opplysninger om dette
bildet kan gis til
Mjøsmuseet, kontakt-
opplysninger finner du
under bildet. Det går
også an å ta kontakt
med Kjell Røisli dersom
du vet noe om bildet,
han treffes på telefon
905 52491. Husk å
oppgi referansenummer
TMF-04653.

Øyeblikk som var 

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om 
motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til

Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet.
Tlf. 911 70 500 eller epost til arkiv@mjosmuseet.no
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Roy Hubred og Karianne Hubred hos Alliance Optikk på Raufoss har inngått et nytt samarbeid
med øyelege, slik at skjulte sykdommer kan oppdages. (Foto: Torbjørn Aurvåg).
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