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Kjære rotarianere 

 

Jeg håper alle har hatt en fin påske! 

Ja tenk nå er det snart april, klokka er på sommertid og våren er på full frammarsj 

Det er ei fin tid som vi nå står ovenfor. 

Siden jul har vi dessverre mistet vårt trofaste medlem Arne Sween, og det ble trist og tomt 

etter ham. 

Men vi har også fått nye medlemmer inn, før jul ble Jørn Haagenrud tatt opp, og senest på 

Torskeaften 1.mars Espen Bråthen og Ole Theodor Holth, og vi planlegger opptak på 

sommermøtet 

Så tusen takk til dere som jobber med å få inn nye medlemmer, vi ha nådd målet for Distriktet 

for lenge siden, og målet er snart nådd for mitt Rotaryår, som var 5! 

TRF prosjektet ”Gapahuken” i klatreparken» er i gang så snart det er mulig å begynne der. 

Så vi får planlegge et rotarymøte der når den er ferdig. 

Torskeaften ble en flott kveld, med 11 gjester fra Odal Rotaryklubb, til sammen var vi 42 til 

bords. 

Med god mat, mye fin sang og musikk, artige historier og det ble en fin ramme rundt opptak 

av nye medlemmer. 

Det er mange fine foredrag framover og 12.april er det revy tur til Årnes, mye å glede seg til! 

 

Kari B 

President 

 

 

 

 



02.02. Åpent møte med pizza 
Presidenten ønsket velkommen, og startet med den triste nyheten om Arne Sweens bortgang. 

     Hun hadde satt sammen noen fine ord i den anledning. 

     Dette ble også lest opp under minnesamværet etter  

     begravelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter ble vi servert pizza, og kvelden gikk  

med hyggelig prat rundt bordene. 

Jørgen bidro med litt underholdning.  

Han leste to dikt, om tenner. 

Videre fremførte han en sang, egen tekst om  

vidunderbilen Saab, til melodien Så seiler  

vi på Mjøsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arne ble medlem av Nord-Odal Rotary klubb samtidig 

med at den ble startet i 1988, og han var president i 

klubben i rotaryåret 2005-2006. 

Arne møtte ofte på møtene og var aktivt med i 

diskusjonene og han var et engasjert medlem i 

klubbens arbeid. Blant annet var han medlem av  

 
Programkomitéen ved flere anledninger og bidro til å skaffe oss gode foredragsholdere på 

møtene. Senest i august i fjor klarte Arne å få Bjørn Wirkola til Nord-Odal Rotary klubb for 

å holde foredrag for oss. 

Nord-Odal Rotary har i mange somre tatt på seg planting, vanning og luking av 

blomsterbedet rundt bautaen her ved Sand kirke, Arne har alltid vært en av dem som har 

stilt opp på dette viktige arbeidet. 

I det siste har Arne ikke vært i form og har derfor ikke kunnet komme så ofte på møtene, men 

det kom likevel overraskende på oss, når vi lørdag den 30.januar fikk den triste beskjeden 

om at Arne var gått bort. 

Vi minnes Arne som et samfunns engasjert menneske, både gjennom sitt politiske arbeid her 

i Nord-Odal, sin tannlege gjerning og ikke minst i gjennom sin store interesse for sport og 

hopp spesielt. 

Han har vært en kjent person har på Sand, og det var alltid hyggelig å treffe Arne og slå av 

en prat 

Arne vil bli dypt savnet som medlem i Nord-Odal Rotaryklubb og det vil alltid stå en stol tom 

hos oss. 

 

 



09.02. Ledelse av skoler, barnehager og kultur i Nord-Odal kommune v/Gro 
Irene Holt 
 
Gro har vært leder i 3 år. Før hun kom til Nord-Odal hadde hun variert bakgrunn fra 

skoleverket og fra departement. Hun sier at det kan være bra å komme fra andre miljøer for da 

kan man se ting på en annen måte enn dersom man var innenfor et system. Dette mener hun er 

verdifullt.  

Som leder er det mange oppdragsgivere som gir styring og krav på det hun har ansvar for.  

Det er; 

Kommunestyret med utvalg innen oppvekst og kultur 

Fylkesmannen 

Fylkeskommunen 

Direktorat og departement 

Elever - foresatt og ansatte 

Andre virksomheter i kommunen 

Alle disse påvirker arbeidet. 

Hun har ansvar for; 

Barnehager (kommunen er eier og utøvende  

myndighet) 

Skoler - Grunnskole - voksenopplæring og SFO 

Avlastning, støttekontakt og fritid 

Bibliotek 

Kultur og idrett 

PPT - barnevern og kulturskole. Kulturskolen er felles  

med Sør-Odal. 

 

Det er mye knyttet til forvaltningen og lovverk som griper inn. Disse setter krav og rammer. 

En utfordring kan være at nye lover og forskrifter ofte kommer svært sent og at det forventes 

at kommunen skal ha oppegget klart på noen dager. Dette er i perioder noe utfordrende.   

Det er mange prosjekter som går over tid. Andre kan ha kort varighet. Det er viktig å ha 

kontroll på alt som skjer og følge opp fremover. 

Holt mener at det er en del utfordringer fremover. Det er blant annet; 

mange oppgaver og få mennesker som skal håndtere: 

økonomi 

mange pålagte oppgaver.  

Planer revideres og dette tar tid. 

Kommunestruktur fremover er ikke avklart. Dette kan og vil påvirke det som skjer.  

 

Holt trives godt med å jobbe i kommunen vår. Det er mye som er bra innen oppvekst. En del 

resultater i skolen tilsier at mange gjør en god jobb. Vi får ofte bedre score på prøver enn hva 

vår bakgrunn relatert utdannelsesnivå og økonomi tilsier. Det satses på videreutdanning innen 

skoleverket. Dette gir grunnlag for bedring på sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.02. Liv og virke rundt Tennungsaga v/Bengt Ringvold 
 
      President Kari åpnet kvelden med å lese diktet: 

      «Slik var det», som passet bra til kveldens tema. 

      Mellom sjøene Tennungen og Murua på grensen 

      mot Eidsvoll, ble det i 1854 ryddet en  

      husmannsplass under Heer. Plassen ble kalt  

      Tennungsaga og lå i ødemarka to timers gange fra 

      bygda.  Grunnlaget for plassen var planer som 

      Hans Sørensen Heer hadde om å bygge ei sag i 

      bekken som rant mellom de to sjøene.  

      Gardbrukerne på Galterud og Løkker var også 

      med på planene, selv om saga ble liggende på 

      Heer skog. 

 

Vi hørte om livet til Gunder og Maria og sønnen Edvard, som ble gift med Lina. Hun kom fra 

Sverige.        

Siste gangen saga gikk, var i 1907, da Hans Heier fikk skåret materialer til den nye bygningen 

på Heer. 

Når en rusler rundt på Tennungsaga en lun, varm sommerdag i vår tid, så er det fortsatt mye 

som vitner om det som skjedde på plassen. 

Det er alltid interessant å høre på Bengt. Han er så levende interessert i det han snakker om. 

Så timen gikk veldig fort. 

 
 
23.02. Reise med Norsk Folkehjelp til Mosambik v/Kee Chiz Kok 
 
Kee Chiz Kok presenterte seg som Chineser, kom fra Malaysia til Norge i 1992. 

Gift med norsk jente.  

Han er aktiv i Norsk Folkehjelp avd. Kongsvinger. Har vært medlem av Kongsvinger 

Rotaryklubb, men meldt seg ut da han ikke rekker alt. 

I november 2015 var han med på en prosjektreise til Mosambik i regi Norsk Folkehjelp, som 

en av fem frivillige. I tillegg deltok en fulltidsansatt fra Norsk Folkehjelp Oslo. 

Norsk Folkehjelp har vært i Mosambik i 20 år.  

Startet med minerydding, som har vært og fortsatt  

er en stor jobb. Det er nå en norsk regiondirektør,  

ellers lokale medhjelpere. 

Mosambik er et land med store politiske utfordringer,  

i tillegg til mange andre utfordringer. 

Mye fattigdom og lav forventet levetid, snitt på  

50 år – mot Norge`s 81 år. 

Det drives mye jordbruk, som småbruk. Klimaet  

er tørt, mye vind, generelt vanskelig å drive jordbruk.  

NF samarbeider med nasjonal Bondeorganisasjon.  

Det er gitt store konsesjoner for gruvedrift, noe som  

gir mye forurensning og store ødeleggelser i naturen.  

De store gruveselskapene gir et dårlig rykte, arbeidsfolk  

blir lovet mange ting som ikke blir overholdt. De får  

ingen ting skriftlig, derfor ikke noe å si. 

 

 



Mosambik er også et dyrt land, som eks. nevnte han: Månedslønn på ca Nkr 190,-, en brus 

koster ca Nkr 4,-. 

NF arbeider med å lære befolkningen de grunnleggende ting, som å skrive, lese, og kjempe 

for sine rettigheter. Generelt et mål om at de skal klare seg selv. De må få til et bærekraftig 

jordbruk, med stor økning i avling og inntekt. Myndighetene gjør lite å bedre situasjonen, mye 

korrupsjon. 

Han ville ikke anbefale å reise dit som turist. 

 

 
01.03. Torskeaften 
      Årets tradisjonelle torskeaften på Milepelen, med 

god       oppslutning av både våre egne medlemmer og 

inviterte      gjester fra Odal Rotaryklubb. 

      Vi ble servert deilig suppe til forrett, og et 

nydelig      middagsmåltid. 

      Praten gikk lystig under middagen, i tillegg  

      underholdning med "deler av husorkesteret" og 

allsang.      Noen bidro også med gode historier. 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde også gleden av opptak av to nye  

medlemmer; Tor Espen Bråthen og  

Ole Theodor Holth. Begge ble presentert av  

sine faddere, deretter overrakt blomster og  

nål av Presidenten. 

Loddsalg til tradisjonelt vinlotteri, to heldige  

vinnere denne gang. 

Til slutt takket Rune Andersen for maten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
08.03. Hva skjer med det vi sender til Estland v/Birgitta Andreassen og Merit 
Matsalu 
 
       Oppstart med innsamling var i 2009. Merit 

       kom til Norge i 2006 og opplevde da at 

       hun kunne få ting som andre ikke hadde 

       bruk for. Hun visste at i Estland så var det 

       stort behov for slike ting. Dette var  

       oppstarten og at det har utviklet seg  

       videre. Siste år er 20 trailerlass kjørt til 

       Estland. 

       Det er et stort lager dersom tar imot ting 

       (1000 m2). Normalt er det mye i lageret 

       fra mai til oktober. Resten av året er det 

       mindre. 

       De ting som samles inn går til personer 

       som trenger hjelp. En del selges slik at det 

kommer inn penger til å dekke transporten. Så langt har dette gått rundt. De som er aller 

dårligst stilt kan få ting, mens de som har litt penger må betale. Prisen kan variere etter den 

enkeltes økonomiske situasjon.  

Det ble vist bilder og fortalt om personer som  

har fått ting. Ut i fra det som vi fikk informasjon  

om så er behovet stort. Det er mange som mangler  

mye og som er svært takknemlig for det de får. 

Strikkevarer er populært. Det er personer her som  

strikker ting og som de gir til innsamlingen.  

Sist høst fikk de overta 20 senger fra SOAS.  

Dette var senger de skulle skifte ut. Dette var ting  

som gjorde stor nytte.  

Motto fra de som står bak innsamlingen er – ikke  

kast ting selv det kan ha noen mangler. De er  

flinke til å reparere og få det i orden. Da kan andre  

ha glede av dette. Nå mot våren er sykler  

mangelvare. 

Som det ble avsluttet med – gamle ting tar de imot – også årgangsvin kan doneres. 

Takker for god presentasjon og info om mottakere som trenger dette og ikke minst at det er et 

stort behov for mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
15.03. Flyktningsituasjonen v/Kee Chiz Kok 
Flyktningsituasjonen av Kee Chiz Kok (KC) – Leder av Norsk Folkehjelp Kongsvinger og 

Eidskog. 

KC er fra Malaysia og kom til Norge i 1992. Han har  

selv vært rotarianer. Men nå bruker han tida på NF.  

Visjonen til NF er solidaritet i praksis.  Foreningen er  

delt i 2 – lønnet ansatte og frivillighet. 

Han startet med å fortelle oss at 59,5 millioner mennesker  

er på flukt.  21,3 millioner flykter over landegrenser,  

mens 38,2 er på flukt i eget land.  I Syria er halvparten av  

befolkningen på flukt. Norsk Folkehjelp driver humanitær  

assistanse i samarbeid med partnere og langsiktig samarbeid.  

Han fortalte at i Libanon er hver 4. person flyktning. 

        

       NF driver 10 asylmottak i Norge.  Vi fikk 

       høre hvor viktig det er å gi flyktningene 

       fiskestang, vise dem fiskevannet og gi 

       dem lov til å fiske.  KC brente tydelig for 

       Norsk Folkehjelps arbeid.  

       Kvelden ble ledet av presidenten. Denne 

       gangen åpnet hun med å lese fra Charles 

       Dickens. 

 
 
 
 
 
 
29.03. Opplevelser fra livet som fotballdommer i over 50 år v/Harald Dagfinrud 
 
President Kari ønsket velkommen, nå også med et dikt. Litt orientering før hun overlot ordet 

til foredragsholder. 

Harald presenterte seg sjøl som en fortsatt aktiv mann,  

kom direkte fra Skarnes hvor han hadde holdt kurs for  

unge håndballspillere. 

Han refererte fra en lang karriere som både håndball- og  

fotballdommer, fortalte mange historier fra forskjellige  

arrangementer rundt i distriktet. Kommunikasjon er noe  

av det han mener er viktigst, alle fortjener å bli tatt seriøst,  

selv om det dreier seg om unge spillere. 

Regelverket har han alltid med seg, det ofte er lagledere  

som har bestemte meninger om ting som skjer, da er det  

godt å ha noe konkret å vise til. 

Han har trappet ned noe, men dømmer fortsatt en god del,  

bl.a. også handicappede, her er det et spesielt regelverk å  

forholde seg til. 

Det har vært både positive og negative opplevelser og  

tilbakemeldinger, men han er stort sett fornøyd med egen  

innsats. 
 

 

 



Frammøtestatistikk 

Frammøte februar:  
Antall møter:     4 

Antall medl:      29 

Herav damer:     9 

Fr.møte februar 62 % 

Hittil i året:       60,1 % 

100% frammøte: Ronald.- Grim.- Kari B.- Steinar.- Asbjørn.- Finn Egil.- Tor.-Jørgen.-

Oddbjørn.- Heidi 

 

Nord-Odal Rotary - 2016-2017 

Styret 2016-2017 

President:    Berit Sætre 

Innkommende president:  Jens Petter Aalborg 

Past president    Kari Amundsen Bråten 

Sekretær:    Oddbjørn Vangen 

Kasserer:    Heidi Vestvold 

Leder Rotary Foundation komité: Rune Andersen 

Leder medlem-rekrutteringskomité: Audun Johnsen 

PR.ansvarlig:    Finn Sandmo 

 

Programkomité: 

Leder:  Yngve Øhrbom  

Medlem:      

 Grim Blekastad 

 Steinar Bjørnstad 

 Kari Amundsen Bråten 

 Asbjørn Rønning 

 Finn Egil Sandmo 

 Jørgen Underthum 

Festkomité: 

Leder:  Kari Støverud Hansen     

Medlem:      

 Arne Knapperholen 

 Liv Nybakk 

 Tone Wessel 

Rotary Foundation komité: 

Leder:   Rune Andersen 

Medlem:      

 Birgitta Andreassen 



 Olaf Høiby 

 Medlem- og rekrutteringskomité: 

Leder:  Audun Johnsen 

Medlem:      

 Thor Espen Bråthen 

 Venke Gjørven 

 Jørn Haagenrud 

 Jens Petter Aalborg 

Opplæring- og kommunikasjonskomité: 

Leder:  Ronald Andersen 

Medlem:      

 Ole Theodor Holth 

 Hans L. Sand 

Samfunnsprosjekt komité: 

Leder:  Henrik Tronbøl 

Medlem:      

 Jon Haagenrud 

 Tor Skogbakken 

 Geir Stenerud 

 Victor Strand 

Ungdomsutvekslings komité: 

Leder:  Bente Akre 

Medlem:      

 Birgitta Andreassen v/behov 

 

Referat komité: 
Leder:  Heidi Vestvold 

Medlem:      

 Bente Akre 

 Audun Johnsen 

 Finn Egil Sandmo 

 Tone Wessel 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Foto: Tove A 

 

 



 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

                

 

           

      

 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM NORD-ODAL ROTARY april/mai/juni 2016 
 

 5. april  Odal Sparebanks historie   Milepelen 20:00 

Hans Otto Glomsås 

12.april Da Capo     Nes Kulturhus 19:00 

Fra kl. 18:30 vil Steinar Bjørnstad dele ut 

billetter ved inngangen til 

Nes Kulturhus.  

19. april Åpent møte     Milepelen 20:00 

26. april Peisaften  

Komiteledere for perioden 2016-2017 innkaller 

 

 3. mai «Byggeriet» det å være en kjedebutikk Milepelen 20:00 

Asgeir Vestli 

10. mai Åpent møte med pizza og is   Milepelen 20:00 

17. mai Høytidsdag (fri) 

24. mai Å lære å lære     Milepelen 20:00 

Kari Underthun 

31. mai Det å være flyktning i Nord-Odal  Milepelen 20:00 

Sadegh Fard 

 

  7. juni Ny militærordning    Milepelen 20:00 

Jørg Lian 

14. juni Honningproduksjon    Milepelen 20:00 

Sverre Tangen 

21. juni «Øbberfestival»    Odølingen 19:00 

 Presidentskifte og medlemsopptak  hyttegrend     

28. juni Resultater fra peisaften   Milepelen 20:00  

 

 
 
 
  
                                                        
 

 

 

 
Gå inn på Nord-Odal Rotarys hjemmeside! 

Web. Adresse:” http://www.nord-odal.rotary.no/” 
Her finner du bl.a. siste oppdatering av programmet. 

Med passord kommer du også inn på medlemslister m.m 
Avisstoff, referater m.v. sendes redaktøren 

Mailadressen er: ronander@bbnett.no 
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