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08.01.  Nyttårsbetraktninger  

      

Dette var første møtet i 2019.  Det var 14 som møtte pluss vår student.  

Studenten – Antony fortalte litt om han julefeiring bort fra familien.   

Olav informerte om julegryten og at kom inn litt over 19 tusen kroen. Det var bra.  

Liv Nybakk var kveldes stjerne og hun fortalte om 

sine nyttårsbetraktninger. Hun brukte dette til å 

tenke tilbake på året som har gått. Liv selv synes 

ikke noe om nyttår som sådan. Vil alle er glade for 

at hun tross alt har vært med på mange og at flere 

kommer fremover.  

Liv har sluttet som driver av klesbutikken. Dette har 

vært en prosess som har modnet seg over tid. I 

august var det slutt. I dag er det andre som driver 

videre på samme sted. De har sikkert et annet syn på 

klær og moter da er yngre. Sortimentet blir da noe endret.   

Som Liv sa så er det viktig å ha noe som engasjerer deg og at det er oppgaver hver dag. Man 

kan ikke sitte passiv og beskue verden. Aktivitet for kropp og sjel er viktig.  At det kan ta tid 

til å venne seg til den nye situasjonen er så, men det kommeretter hvert.   

Takk til Liv for hennes tanker og betraktninger om året som ha takket av.  

 

15.01.  Livet som eiendomsmegler  

    

Wenche Elisabeth Aanerud fra EiendomsMegler 1 på Kongsvinger gjestet oss og fortalte om 

bolighandel og markedet i distriktet.  

Firma har 11 kontorer i Hedmark, altså 1/3 av 

boligmarkedet. 

Det er en hard konkurranse. Som eiendomsmegler må du 

være en god lytter og hjelpe mennesker i forskjellige 

livsfaser. Det er noen dødsbo, det er salg etter skilsmisse, 

det er noen som vil flytte fra sitt hus og inn i leilighet, og 

noen er på husjakt. Hun fortalte om stor prisøkning også 

i vårt distrikt. 

Etter at takstmann har gjort enten markedstakst eller boligstandsrapport så lages et prospekt 

på boligen, det tas bilder, det skrives mye tekst og da selger har godkjent så legges det ut på 

Finn.no og Nettavisen og på Facebook. Glåmdalen er på vei ut for i undersøkninger er det kun 

2 % som har sett annonsen i Glåmdalen. 



 

Visning skjer 14 dager etter annonsen har vart på finn.no og 60 % av boliger blir solgt dagen 

etter visning. 

Sør- og Nord-Odal og Kongsvinger er best på salg. Grue og 

Åsnes er tregere. 

Wenche hadde med seg en Power Point men da den ikke 

virket så fikk vi som var der en fin kveld allikevel, med 

ansiktskontakt. En interessant kveld i Nord-Odal Rotary. 

 

22.01  Bilder fra naturen 

 
Kveldens «gjest», foredragsholder var vår egen Hasse 

som viste oss noen av de mange bildene han har tatt i 

sitt lange liv som amatørfotograf. Det var mange flotte 

bilder fra vår vakre bygd, - fra Storsjøen som i pent 

vær alltid er et godt motiv, og fra Hasses favoritt-

turområde, Svartberget, hvor gapahuk og elger og 

andre fine naturdetaljer var foreviget. Vi fikk også se 

fra «Liv og Røre» under Austvatn-dagene og bilder fra 

gammel og moderne skogsdrift. Hasse var flink til å 

snakke akkurat passe mye til bildene. Timen gikk fort, 

og vi satt igjen enda litt mer glad i den pene bygda 

vår! 
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29.01.  Sosialt møte 

 

Det var 15 som møtte pluss vår student. Han ga et kort resyme av siste uke og hva som har 

skjedd. Steinar orienterte om invitasjonen fra Odal Rotary. Referater skal heretter sendes Berit 

for å tas inn i Norota og komme på nett.  

Resten av kvelden gikk til å fortære pizza. De var 

tydeligvis gode for det aller meste forsvant.  Takk til 

festkomiteen for dette.   

 

05.02.  Tema Rotary 

 

Presidenten ønsket velkommen og gjentok oppfordringen om at i kveld skulle alle delta!  

Videre fulgte en gjennomgang av referatet fra siste styremøte.  

President Steinar informerte om forestående President-forum og web seminar som klubben 

vår skal arrangere, samt oppfordret alle til å tenke på eventuelle kandidater til RYLA.  

Thor S oppfordret oss til å samle aviser og rester av stearinlys til Odal Kompetansesenter AS 

sin produksjon av suddibusser.  

 

Trond viste oss noen filmklipp fra sin tur til Kenya ifb med et samarbeidsprosjekt mellom vår 

egen og tre andre Rotary klubber. Dette var 

tydeligvis en opplevelse for livet.  

Det vil 

muligens bli 

et nytt 

tilsvarende 

prosjekt, 

dette vil det 

komme mer 

informasjon om.  

Presidenten gjentok også at det var alle medlemmene sitt ansvar å komme med forslag til 

kommende program, ikke bare programkomiteen.  

Ellers ble det luftet mange ideer og synspunkter, og det var enighet om at et møte med 

Rotary-stoff som tema var både nyttig og nødvendig – bør bli en tradisjon et par ganger i året.  

http://d2305.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/132


 

12.02.  Litt av hvert  
 

Presidenten ønsket velkommen. 

 

Møte-tema «Litt av hvert» med Kari S Hansen, Audun Johnsen, Olaf Høiby og Ole Th.Holth 

 

Kari fortalte om hvordan vår utvekslings student i Canada, Sigvart 

Støverud har det. 

  

Han bor og går på skole i Dryden langt nord i Canada og det er ordentlig 

vinter med kulde og snø. Når Sigvart bodde hos sin første vertsfamilie 

bodde han bare 20 min fra skolen. 

Første semester hadde han matte-engelsk-drama. På fritida trener han ski 

og har også vært på curling. 

 

 
Sigvart nr. 3 fra venstre 

 

Han har også vært på en tur til Churchill Manitoba langt nord i Canada også kalt verdens 

isbjørn by. Sigvart så heldig at de fikk se 13 isbjørner på nært hold. Det var veldig kaldt med 

sur vind 

Etter jul har Sigvart byttet vertsfamilie og begynte på nytt semester med Fysikk-friluftsliv-

biologi-gym og skitrening som en del av skoledagen, så det blir travle dager. 

Han bor litt lenger unna skolen, men maten er bedre hos ny familie Han trives godt og har fått 

venner 

 

 

 

 



 

Olaf fortalte om aluminiumsringene fra brus/øl bokser som vi samler inn og blir brukt 

i proteser i Thailand, Sri Lanka, Kambodsja m fler. De inneholder 98% aluminium og 

kroppen støter det ikke ut. Det er stort behov for proteser i disse landene, da mange går 

på eller tar i miner. 

Det var Johanniterordenen på Malta som startet, og det spredte seg, 

hovedsetet er i Danmark.  

Ringene blir smeltet i Norge og sendt med båt til Asia. 

 

 
 

 

Audun fortalte om(trafikkforsikringsavgiften) årsavgiften på kjøretøyer som nå betales 

sammen med forsikringen 

Forsikringsselskapene krever inn disse avgiftene for staten 

Dette er en fordel for forbrukerne, da man kan fordele avgiften 

over hele året.  

Ole Theodor pratet litt om bomveger og 

Glommen skog 

Betaling av bompenger på skogsbilveger har blitt enklere, som nå også 

kan betales med mobilen og kanskje kommer vipps etterhvert også. 

Ole Theodor har vært styreleder i Glommen Skog i 2 år, et av 

innlandets største foretak, med12 milliarder i omsetning i året. 

Nå er det en rekord stor avvirkning i skogen og veldig bra priser på 

tømmer. Det har lenge vært snakk om fusjonering med Mjøsen Skog, 

men det er mange meninger og vanskelig å enes om en avtale. 

 

Heidi vant kveldens vinlotteri.  

 

 

 



 

17.02.  Sosialt samvær med middag og kinoforestilling på Milepelen 

 
 

19.02.  På veien med COOP 

Sten Roger Fjeld kommer fra Eidskog – har flytta til Ottestad hvor hans to døtre bor med sine 

familier. Jobber nå for COOP Øst. Arbeidet medfører mye bilkjøring og han har regnet ut at 

han har kjørt 1.450.000 km eller 36 ganger rundt jorda. En litt spesiell opplevelse hadde han i 

2009 da han kjørte på en bjørn mellom Bjørkelangen og 

Skotterud.  

 

 

Ledelse er «å se» og «å bli sett» Dette er viktige parametere for å skape gode arbeidsmiljøer 

og lojale medarbeidere noe han mener det er i COOP Øst.  

COOP Øst er Norges største samvirkelag og består av 114 butikker – omsetning i 2012 var på 

4,8 milliarder og ble i 2018 på 6,9 milliarder.  

De satser på supermarked konseptet der det er befolkningsunderlag for dette. De aller fleste 

COOP Prix butikkene er nå gjort om til COOP Extra og i COOP Øst er det nå 45 COOP Extra 

butikker – mens det er 480 i hele landet.  

«Kunden først» er motto – noe som kan virke selvsagt – men uansett viktig å holde dette fram 

som en profil.  

Sjølbetjente kasser er på innmarsj og de første er allerede installert. Dette er ikke bare for å 

spare men også for å møte en framtid hvor effektivitet også hos kundene er viktig – Det virker 

ikke som det blir mere svinn ved slik innføring så langt.  

For å stimulere til godt arbeidsmiljø og noe som de ansatte kan strebe litt etter – har de innført 

Platina klubben som er noe de oppnår som får høye skår fra kunder over lengre tid – det skal 

være noe som henger høyt og som gjør medarbeidere motivert.  

COOP bruker 15 millioner i året på kompetanse oppbygging og lederutvikling.  

https://www.filmweb.no/film/article1289877.ece


 

Det er 378.000 medeiere i COOP Øst. – eller medlemmer som det heter. Og COOP Øst deler 

ut 77 millioner i utbytte - og av dette kommer 417.000 kr fra butikken på Sand.  

Butikkene har et varesvinn på ca. 1,5 – 2 prosent.  

Sten Roger er også kjent som er god imitator av Blomster Finn og 

finnen Piirka.  

 

 

26.02.  Bedriftsbesøk – Høglunds dekkservice  

Nord-Odal Rotaryklubb var på bedriftsbesøk hos Erik Høglund Bil og Dekkservice. Der møtte 

vi en smilende Erik og kona Bodil som hadde laget kaffe til 

oss. Han holder til på Granerud Industriområde. Erik jobber 

selv i Oslo har ved siden arbeidet opp en stor bedrift som han 

begynte med på Furuholen i Knapper i 2007. I 2008 registrerte 

han firma, og i 2015 hadde firma en omsetning over 1. mill. 

Han har Rune Gusterud som god hjelper. Firmaet holder alt vi 

savner siden Finan i Mo brant ned. Et stort sortiment varer og 

massevis med dekk. Her finns rimelige dekk "Ovation" eller 

"Antares" var veldig gode dekk, sa Erik. 

 

 

Det er 4 personer som deler på huset ved Dekkservice,  

Erik Jernberg, Nils Indgjerd, og Mr Knutsen og  

Erik Höglund.Firman er kjent for GOD SERVICE, utleier av henger, båthenger, skaphenger, 

bilflytter, og vi lært mye og hadde en fin time.  

 

 

  

«Dekk Hotel» ser vi til venstre  



 

 

Statistikk  

 

Januar: 
Antall møter:             4 

Antall medlemmer:   28 

Herav damer:            8 

Frammøte mnd:       68,09 % 

Hittil i Rotaryåret:    59,37 % 

100% frammøte: Birgitta. Steinar. Kari H S. Liv. Finn-Egil. Trond. Berit.  

 

Februar: 
Antall møter:          4 

Antall medlemmer: 29 

Herav damer:           9 

Frammøte mnd:     58,6 % 

Frammøte i året:    59,2 % 

100% frammøte: Steinar. Heidi, Berit, Finn Egil. Oddbjørn (inkl. eksterne møter) 
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Nord-Odal Rotary – 2018-2019 

 

Styret: 

President:    Steinar Bjørnstad 

Innkommende president:  Olaf Høiby 

Past president:    Jens Petter Aalborg 

Sekretær:    Oddbjørn Vangen 

Kasserer:    Heidi Vestvold 

Leder Rotary Foundation komite: Trond Soløst 

Leder medlem-rekrutteringskomite:  Berit Sætre 

Pr og FB-ansvarlig:   Finn Egil Sandmo 

 

 

Programkomite’:     Samfunnsprosjekt komite’: 

Kari Støverud Hansen    Tor Espen Bråten 

Ole Th. Holt      Tor Skogbakken  

Jørgen Underthun     Jon Haagenrud 

Yngve Øhrbom     Henrik Tronbøl 

Birgitta Andreassen     Ola Svennebybråten     

Asbjørn Rønning      

Liv Nybakk       

Elisabeth Vestgård 

Audun Johnsen 

 

Festkomite’:      Ungdomsutvekslings komite’: 

Liv Nybakk      Bente Akre 

Birgitta Andreassen 

Arne Knapperholen 

 

TRF komite’: 

Trond Soløst 

Rune Andersen 

Bente Akre       

Referatkomite’: 

       Audun Johnsen 

Medlem-og rekrutteringskomite’:   Finn Egil Sandmo 

Berit Sætre      Kari Amundsen Bråten 

Trond Soløst      Ole Th. Holth 

Jørn Haagenrud     Birgitta Andreassen 

Geir Stenerud      Jon Haagenrud 

       Heidi Vestvold 

Opplæring-og kommunikasjonskomite’:   

Ronald Andersen 

Hans L. Sand 

Audun Johnsen
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https://www.gjensidige.no/nord-odal


 

 

 

Program Nord-Odal Rotary for mars og april 2019 

 

 

05.03. Gjennomgang av hjemmesida vår - Berit Sætre   

 

BS 

12.03. SOS barnebyers arbeid i Vietnam - Bente Akre   

 

KSH 

19.03. Solørbonde og halvt odøling - Erik Fleischer  

 

SB 

26.03. Torskeaften  

 

FK 

02.04. Gabriellasenteret – YES Kilimanjaro - 

Ellen Graff Jenssen 

 

SB 

09.04. Nordre Odalen Kulturminnelag - Gunnar Nygård  

 

SB 

16.04. PÅSKEFERIE 

 

 

23.04. En av gutta i shippingbransjen - 

Kristin Helen Holth 

 

OTH 

30.04. Odal Fritid og Turistservice AS - 

Raymond Lishaugen 

 

LN 

 

ALLE MØTENE STARTER KL 19. 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: bergeis@hotmail.com 

 

 

 

http://www.nord-odal.rotary.no/

