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Kjære Rotarianere 

 

Vi har nå kommet to måneder inn i nytt Rotaryår, og vi merker at sommeren er på hell med 

mørkere kvelder og klar høstluft når sola titter frem. 

I denne perioden har klubben hatt et malingsprosjekt ved Gammeldalsrud gravplass, på 

Trautskogen. Dugnaden ble ferdigstilt i uke 33 og klubben vil få en inntekt på kr. 15.000. 

Takk til alle som hadde anledning til å delta. 

Beplantning/vedlikehold ved bautaplassen ved Sand kirke pågår. Tiden nærmer seg nå til å 

forberede vårens blomsterprakt. 

Klubben har mottatt en invitasjon fra Raufoss Rotaryklubb om å delta/bidra i et Global Grant 

prosjekt i Kenya med fokus på vann og sanitær.  

Et samlet styre er positive til at klubben skal bidra/delta. Imidlertid ser vi oss nødt til å ta et 

visst forbehold vedrørende det økonomiske bidraget med bakgrunn i klubbens økonomi. 

Videre informasjon om prosjektet vil bli gitt fortløpende til medlemmene. 

24. oktober er det 100 års jubileum for The Rotary Foundation (TRF). Bakgrunn for fondet er 

at Rotarymedlem, Arch Klump, foreslo et fond for «Doing good in the world». 100 år senere 

har Rotary – vi – investert over 3 milliarder USD i samfunnsnyttige formål både lokalt og 

internasjonalt! 

Klubben, i samarbeid med Rotaryklubbene Kongsvinger, Vinger, Grue, Flisa, Odal og 

Eidskog/Eda, planlegger å markere jubileet med et Intercitymøte den 27. oktober, sted 

auditoriet ved Sentrum videregående skole, Kongsvinger. 

Fredag 26. august deltok Rune og jeg på det første planleggingsmøte. Det ble opprettet 

følgende komiteer; Program – PR/markedsføring - Sponsor. Klubben har en representant i 

Programkomitéen og en i Sponsorkomitéen. 

Mitt mål som president er at vi skal nå våre oppsatte mål, ha fornøyde medlemmer som finner 

det meningsfullt å være rotarianer og trives i klubben. 

 
Berit 

President 

 

 



26.07.  Presidentens time 
Møtet var dedikert president Berit. 

Motto for dette året er; Rotary Serving Humanty. 

     Det hevdes at Rotary står foran et veiskille i år. Vår 

     kamp mot polio kan komme i mål. Det er nå kun to land 

     med epidemi. Resten av verden har blitt «reddet». Vi 

     håper inderlig at dette går i oppfyllelse. 

     RI presidenten er opptatt av at vi bruker data. Dette 

     forenkler og gjør at ting går raskt. For vår klubb så skal 

     vi fortsette med mye av det vi har gjort tidligere. Vi vil 

     fortsatt være en klubb hvor medlemmer trives.  

     Medlemsutvikling og omdømme er gjerne til som går 

     hand i hand.  

Det ble oppgitt de mål klubben har. Vi skal ha minst ti mål dette året. Disse kommer i eget 

oppslag på hjemmesiden. Det blir pålogging med vårt kjente passord – samme som for 

medlemslister. 

De forskjellige komiteene ble gjennomgått. 

En hyggelig nyhet. Det blir IKKE økning av kontingenten. 

Det er vedtatt at referat fra styremøter sendes medlemmene på mail i ettertid. Dette gjør at alle 

får informasjon om det som blir tatt opp og besluttet. 

RF feirer 100 år i oktober. Det blir muligens noen arrangementer i den forbindelse fra andre 

klubber. Vi deltar selvfølgelig på dette. 

Guvernør besøker oss 10.01.2017 – på nyåret. 

Det tas kontakt med naboklubber om mulige prosjekt som flere kan delta på. For student så 

kan det også bli en variant med samarbeid over klubbgrensene. 

 
 
02.08.  Litt av hvert v/Klaus Thrane 
 

Jens Petter ledet møte, og ønsket tidligere medlem Klaus Thrane velkommen for å fortelle om 

sin bedrift. 

Firmaet har montert/bygget messer og utstillinger  

i nærmere 40 år. Oppdragene var vesentlig store  

stands for eksportrådet og forsvarsbransjen, i  

både inn- og utland. 

Interessen for mat og drikke førte etter hvert til  

at de bygget opp egne "restauranter" på stand- 

områdene. De både lagde maten, serverte, vasket  

opp og ryddet.  

Dette utviklet seg, og de ansatte både kokker og  

servitører. I 2014 hadde selskapet en omsetning på  

over 11 mill. Selskapet bygget en egen hall på Granerud. 

Tidene forandrer seg, og etter hvert ble oppdragene lagt ut på anbud, og de mistet de store 

oppdragene til firmaer med utenlandsk arbeidskraft. 

De begynte da å tenke nytt, og bygget opp Garasjen Pub hjemme i Karihagavika i Austvatn. 

Dette ble et særegent bygg som ser gammelt ut, selv om det er nytt. Et "pustende" hus, og 

med vannbåren varme i gulv. De har innredet med mye kunst, et stort flygel, og andre 

instrumenter. Her kan gjestene gripe tak i et instrument og underholde. 

Det må også nevnes et stort snookerbord. 

 

 



     Interessen for mat har gjort at de kan servere mange 

     spennende retter, og fler og fler benytter seg av  

     muligheten for et godt måltid, slik at det ikke lenger bare 

     er pubgjester. 

     De merker at stedet blir mer og mer kjent, men håper 

     selvfølgelig at enda fler kommer. 

     Private selskaper arrangeres også, som bursdager og 

     konfirmasjoner, og de har nå hatt sitt første bryllup der. 

     Besøkstallene er bedre på sommeren, men noe er booket 

     utover høsten, så de håper. 

Kanskje vil de også etter hvert få nytte av hyttefeltet i Austvatn. 

Åpningstider blir regulert noe i forhold til behov, men det er bare å ta en telefon, de åpner så 

sant det lar seg gjøre.  

De vil bruke litt tid på å videreutvikle konseptet, mer spennende mat, og lokalprodusert øl. 

Alt i alt et spennende prosjekt i bygda vår som de håper kan glede mange fremover. 

 

 

     
09.08.  Åpent møte 

Presidenten ledet møtet. Hun startet ved å fortelle om en programendring. Vi besøker Mapei 

30. august 2016. Thor stilte opp på kort varsel og ga oss historien om trevannrør på dagens 

møte. 

Presidenten informerte om: 

 Raufoss rotaryklubb har avsluttet et vellykket prosjekt og vil starte opp nytt. De trenger 

hjelp fra flere klubber for å finansiere neste vannprosjekt i Afrika som vil koste 40 000 $. 

Styret vil behandle forespørsel. 

 RI presidenten sender direkte på FB 11. august hvor han taler direkte til verdens 

rotarianere 

 TRF er 100 år i år. Dette vil vi markere som et intercitymøte med øvrige klubber i 

Glåmdalen på Kongsvinger. 

 Hun avsluttet med å vise oss en flott reportasje fra Glåmdalen om vår dugnad 

på Trøftskogen   

Oddbjørn motiverte for avsluttende dugnad på Trøftskogen og Birgitta minnet om 

Estlandsinnsamlingen på kveldens treminutter! 
  

Rørboring i tre ved Thor Skogbakken 

  

Thor ga oss en interessant historisk gjennomgang av bruken  

av tre som vannrør. Han innledet med å si at det er vanskelig 

 å finne trerørene sin historie. Vi vet ikke når praksisen med 

 trerør startet. Vi kjenner best historien fra Oslo, derfor er  

fokus i foredraget fra hovedstaden. I teorien startet bruken 

 av trerør ved at festningen brant på 1600 tallet. En annen 

 teori er at noen borgere gikk sammen og la vannrør på  

Vøienenga i 1630. Dette ble utvidet i 1680.  

Furu var det mest brukte treslaget, men også lønn har vært  

 

 



brukt i Telemark. Vannrør ble viktig for å begrense branner. Det var mulig å stenge vannposter for 

å øke trykket der det brant. Dette var viktig i tillegg til at folk kunne hente vann på vannpostene. I 

1714 ble det innført nye brannforskrifter. Borgerne fikk plikter som krav til vannposter i hvert 

gatekryss og det ble innført røykeforbud i staller. Postmesteren var ansvarlig for vannposten. 

I 1720 ble vannledningssystemet ødelagt av Karl XII. Borgerne måtte bygge et nytt anlegg i Oslo. 

Ledningene holdt i 25 - 30 år dersom de var lagt riktig. Rør over bakken ble ødelagt først. Vannet 

i Oslo ble hentet fra Akerselva. 

Jernrør erstattet trerør for å kunne gi høyere trykk. Det ble vanlig å bygge flere etasjer. For å få 

innlagt vann, ble det nødvendig å innføre jernrør. Det ble vanlig å kjøpe eget vann på 1800 tallet, 

prisen var 16 kr pr år! 

    I 1836 fikk Slottet innlagt vann, Siste trerør i Oslo ble lagt 1837 og 

    i 1869 var alle koblet i fra. 

    Vannforsyning ble en viktig og prioritert oppgave. Egne  

    vanninspektører hadde ansvar og det ble nedsatt egne  

    vannkommisjoner. 

    I vårt distrikt var det også brukt trerør. Nord-Odal hadde en egen 

    fabrikk etter krigen. Det var mangel på jern til jernrør og Spillhaug 

    etablerte en fabrikk som produsert trerør. 

Fabrikken ble senere solgt til Våler i Solør og avviklet så sent som i 1958.  

Tradisjonen med å borre rør har blitt hold ved like i bygda vår etter et funn av et borr i ei smie i 

Knapper. Thor kan dette veldig godt både i teori og praksis. 
  

Takk for et levende foredrag Thor og takk for at du holder tradisjoner ved like.  

  
  

  

16.08. Kultur for læring v/utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth 
President Berit ledet møte.  

3 min:   

Oddbjørn minnet om maledugnad denne uken. 

Audun hadde hatt møte i Medlemskomitéen og minnet om liste over  

potensielle nye medlemmer, og ønsket innspill. 

Ronald viste frem Raskerudfela som Thor pratet om i forrige møte. 

Bente fortalte at Shirley hadde fått en gutt. 

Jørgen presenterte kveldens foredragsholder Anne Cathrine Holth. 

Kultur for læring 

    Anne Cathrine jobber i Hedmark Fylkeskommune, som direktør 

    for Oppvekst og Utdanningsavdelingen, direkte underlagt  

    Fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Hun startet med å følgende sitat 

    fra Prøysen: 

    «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel 

    det en kæin for å få vara med på livet!» 

    Fylkesmannsinstruksen er: - virke til gagn og beste for fylket og 

    ta de initiativ som finnes påkrevd. 

    De jobber med Tilsyn (40%), klagebehandling, veiledning og 

    tilskudd. Anne Cathrines avdeling har ansvar for barnehage og 

    skoler.  De jobber med kommunereformen, og får informasjon 

    fra Utdanningsdirektoratet.  Det jobbes mye med   

    kompetanseheving og utviklingsarbeid, og all behandling skal 

    være lik i alle fylker. 

 

 

 



 
Grunnskolepoengene måles som gjennomsnitt alle karakterer, eksamen/standpunkt i 10. 

klasse. Nord-Østerdal ligger langt over de andre regionene i Hedmark. 

Hedmark har en raskere fremgang enn andre fylker. På områder man er dårlig settes det inn 

kompenserende tiltak. 

I Hedmark gjennomfører 70% videregående på 5 år. 

 
I hele landet har jenter bedre resultater enn gutter i gjennomsnitt.  

 
Statistikk viser at jo dårligere karaktersnittet er jo mindre er sjansen for at videregående 

fullføres. 



 

 
 

Samarbeid er veldig viktig, fortrinnsvis regionvis. Det er opprettet et Oppvekstforum hvor 

man jobber med forskjellige saker, f.eks. mobbing, og da jobber alle med samtidig, og 

kommunene føler seg som en del av det. 

Hva er Kultur for læring: 

Mål: Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring  
 
Arbeidsform: Alle aktuelle parter i Hedmark samarbeider på en slik måte at ny utvikling av 
den enkelte skjer kontinuerlig. Alle har den samme målsettingen (som over) og alle 
samarbeider.  
 
FoU-prosjekt: - samarbeid med Høyskolen i Hedmark v/SePu - tilbud til alle kommuner i 

Hedmark - oppstart denne høsten 

 
Forsknings- og utviklingsprosjektet  
 
1. Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et 
nærmere og mer forpliktende samarbeid. (Oppvekstforum – nettverk i Hedmark)  
2.Etablering av systematisk databasert forbedringsarbeid gjennom analyse av resultater på 
ulike kartleggingsundersøkelser. Etablering av en egen portal for kommuner og skoler i 
Hedmark.  
3.Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og 
samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.  
4.Mastergrad i utdanningsledelse  
 
5.– evt. annen kompetanseheving 



23.08. Ungdom fra Nord-Odal i den store verden v/Kaja Grinna og Ida 
Granli 

 

Den 23. august 2016 kom Kaja Grinna og Ida Granli  

med sin fortelling om sitt eventyr på backpacking. 

Det var de to og Idas bror Mats som dro på en tre  

måneders reise. 

De skulle i utgangspunktet studere i tre måneder på  

Bali, men ombestemte seg og dro på en rundreise i  

stedet. 

Reisen startet med tre netter i Bangkok. De opplevde  

da at hotellet som var booket av reisebyrået var ganske  

«sparsommelig». De oppgraderte dette – og fikk det  

litt mer komfortabelt. Bangkok var interessant, de  

fortalte om store forskjeller på folk i denne byen. 

Etter Bangkok dro de til Kon Kao og tok dykkersertifikat. Etter 5 dager her, var det 

øyhopping på agendaen. De viste en flott film fra dykkingen. Det hadde vært litt dårlig sikt i 

vannet noen av dagene på grunn av været, men det klarnet litt opp der nede. 

PhiPhi-øyene – der ble det 4 netters opphold. Det var kos og avslapning, nydelig sted. Så gikk 

turen til Bali, der tok de surfekurs, 5 dager! Deretter tok de to dager og slappet av før turen 

gikk videre. I disse to dagene fikk de se mye av det lokale Bali, og de oppfattet det som 

ganske «fattig», levestandarden var ikke helt som vi er vant til.  

       Turen gikk videre til Sør-Afrika og Cape 

       Town. Der hadde de forhåndsbestilt  

       program som innbefattet blant annet 

       vinsmaking. Så be det Safari. Det var 3 

       uker, og overnatting var hovedsakelig i 

       telt. Noen av nettene lå de helt ubeskyttet 

       ute i bushen, «basic bush camp». Det var 

       både skummelt og fint. De opplevde 

       nærkontakt med Afrikas ville dyr på 

       denne turen. De syntes giraffene var 

fascinerende dyr, og flodhestene var store… Safarien inneholdt kanotur, og 

fallskjermhopping, og det var veldig varmt for en nordboer. Safarieendte opp i VIctoria Falls. 

Fantastisk å se, og de var skuffet over å ikke kommer helt inntil, det var for mye vann på dette 

tidspunktet. De opplevde også kulturforskjellene – å gå i shorts i Zambia var ikke greit. De 

burde hatt klær som dekket mer av kroppen. 

De opplevde litt sykdom på turen, en matforgiftning i Bangkok, men de var svært heldige 

likevel. De vaksinerte seg mot hepatitt A og B og Gul feber før de dro ut. Malariatabletter tok 

de hele turen. 

Det beste ved turen var safarien. Fallskjermhoppet var fantastisk. De fikk utrolig mange 

opplevelser både til lands og til vanns på denne turen. Den kostet mye, men de synes det var 

verdt det. De anbefaler alle å ta en tur til Afrika! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.08. Kundesenteret  Mapei 
    
Møtet var på Mapei – kundesenteret. Trond Hagerud  

fortalte og sto for opplegget godt hjulpet av vår  

festkomite. 

Dagens leder Trond har 18 års fartstid i Mapei. Han er  

stolt av bedriften og det de representerer.  

 

Historien går tilbake til 1976. I dag  

omsetter avdelingen i Odalen for kr 750 000 000,- 

Mapei kan vise til følgende tall; 

 

25 milliarder i omsetning 

68 fabrikker på verdensbasis (Nord-Odal 9. største) 

1500 produkter 

8500 ansatte 

20 000 ton kjøres ut daglig 

60000 kunder. 

I Nord-Odal er det totalt 18000 m2 undertak.  

 

 

 

Firmaet har spesialisert seg i flere produktlinjer: 

 

 

 

 

 

 

      Mapei har teknisk kompetanse i eget hus. Satser 

      mye på forskning og utvikling. Dette er noe 

      Mapei  har vektlagt. 5 % av omsetning skal være 

      relatert FOU og 12 % av ansatte jobber med 

      dette. De har etablert MAPEIskolen hvor ansatte 

      og kunder/leverandører kan få opplæring opp mot 

      de produkter som de har.  

 

      Mapei satser også på miljø og de tar miljøansvar. 

      Dette gjelder i produksjon og i de produktene de 

      tilbyr. 

 

Etter er fin presentasjon ble det omvisning i laboratorier og i noe av produksjon og lager. Det 

inntrykket som klart gikk frem var at det var oden alle steder og at det var rent og ryddig. 

Dette er noe som prioriteres og som de ansatte også var stolte av. 

Stor takk til Trond for hans opplegg og omvisning. Også takk for gode kaker som ble servert.  

 
 
 
       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammøtestatistikk 

Frammøte juni:  
Antall møter:           4 

Antall medlemmer: 32 

Herav kvinner:         9 

Fr. møte Juni:           54,6% 

I Rotaryåret:            50,2 

100% fr.møte: Jens P.- Birgitta.- Steinar.- Hasse.- Berit.- Henken.- Oddbjørn. 

  

 

 
 

 

 

 

A. Sandberg AS 

 
2120 Sagstua – 62 97 14 07 

 



 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

                

 

           
        

      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM NORD-ODAL ROTARY september og oktober 2016 
 

 

6. september  Mehayo Tanzania 

   Stig Sætre    Milepelen  Kl. 20.00 

 

13. september  Kraftstasjon i Austvassåa  Austvatn  Kl. 19.00 

   Harald Trøseid 

 Oppmøte Berg Gård 

 

20. september  Stiggartig     Milepelen  Kl. 18.00 

 

27. september  Åpent møte    Milepelen  Kl. 20.00 

 

4. oktober  Nes bygdeservice   Milepelen  Kl. 20.00 

 

11. oktober  Sverre Tangen    Milepelen  Kl. 20.00 

   

18. oktober  Åpent møte    Milepelen  Kl. 20.00 

 

25. oktober  Elghakk    Milepelen   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: ronander@bbnett.no 
 

 

 
 

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

