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07.01 Litt av hvert  

 Finn Egil med nyttårsbetraktninger rundt Rotary 

Ole Theodor – nyttårsbetraktninger  

Presidenten ønsket velkommen, med ønske om et godt nytt år til alle. 

Kveldens tema var nyttårsbetraktninger, og presidenten selv tok opp hvor fort tiden går – han 

har allerede gjort unna første halvdel av sitt år som president. Deretter ga han ordet videre, og 

først ut var Finn Egil Sandmo, nyttårsbetraktninger med vinkling mot Rotary.  

Han brenner for arbeidet som Rotary gjør på alle plan. 

Først takket han Jens Petter som hadde foreslått Rotary medlemskap for han. Han stortrives i 

klubben og sier han har lært mye gjennom alle disse årene. Spesielt alle prosjektene har 

betydd mye. 

Vennskapet og det sosiale har også stor betydning. 

Finn Egil har vært mye med i distriktsarbeidet, og nå som AG – assisterende guvernør – ser 

han veldig mye bra arbeide i klubbene. Som AG er han en utstrakt hånd for guvernøren, og 

bidrar med å lære opp nye presidenter. 

Neste ut med nyttårsbetraktninger var Ole Theodor Holth. 

Han startet med å beklage litt for at han kanskje ikke hadde vært 

nok tilstede i klubben, men med et så aktivt liv med jobb og 

styreverv tror vi han har gjort det han kan.   

Vi er alle forskjellige, med forskjellige ambisjoner, målsettinger 

og prioriteringer. Han tror dette er sunt, men påvirker hvor mye 

vi kan delta. I tillegg til jobb i Statens Kartverk og daglig leder i 

Juptjenn Vannverk SA, fylles dager og kvelder med forskjellige 

styreverv.  

I 2019 sa han ja til å være styreleder i Varig Forsikring Nord-

Odal (Gjensidige). 

En omfattende jobb med mange viktige avgjørelser nå, men som han sier; utfordringer er 

spennende. 

Ole har i mange år vært interessert i lokalpolitikk, og etter mange år som medlem i 

kontrollutvalget, sa han ja til kommunestyret. Her er det også mange utfordringer og mye jobb 

fremover. 

Som styreleder i Glommen Skog har det vært mye møtevirksomhet og jobb vedrørende 

sammenslåing av Glommen med Mjøsen Skog. Det har blitt et stort og solid selskap som nå 

eier 71% av Moelven Bruk AS. Det jobbes videre med fullt oppkjøp av – og sikre kontrollen 

over hele Moelven. 

 

Konklusjonen er at vi her har to dyktige og interessante medlemmer som vi håper å få mye 

glede av i klubben fremover. 

  

            

14.01 Morten Hagen Grindvoll – Vår nye sokneprest    

Ny sogneprest i Nord-Odal. Født i Granli utafor Kongsvinger. 

Bestemte seg for å bli prest som 16 åring. Vokste opp med 

besteforeldre som var ivrige pinsevenner, men hadde ikke 

spesiell sans for det.  

Bestemte seg for at han skulle konfirmeres og døpte seg derfor i 

2007, siden han som pinsevenn ikke var døpt som barn. 

Han følte også en rotløs tilværelse som ung og bestemte seg en 

gang for at han skulle gå i kirken hver søndag i ett år. 

 

 



Drev en tid som frivillig klokker i Vinger kirke – og fikk da en gang en opplevelse som han 

beskriver som ett kall og bestemte seg for at han skulle bli prest. 

Tatt utdannelsen i Cambridge England, men begynte først på menighetsfakultetet i 2011 – 

men følte at han ikke passet inn – gikk så over til Universitetet og synes heller ikke han passa 

inn der. 

Hadde en stund lyst til å bli katolikk, litt på grunn av liturgien – men da med et dilemma at 

han ikke ønsket å leve i sølibat, 

Ekteskap har mange sorger, men sølibatet ingen gleder. 

Fikk så høre om den anglikanske kirke som hadde trossamfunn i Oslo, Bergen og Trondheim. 

Han kom så inn på Erasmus stipend ordningen og dro til England – i nærheten av Newcastle 

hvor han fortsatte teologistudiene – og etter to år videre til Cambridge hvor det er eget 

prestecollege omtrent som et kloster. 

De praktiserer tidebønn som vil si at det skal utføres en bønn til faste tider fem ganger i  

døgnet. 

Han jobbet i en bydel i Cambridge og flyttet så opp til Nord-England etter fullførte studier. 

Og den anglikanske kirke praktiserer sju sakramenter – i motsetning til i Norge hvor vi har to. 

Dette innebærer også da at sykesalving er en av de sju. Olivenolje som strykes i pannen som 

et ytre tegn på indre nåde som han sier. 

Presten må også avlegge ed til dronning Elisabeth. 

Som ferdigutdannet blir han først ordinert til Diakon – og må praktisere dette ett år før han 

blir prest. 

Etter han kom hjem til Norge har han praktisert i Eidskog i halvannet år. 

Han er opptatt av og mener det er viktig med humor – og forteller gjerne en vits i forbindelse 

med gudstjenestene, og delte førstkommende søndags vits med oss. 

«En prest blir stoppet av politiet og er tydelig full, og politimannen spør om han har drukket – 

og ser samtidig en vinflaske som ligger i setet ved siden av ham. Presten svarer at han bare 

har drukket vann og politimannen ber om å få se flaske – og presten rekker ham den og 

politimannen åpner flaske og lukter på den og sier at dette er jo vin, hvorpå presten utbryter: 

Åh – da har underet skjedd igjen.» 

 

 

21.01 Asbjørn Støverud – Fra utenforskap til innenforskap i    

 arbeidslivet – Hvordan tette kompetansegapet?                                                                                                                       

Asbjørn Støverud – fra utenforskap til innenforskap  

i arbeidslivet. 

Asbjørn er i dag leder for voksenopplæringen i Oslo.  

Med det som basis ga han oss litt innføring i det med  

opplæring av voksne og betydningen av dette.  

Asbjørn har stor sett jobbet innenfor skolevesenet hele  

tiden – både i vanlig skole og i fengselsvesenet. 

Voksenopplæringen relateres til dem over 18 år. Dette  

betyr mange elever innenfor forskjellige etater/skoler.  

Det er ca 8000 elever hver dag. Det er opp til 1000  

ansatte og de har et budsjett på ca 1 milliard. 

En del kurs «kjøpes» av bedrifter. Det er gjerne spesielle og målrettete kurs. 

Oslo er både fylke og kommune. Det gjør det nok litt enklere i forhold til plasser hvor de 

forskjellige etatene gjerne skyver folk mellom seg av økonomiske grunner. 

Det er også viktig med opplæring for å få folk til å stå i jobber samt å få inn nye. Mer 

kompetanse blir mer og mer viktig i arbeidslivet. Andel av befolkningen som er i arbeidslivet 

er dalende. Det er ikke bra for fremtiden.  

 



Vi har i dag ca 3,3 mill innenfor alderen 20-66 år som kan klassifiseres som mulig arbeidere. 

Av disse er 66 % heltidsansatte og 11 % deltidsansatte. Vi har en del heltidsstuderende – 2 % 

og 3 % som er selvstendige næringsdrivende. Vi har også 1,5 % pensjonister av disse. Resten 

står utenfor. Av resten - 21,5 % er 12,5 % trygdede og 9 % ikke registrert med noen ting.  

Å få flere av de som er utenfor til å bli med i arbeidslivet er svært viktig. Å drive med 

voksenopplæring for disse er ofte det som avgjør mye. Det kan være kompetanse som 

mangler delvis eller helt. Å lage opplegg som er tilpasset er derfor avgjørende. 

Det er et godt samarbeid med NAV på mye av det som gjøres. Uten det så ville ikke dette 

fungere så bra som det gjør. 

 

      

28.01 Pizzakveld        

Presidenten ønsket velkommen 

Det var 14 medlemmer tilstede denne kvelden 

Det var pizzaaften og Milepelen hadde laget  

deilige pizzaer til oss 

Trond informerte om sin opplevelse av responsen  

fra Distriktet på sin  

TRF-søknad angående lokale prosjekter. 

Ellers gikk praten lett rundt bordet og ble avsluttet 

med loddtrekning, Arne var den heldig vinner av  

vinflaska. 

 

 

04.02 Bente Akre – Eldreomsorg i Danmark   

Kveldens foredragsholder Bente. Hun snakket om eldreomsorg i 

Danmark. Tidligere eldreminister i Danmark Thyra Frank hadde 

en stor plass i Bente’s foredrag. Hun har betydd veldig mye for 

hjelpetrengende eldre i Danmark. Bente kjenner Thyra personlig 

og har vært på besøk hos henne i Danmark. Hennes motto er 

«livsglede og stjernestunder». Hun har blant annet grunnlagt 

pleiehjemmet Lotte som er godt kjent for sine resultater. Det er 

skrevet bok om henne og hennes arbeid. 

Grunnleggende i hennes arbeid har vært holdninger og verdier. Videre har hun satt søkelyset 

på mer omsorg og mindre medisiner. 

Bente har et stort engasjement i sitt arbeid i skolen.  

Hennes klasse ved Ullensaker videregående skole  

deltar i et prosjekt hvor elevene etter skolegang skal  

ut som helsearbeidere. I dette prosjektet har elevene  

deltatt på en studietur til Thyra Frank’s rike i Danmark.  

Her har elevene vært og fått orientering om eldreomsorg,  

hjem for demente og hørt på foredrag av Thyra og andre fagpersoner. 

Her har de fått et innblikk i hvordan mennesker skal ha det på «livets oppløpsside». Det de 

har fått med seg er viktige holdninger og verdier de skal ta med seg inn i sin utdannelse. 

Et flott opplegg. Tiden gikk fort under Bente’s engasjerte foredrag. 

 

 

 

                       

 

 

 

 



11.02 Bedriftsbesøk – Lilleseth Kjetting AS     

Vi var 12 fra Nord Odal Rotary som besøkte Lilleseth Kjetting 

AS på Disenåvegen 33 på Skarnes. Knut A Lilleseth, daglig 

leder møtte oss og viste oss rundt. Dette er jo en familiebedrift 

siden 73 år tilbake, nå i dag med en omsetning på 67 mill. De 

har 12 ansatte og neste år tar datter Silje over. Hun har jobbet i 

bedriften i 5 år og er klar for å ta over. 

Vi ble vist rundt i en 5000 kvm stort lagerlokale hvor det er 

superstruktur, og alle kjettinger ligger på plass. 

Lilleseth Kjetting leverer et bredt komplett kjettingprogram  

innenfor bransjene landbruk, transport, anlegg, skogbruk, og  

til mindre maskiner. Det satses hele tiden på utvikling, en  

snøfattig vinter gjør sine utfordringer. Fokus på å levere høy 

 servicegrad og best produktkunnskap. Historien om 

 Asbjørn Lilleseth, som startet som smed på 50-talet, lagde 

Polen, Estland. Vi møtte også broder Åge i lokalene, han har  

gått i pensjon, men var med oss da vi ble bedt på kaffe og  

boller og et foredrag. 

Vi inviterte Knut og Åge til vår skreimiddag den 25. februar på Milepelen. 

 

18.02 Åpent møte  

Finn Egil ga en orientering om distriktsrådet. De skal være en hjelp til klubbene i distriktet. 

Kan ses på som en stabsfunksjon i systemet. Det har i det senere blitt bedring i dette arbeidet. 

Rådet skal egentlig ikke ha egne mål, men støtte klubbene i deres arbeid. 

Utgående medlemmer har fått i oppdrag å etablere nye klubber der det kan være grunnlag for 

det. 

Det ble gitt litt info om torskeaften. Oddbjørn sender ut mail også til alle. 

Ryla ble nevnt. Det er påmelding 9. mars. En mulig kandidat finnes. Bente oppdateres på 

dette. 

Litt info om intercitymøte. Her sendes det også ut mail. 

Vi har benker som skal oljes før de settes ut. En dugnad til dette foreslås. Det kommer mer 

om dette senere. Bra at vi tar dette og får de klar til sesongen. 

Grattis til Aalborg som vinner av kveldens trekning      

  

 

25.02 Torskeaften        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Statistikk  

 

Januar: 
Antall møter:             4 

Antall medlemmer:    25 

Herav damer:             8 

Fr.møte januar:         74,12 % 

Fr.møte hittil i år:      56,55 % 

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

Oddbjørn.- Heidi. 

 

Februar:  
Antall møter:               4 

Antall medlemmer:     25 

Herav damer:              8 

Frammøte februar:     62,82 % 

Frammøte i året:        57,29% 

100 % Frammøte: Olaf.- Liv.- Hasse.- Jens Petter. 
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Nord-Odal Rotary – 2019-2020 

 

Styret: 

President:    Olaf Høiby 

Innkommende president:  Birgitta Andreassen 

Past president:    Steinar Bjørnstad 

Sekretær:    Oddbjørn Vangen 

Kasserer:    Heidi Vestvold 

Leder Rotary Foundation komite: Trond Soløst 

Pr og FB-ansvarlig:   Finn Egil Sandmo 

 

 

Programkomite’:     Samfunnsprosjekt komite’: 

Kari Støverud Hansen    Olaf Høiby 

Steinar Bjørnstad     Tor Skogbakken  

Jørgen Underthun     Jon Haagenrud 

Jens Petter Aalborg     Bengt Tangen 

           

       

Festkomite’:      Ungdomsutvekslings komite’: 

Liv Nybakk      Bente Akre 

Kari Bråten 

Arne Knapperholen 

 

TRF komite’: 

Trond Soløst 

Elisabeth Vestgård       

Referatkomite’: 

       Audun Johnsen 

Medlem-og rekrutteringskomite’:   Hasse Sand 

Ola Svennebybråten       

Yngve Øhrbom       

Berit Sætre      

    

        

Digitalansvarlig: 

Ole Teodor Holt  
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Program Nord-Odal Rotary for mars og april  

03.03  Nils Ringnes – Litt om Stange RK og nye jernbanespor gjennom  

  Stange.                                       SB 

         

10.03  Omvisning Samling                   KSH 

 

17.03  Marit Nybakk – 30 år på Stortinget                                            OH 

 

24.03  FRI 

 

26.03  Intercitymøte på Kongsvinger fra kl. 19.00-20.00 i Herdahlsalen, 

 Nygata 6.  Sikkerhetspolitikk i Europa ved Kate Hansen.               

Ansvarlig – Odal Rotary 

 

31.03 Ida Helene Henriksen – Humanisme i grønt/felthumanist            SB 

 

07.04 Påskeferie 

 

14.04 Litt av hvert                             alle 

 

21.04 Per Nygård –«Ungt entreprenørskap – Arrangementet Norges  

 største Reunion – bank».                                                               SB 

 

28.04 Frivillighetssentralen – hva nå 

        
 

 

 

 

 

 

Alle møter 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: ronander@bbnett.no 

 

 

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

