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Kjære Rotarianere                             

 

På nyåret 2017 hadde klubben besøk av Distrikts guvernør Gunnar Kvalsund 

(Giske Rotaryklubb) og Assisterende guvernør Hendrix Coen (Vinger Rotaryklubb). 

Klubben vår fikk svært positive tilbakemeldinger blant annet om drift, oppmøte, bidrag og 

bemerket spesielt at vi var aktive i prosjekter både i nærmiljøet og internasjonalt. 

Distriktets satsningsområder er blant annet medlemsutvikling, det å rekruttere nye 

medlemmer – gjerne yngre 40+ -og beholde eksisterende medlemmer. Distriktsguvernøren 

mente at sosiale medier vil i fremtiden være et verktøy for å kunne skape mer interesse om 

Rotary.  Klubbens styre har diskutert dette i styremøter i høst, og har konkludert med at 

klubben skal ta i bruk sosiale medier når vi har ressurser til å administrere og vedlikeholde 

denne informasjonen på best mulig måte. Det er viktig at slike medier blir oppdatert til enhver 

tid. Klubben har i dag en velfungerende hjemmeside og medlemmene blir informert på mail. 

Vi skal også ta med oss at ikke alle er på Face Book … 

Bakgrunn for de positive tilbakemeldingene fra Distrikts guvernøren og Assisterende 

Guvernør, er dere medlemmers fortjeneste. 

I forkant av Distrikts guvernørens besøk, ble det avholdt et statusmøte med styre og 

komitelederne. Etter møte fikk jeg bare enda mer bekreftet at styre kunne møte Distrikts 

guvernøren og Assisterende guvernør med lave skuldre, alle tar ansvar - en stor takk til dere 

alle. 

Besøket ble avsluttet med en hyggelig middag. Nydelig mat og stemningen var som vanlig 

god, ikke minst takket være klubbens dyktige musikanter.  

Mitt innlegg under middagen var med bakgrunn i Rotarys 4 spørsmålsprøve; 

 

 Er det sannhet? 

 Er det rettferdig overfor alle det angår? 

 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

 Vil det være til beste for alle det angår? 

Rotary setter etikk og moral høyt, og som president i klubben ønsker jeg at vi alle skal ha 

disse fire spørsmålene i tankene og handle i henhold til dem. 

Med ønske om god lesning av Norota. 

 

Berit 

President 2016-2017 

 

 



03.01.  Nyttårsbetraktninger v/ Kari S. Hansen og Berit president 
Kari forteller om 2016, og hun slår fast at det har vært  

et godt år for Kari og hele hennes familie. Familien  

vokser stadig. De var samlet i jula på hytta på Sjusjøen,  

da hadde Kari telt opp til 40 par sko på gulvet i gangen.  

Skohylla var tom, gulvet var fullt, lo hun. 

Hun føler seg privilegert med den store familien, og at  

hun som pensjonist har tid og anledning til å gjøre det  

hun vil og reise dit de har lyst til. 

Kari forteller om salget av butikklokalet til Nord-Odal  

kommune. Hun sier hun synes det er bra at det blir 

aktivitet der igjen selv om det på den annen side er  

vemodig å selge livsverket deres som foreldrene startet opp i 1955. 

Kari reflekterer over sitt eget gode og trygge liv i kontrast til ekstremvær og klimaendringene 

som synes å komme, vold og terror som vi stadig presenteres for på nyhetene - og bildene av 

barn som har det vondt andre steder i verden. Vi får det jo rett inn i stua, sier Kari.  

Så leser hun et dikt til slutt. 

 

Berit forteller fra en flott reise hun og mannen Geir sammen 

med flere i familien gjorde på slutten av 2016. De hadde en 

ferietur til Aruba. Hun viser bilder av og forteller oss om ei 

karibisk øy, et ferieparadis for oss frosne nordmenn på denne 

tida av året. Stabilt klima med 30 grader i lufta og i vannet, og 

stadig en liten bris slik at det ikke virker varmt. Hun forteller om 

hvite strender som ikke er overbefolket. Dette er ei lita øy i 

havet rett nord for Venezuela, Sør-Amerika. Folketallet er  

100 000. Myntenheten er Florentiner. Papiamento er språket - 

som er en blanding mellom spansk, portugisisk, nederlandsk, 

engelsk og 3-4 andre språk, sier Berit. Turismen er viktig for 

denne lille og vakre øya. De bodde på et hotell helt nede ved 

stranda, og uniformerte vakter som var synlige hele tiden ga en 

trygghetsfølelse, sa Berit. Kongen av Nederland er øyas 

overhode. Øya er en del av Nederlandene. Den ble kolonisert av 

Nederland i 1636. 

Det er mange pelikaner der, de er morsomme å se på når de 

stuper rett ned i havet og fanger fisk bare en meter eller to unna 

deg. De hadde en veldig fin tur og Berit anbefaler stedet for oss 

andre som feriemål. 

 

 

 

10.01.  Guvernørbesøk 
Styret hadde først et hyggelig møte med  

Guvernør Gunnar Kvalsund fra Giske RK  

samt AG Coen Hendriks fra Vinger RK,  

hvor det ble informert om klubben vår og  

hva vi holder på med. Begge lyttet interessant,  

og stilte mange spørsmål. 

Kl 19.00 var bordet dekket og klart til besøket,  

og vi ble ønsket velkommen til bords av  

 

 

 

 



festkomiteens leder Kari Støverud Hansen. President Berit Sætre ønsket alle velkommen,  

og fortalte mer om klubben, mål og prosjekter.  

 

Guvernøren holdt også et foredrag, litt om sin egen 

person, rollen som guvernør, og om Rotary generelt. 

Coen sa også noen ord, og begge ga uttrykk for at 

klubben vår var en god klubb. Som vanlig ble vi servert 

deilig mat, vårt eget husorkester underholdt oss med god 

musikk, koselig allsang, og det virket som våre gjester 

hygget seg. 

Jens Petter takket for maten og en hyggelig kveld. 

 

 

 

       

17.01. Utvandring fra Nord-Odal på 1800 – og tidlig 1900 tall 

 v/Asgeir Østli 
 

Utvandring fra Nord-Odal på 1800 - tidlig 1900 tall ved Asgeir Vestli. 

 

Presidenten ledet møtet. Steinar presenterte 

kveldens foredragsholder, som han mente  

var helt unødvendig, alle kjente Asgeir. Punktum.  

I stedet ble det en god historie fra Eidskog. 

 

Asgeir startet med den første utvandringen fra  

Odalen som var i 1852. Foredraget avsluttes med  

året 1930 fordi da ble det innført kvoter på  

innvandringen og det stoppet mer eller mindre opp. 

Interessen til Asgeir startet med ved en tilfeldighet,  

en senebetennelse og han måtte ha noe å gjøre når  

kroppen kranglet. 

 

Hvor dro de Nord-Odølingene? 

1900 personer utvandret fra Nord-Odal i denne perioden, 90 % av disse endte i USA. Resten 

havnet i Canada, Sør-Amerika, Australia, New Zealand og Afrika. En gutt i fra Tullerud 

flyttet til Korea. Jobbet på båt og mønstret av i Nord-Korea. Han er ble gravlagt der som 

eneste Nord-Odøling. Noen få utvandrere kom tilbake til Norge.  

Odølingene som utvandret til USA havnet stort sett i samme området i Nordre delen av USA, 

og folk fra Sand, Mo og Knapper bosatte seg i kolonier sammen med sine egne i "gettoer" 

 

Hvem var det som dro? 

Asgeir forteller at det ofte var sønner av husmenn, bondesønner, fagarbeidere som snekkere 

og urmakere og tjenestefolk som utvandret. 

Før 1900 var det gjerne familier som utvandret, etter 1900 var det enslige tjenestefolk som 

bosatte seg i byene. 

Brorparten av innvandrerne var fra 16 til 30 år. De utvandret for å tjene penger, ren nød og 

eventyrlyst. Mange andre rømte fra forpliktelser og en kriminell bakgrunn.  

 

 

 

 



 

Reisen 

Sluppen Restaurasjonen fra Stavanger regnes for 

 å være den første båten som fraktet  utvandrere.  

Mange båter ble brukt, noen forliste bla DS Norge. 

De fleste havnet først på mottaksstasjoner i  New York,  

men også Boston og Texas. 

 

Odalen Lutheraner Church i Fairdale ble bygd av  

Odølinger. Den lignet litt på Sand kirke, både 

utseendemessig og beliggenhet. Kirken brant opp i 2007.  

En artig liten sak var Rovelstadklokken. En urmaker fra Odalen startet en urmakerforretning i 

Chicago som produserte disse klokkene. 

 

Asgeir avsluttet foredraget med å vise bilder fra "over there" og en refleksjon over hva som 

skjer i verden i dag. Faktisk er det mange likhetstrekk. Mange fastboende ville ikke ha 

odølinger til USA fordi de bidro lite og ikke ville lære seg engelsk? 

 

Takker Asgeir for et meget interessant foredrag. Viktig del av vår historie som det er godt å 

bli bedre kjent med. 

 

 

 

24.01. Informasjon om «My Rotary» v/Finn Egil /Presidenten 
     

Berit ga en tilbakemelding etter besøket av guvernør. Guvernøren ga uttrykk for at han stort 

sett er fornød med klubben vår. Han trakk frem Norota som et godt tiltak. At vi i tillegg har en 

nettside som er svært bra gjør at medlemmene kan få my god info via disse kanalene. At vi 

deltar i prosjekter og har hatt lokale og andre tyder på en god kultur i klubben.  

 

Det ble sagt at vi vil prioritere vertsfamilier før vi går ut og tar utvekslingsstudenter igjen. 

Dette er et viktig punkt i dette. Klubben har skaffet en jente som vil delta på Ryla. Klubben 

bidrar godt i TRF. 

 

Møtet med guvernøren ble avsluttet med god middagen stor dessertporsjon.  

 

Resten av møtet ble stort sett viet til siden som heter My Rotary. 

Det er en side som alle kan skaffe seg tilgang til. Det registreres 

navn og mailadresse. Dette genererer en mail tilbake med et 

passord for å logge inn. Dette passordet kan endres etter eget 

ønske. 

 

Inne på My Rotary er det mange valg. Det anbefales at vi gjør 

oss kjent med alt som er der. Her er det mye stoff som kan ha 

interesse. Det anbefales å delta i diskusjonsgrupper. Det aller 

meste er på engelsk. Noe er på litt dårlig svensk. 

 

Håper at så mangesom mulig vil gå inn på siden og sjekke ut mulighetene. Lykke til.  

       

 

 

 



31.01.  Åpent møte 
Kveldens foredragsholder var forhindret fra å møte.  Presidenten gikk gjennom de prosjekter 

vi har hatt i klubben.  For å få lista fullstendig kommer denne oppfordringen: 

Hei Nord-Odal Rotarymedlemmer, klubben trenger din hjelp i forbindelse med 

kartlegging av klubbens prosjekter. 

Under finner du en oversikt – ikke fullstendig og i rett rekkefølge –  

Prosjekter i samarbeid med andre klubber: 

 Unge agronomer fra Russland var utplassert hos gardbruker i distriktet for å lære 

hvordan jordbruk i praksis skal utføres 

 Etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia startet «Prosjekt ku". 26 drektige kuer ble 

leaset. En drektig ku ble gitt til en familie. Kalven fikk de beholde, men kua ble 

gitt videre til en ny familie o.s.v Resultatet ble 60 kuer og byen fikk eget meieri. 

 Grant prosjektet om oppgraderingen av eldre- og barnehjem i Vilnius,  

 Oppgradering av Glåmdal krisesenter. Oppgradering ga krisesenteret anledning til 

å ta imot menn, og ikke bare kvinner 

 "Yrkesmessa" på Skarnes, gjennomføres i samarbeid med Odal Rotaryklubb, 

Soroptimistklubb, Skarnes videregående skole og ungdomsskolene i Nord- og Sør 

Odal 

 "Nettopp påbegynt prosjekt "Dala Rieko water wash in schools project"  

3 skoler i Kenya vil få oppgradering av det sanitære (vanntanker, tørrklosett, 

håndvasker, desinfiseringspunkter mm) samt opplæring av lærere/elever i 

vask/hygiene og avfallshåndtering 

Lokale prosjekter: 

 Rydding av "Kjærlighetsstien" v/Milepelen 

 Opparbeiding/Beplantning rundt bautaen v/Sand kirke  

 Servering ved "Eldre foreningens" julemiddag 

 Gapahuk ved klatreparken "Stiggartig" 

 Maling Trautskogen gravplass 

 I mange år har klubben hatt utvekslingsstudenter  

**********************************************’ 

 Lese- og skriveundervisning for 3.500 jenter/kvinner i Tyrkia 

 Flaggstang Trautskogen kapell 

 Bautaen ved Sand kirke – «renovering» av innskrift 

 Symaskinprosjekt 

 Skaffet tilveie gamle foto – til utsmykking ved Solheim 

 

 

 

 

 

 



07.02.  Prosjekt Afrika v/Tove Aalborg 
Tove Aalborg, kveldens foredragsholder i anledning  

sin deltagelse ved åpning av en helt ny SOS Barneby 

 i Afrika. Tove har vært medlem av Odd Fellow  

organisasjonen i mange år, og det var i anledning denne  

hun deltok. Dette var åpning av SOS Barneby nr 4 i Malawi. 

Malawi er blant de 20 dårligst stilte land i verden, og har 

 hatt en enorm befolkningsvekst i de senere år. Ca 80% av  

befolkningen driver jordbruk, med dårlige ressurser. Største  

eksportartikkel er tobakk, sukker og te. En stor andel av  

befolkningen er smittet av HIV/Aids, med en forventet  

levealder i overkant av 50 år. 

Odd Fellow har ca hvert 7.år en stor landssak. Totalt 26 mill var innsamlet til dette prosjektet. 

Som et forsøk er dette en åpen by uten gjerder rundt. Byen inneholder 15 familiehus for 120 

barn, Barnehage for ca 100 barn, samt en skole for ca 320 barn. Det er ansatt 1 "mor" og 1 

assistent i hver bolig, disse bor der permanent. Boligene er enkelt og spartansk innredet, men 

godt nok. Barna så ut til å ha ganske bra med klær, men lite leker. 

Skolen ga litt samme bilde, blanke pulter men lite utstyr. Inntrykket blant befolkningen var at 

skolegang ikke var så aktuelt og viktig, like gjerne læreren som eleven som ikke møter opp. 

SOS ansetter også sosialarbeidere som arbeider i nærområdet utenfor barnebyen, flott! 

Som turister i noen dager fikk de se litt mer av landet. Veldig mye fattigdom, et lite utviklet 

land. Bøndene arbeidet med håndkraft, ingen trekkdyr å se. 

Kostholdet er mye mais, som gir lite næring. 

Hele delegasjonen fra Norge, samt SOS sin representant der nede, fikk en kjempemottakelse i 

Barnebyen. Det var underholdning og god mat i anledningen. Restematen gikk til ungene, og 

det at ungene faktisk sloss om maten var sterkt å se. 

Vi forstod at dette var en lærerik opplevelse, men ikke akkurat morsomt. 

Tove viste oss mang bilder, og vi satt igjen med en følelse av takknemlighet over at vi er født 

i riktig hjørne av verden. 

 

       

14.02.  Frivillighet v/Arild Hovden 

Presidenten ledet selv møtet. Arild Hovden, leder for 

Frivilligsentralen i Nord-Odal holdt kveldens foredrag over tema 

Frivillighet. 

 

Frivilligsentralen ble åpnet i 2011. Olaf Høiby var med på 

åpningen av Frivilligsentralen i Nord-Odal. 

 

Arild var den første ansatte og fikk ansvar for å bygge opp 

denne. Turid Stensby er frivillig og bemanner vakttelefonen på 

frivillig basis. 

I dag er det godt over 70 frivillige som stiller opp og hjelper til 

med alle mulig oppdrag. Totalt utgjør dette mer enn 4 

heltidsstillinger. 

Det er en rekke faste oppdrag, men det er stor allsidighet i oppdragsportofølgen. Et tilbud er å 

kjøre ut middag tre dagers i uken. Det er en rute i Mo og ei i Sand. Denne oppgaven er viktig, 

det er mye mere enn bare å levere mat. Dette handler også om kontakt med brukerne. 

Arild hadde også treff for småbarnsforeldre. Dette fungerte bra inntil Don åpnet sin kafé på 

Sand. Dette ble en møteplass så god at tilbudet ble ikke viktig lenger. 

 

 



 

Frivillighetssentralen har alltid møtt mennesker med Respekt. Dette er viktig. De gir alle som 

kommer innom oppgaver. Det er viktig og bygger mennesker. 

 

Det er et stort behov for å hjelpe i Nord-Odal. Mange trenger hjelp ut over det som ligger i det 

offentlige støtteapparatet. Mange isolerer seg av ulike grunner, som gjør Frivilligsentralen til 

et viktig møteplass. En typisk mandag kan det være fra 5-20 mennesker som møter opp. Arild 

er flink til å utfordre disse og de er selv de viktigste hjelperne. 

Frivilligsentralen har godt samarbeid med flere frivillige organisasjoner. Mental Helse i Nord-

Odal og med Kriminalomsorgen er eksempel på organisasjoner. Dette samarbeidet er veldig 

oppløftende og gir godt resultat. 

 

Lille Odalen har mange nye innbyggere fra ulike steder i Norge. For å lage en møteplass for 

disse startet Arild en Kulturkafé. Dette er et tilbud hver 14 dag og er veldig populært.  

 

Mange har behov for å ha noen å prate med. De trenger økonomisk veiledning og har 

utfordringer i sine liv. Arild har et Samtalesenter som et satsingsområde i 2017. Viktig for å 

unngå isolasjon. Dette skal være et lavterskeltilbud og heter Nord-Odal Samtalesenter. 

 

Diabetesforeningen finansierer lunsj en dag i uken. Først litt informasjon, deretter ut å gå, før 

en avslutter med et måltid. Det å få møte mennesker og gode samtaler er viktig for alle. 

 

Kommunen gir grunnlag for eksistensen ved at de finansierer driften. 

 

En meget engasjert foredragsholder som brenner for frivillighet og hjelpe de som trenger en 

god prat og litt hjelp for komme seg videre i livet. Alle blir møtt med verdighet.  

 

Takk Arild.  

 

 

20.02.  Torskeaften og gjester hos Odal Rotary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ble ni som gjestet Odal Rotary på deres 

torskeaften på Sanngrund kafe.  

God mat som ble servert i to omganger. 

Vårt husorkester hadde med allsanger og 

viser til underholdning. 

 

Ved neste torskeaften, hvor det er vår tur, 

ble det foreslått fra kveldens toastmaster at 

vi skulle starte med polonese før vi satte oss 

til bords, slik at vi fikk blandet klubbenes 

medlemmer bedre. 



28.02. Barnefattigdom v/Tone Fløtten 

 
Trond Solløst fortalte i sin 3-minutter om  

Odal Sparebank sin tur til Peru. 

Han hadde en noe betenkelig konklusjon 

om at personer som røykte klarte seg 

bedre og hadde flere fordeler  

i høyden og i tynn luft 

 
 
 
Kveldens foredragsholder var Tone Fløtten. Det foreligger ikke referat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Frammøtestatistikk 

 

Frammøtestatistikk desember 2016. 

  

Antall møter:   3 

Antall medlemmer: 32 

Herav damer: 8 

Frammøte desember: 68,5 % 

Hittil i Rotaryåret : 55,40% 

100 % frammøte i desember : Tone.- Einar.- Heidi.- Kari S.H.- Steinar.- Grim.- Hasse. 

 

 

 

 

 



 

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 

 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 

 

 

 

 



 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

                

 
           

        

 
 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program Rotary mars – april 2017 

 

 

 

07.03.  Kostholdets betydning for god helse. 

v. Odd Erik Frantzen 

 

14.03.  Åpent møte med egoforedrag. 

 

21.03.  Samfunnsutvikling. 

v. Rådmannen. 

 

28.03.  Spesielt yrke. 

v. Elisabeth Røtterud. 

 

04.04.  Adopsjon. 

v. Kristine S. H. Skolbekken og Rune Skolebekken, 

 

18.04.  Pizza – aften. 

 

25.04.  Rektor med ambisjoner. 

v. Denis Aggrey 

 
 

 
  
                                                        
 

 

 
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 
 

 

  

A. Sandberg AS 

 
2120 Sagstua – 62 97 14 07 

 

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

