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06.03.18  Torskeaften 
Da møttes vi til den årlige torskemiddagen på Milepelen.  

Rotarys husband var allerede i gang og sørget dermed  

for en fin stemning.  

Vertskapet for kvelden v/Kari S. Hansen ønsket velkommen. 

Hun kom med en interessant beretning om torskens  

vandring sørover for å gyte. En imponerende vandring fra  

Barentshavet til Lofoten for å finne seg en partner. 

Vi fikk dermed en god innføring i forskjellen mellom skrei og  

torsk. 

  

Med kokt torsk, rogn og lever på menyen ble det et poeng av et 

vers fra "Møljekalas" hvor "Den gir kalorier og spreke hormoner 

og setter futt i kaller og koner"  

Kari Underthun dro en favorittvits om en fordums prest i Odalen 

ved navn Gjedde. Det var en sekser! 

Det ble allsang, dessert og kaffe og en anstendig avslutning på 

kvelden.  

Vi var få Rotarianere. Med feller ble vi 22 stk. inkl. våre gjester 

- ekteparet Pran fra Odal Rotary.  

Vinutlodningen bestod av 2 flasker og salget innbragte 1000 kr. 

i kassa. 

  

 

 

13.03.18 Glommasvingen skole v/Ole G. Holen 
Presidenten ønsket velkommen med et dikt av Halvor Skar  

som het «Bitte små maur er best» Foredragsholder 

Ole Gunnar Holen presenterte seg selv og fortalte at han er  

fra Galterud og at han i noen år hadde bodd utenbygds, men  

ville nå hjem til Sør-Odal  Han hadde jobbet med  

byggeprosjektet Glommasvingen skole på Skarnes i ett og et  

halvt år nå. 

Bakgrunnen for at det bygges en ny skole på Skarnes er at 

Korsmo barneskole brant ned i 2015. Det hadde i forkant vært 

store diskusjoner i Sør-Odal om nedleggelse av flere 

grendeskoler. Foreldre og befolkningen ellers ville beholde de 5 

barneskolene, mens elevene ville ha en ny skole. Den politiske 

diskusjonen førte til at flere meldte seg ut av partier og nye 

partier ble stiftet. Men tilslutt endte avstemningen om ny 1-10 

skole for hele Sør-Odal med et flertall på 15-12 stemmer. 

Backe Romerike vant anbudsrunden 

Det skal bygges en skole i 3 fløyer i 2 etasjer og et areal på 8800 m2 og et idrettsareal på 1824 

m2. I sammenheng med den gamle idrettshallen skal det bygges en ny håndballhall. Skolen 

blir bygget for å huse 900 elever, men det vil starte 785 elever, klasserommene blir store og 

luftige, på ca. 70 m2.  

Ved byggingen av Glommasvingen skole er det lagt stor vekt på miljø. Den skal bygges med 

massivt tre i bærende konstruksjoner, utvendig kledning med malmfuru. Oppvarming med 

gulvvarme fra biobrenselanlegg, og staten har bevilget 5 mill. til dette miljøvennlige bygget.  

Kommunen har bevilget 347 mill. til skolen og 20 mill. til håndballhall, i tillegg kommer 

 

 

 

 

 



 

utearealet og kunst. Utearealet er også delt i 3, her blir det gressbaner, uteamfi, 

volleyballbane, bordtennis, skateboard, mange sitteplasser og gapahuk. Det har vært 

samarbeid med Sør-Odal alders- og sykehjem om felles bruk av uteområdet. 

I planleggingen er det tatt hensyn til effektiv drift, fleksibilitet, funksjonalitet og følge 

framtidens krav til miljø. Mange er tatt med på råd: barn og unge, foresatte, ansatte, 

kulturskolen, Hedmark Trafikk m.fl. og det har blitt konsekvens utredet i forhold til luft, støy, 

nærmiljø og trafikksikkerhet. 

Glommasvingen skole kan også brukes til kulturelle  

formål, da det blir bygget en kultursal med amfi i  

inngangspartiet, kafe og restaurantkjøkken.  

Åpningen blir til skolestart 2019 

Det var et fint og interessant foredrag. Vi avsluttet  

møte med loddtrekning, Kari og Jørgen Underthun 

vant vinflasken. 

 

 

 

 

 

20.03.18 Viktigheten av praktisk opplæring i skolen v/Morten Sand 
Morten er utdannet bilmekaniker. Etter litt forskjellige jobber 

startet han Sand-Tec AS, bilverksted på Sand. Etter hvert fristet 

noe annet, og han jobber nå som lærer ved Hamar Katedralskole. 

Skolen er en videregående skole med mange studieretninger. 

Morten jobber ved kjøretøylinja. Utdanningen ved denne linja er 

4 årig, grunnkurs først, forskjellige valg etter det, samt 2 års 

praksis / læretid. Ikke alle får lærlingeplass, så Morten tok 

utfordringen med dette. Jobbet effektivt, oppsøkte bedrifter, og 

får ut nesten alle. 

Skolen har stort verkstedlokale, mye bra verktøy og utstyr,  

bl.a. 11 løftebukker. De har også noen egne biler for læring.  

De finner ut hva elevene klarer, og tar på seg verkstedjobber  

for kunder. Det er ikke bra med for store klasser, vanskelig å 

bistå alle med hjelp da. Nå er det 3 klasser med 11 elever i  

hver. Skolen har diagnoseapparater for moderne biler.  

Avventer helst litt med el-biler, av sikkerhetsmessige grunner. 

Må følge læreplan, som heller ikke sier noe om el-biler enda.  

Foreløpig er det få jenter som søker. 

Elevene har hver sin iPad hvor de dokumenterer opplæringen sin mot kravene. Benytter også 

e-læringsprogram, det er nesten nødvendig. Med lærebok, animasjonsfilmer og noen spørsmål 

må elevene faktisk gjøre noe for å få frem riktig svar. Dette er derimot ikke erstatning for 

praktisk læring.  

Verkstedjobbene tar litt lenger tid ved skolen enn ved ordinære verksteder, men de benytter 

lavere timepriser. Selger også deler. Tjener faktisk en del penger, og får beholde de i skolen. 

Skolen forsøkte med fordypningsklasse på tungbil, men tungbilverkstedene har ikke vært 

gode nok på å ta imot lærlinger. 

 

 

 

 

 



 

Hvert år er de på skoletur til Volvo Gøteborg. Volvo Hamar 

samarbeider. Volvo ordner buss, og Mekkonomen spanderer 

mat. Nå i år går turen til personbilfabrikken. 

Har også vært på Volvo Museum og sikkerhetssenteret til 

Volvo, veldig interessant og faglig viktig. Skolen har bra 

samarbeid med bransjen og er tett på opplæringskontoret. 

Konklusjonen er at Fagutdanning er gull verdt. 

 

 

03.04.18 Rundreise i verden med seilbåt v/Anne Britt Strupstad og Rune 

Strand 
I 2016 la de ut på en seilas som skulle bli Nord-Atlanteren rundt. 

I sin svenskbygde "Contrast" 36 fot seilbåt la de ut fra Norge og 

sørover med Kapp Verde som mål. Turen gikk gjennom Den 

Engelske kanal og med stopp på Madeira. 

På Gran Canaria ble det familiebesøk og underveis var det også 

bryllup som skulle rekkes. Fra Kapp Verde gikk turen rett øst 

mot Dominica - en liten øy i Det Karibiske hav. Dette er en 

strekning i åpent hav på snaut 400 landmil.  

På naboøya Guadeloupe ble det karnevalsfeiring og på Cuba passet det med julefeiring. Etter 

dykking og varmt farvann bar det nordover mot Nova Scotia og videre til New Foundland - 

Grønland- Island- Færøyene og Norge.  

Hele turen varte i 15 mnd. og det ble mange og lange etapper  

i åpent hav. Det ble mye sjømat på menyen, mens desserten 

kunne plukkes fra en bananklase ombord.  Motortrøbbel  

oppstod fra tid til annen, mens mannskapstrøbbel ble alltid  

forsøkt løst på dekk!  Med 3-4 timers rorvakter ble det mange 

soloppganger og solnedganger på turen. 

Fra varme til kalde farvann og med en fart på 6-7 knop blir 

det tid til å få med seg de store variasjoner av livet i havet. 

Når man sitter innefrosset i 3 døgn og langt hjemmefra vil noen og enhver av oss lure på om 

det er verdt det? 

Med en slik entusiastisk reiseberetning vi opplevde er Anne Britt og Rune klar for ny tur? 

  

 

10.04.18 Er dagens skole bedre enn gårsdagens skole v/Irene Seger 

Haave 
Vi hørte om skole nå og i dag. Foredragsholder Irene Seger 

Haave, 67 år og fortsatt i lærerjobb på Slåstad skole siden 1987. 

Hun er ferdigutdannet i 1972 og har opplevd mye endringer i 

skolen. Hun er nabo og kjær husvenn hos Jørgen og Kari 

Underthun og gjorde sin utdanning samtidig som Kari. 

Irene viste til mange endringer for lærerrollen. I gamledager var 

læreren autoritær, og elevene hadde respekt og til tider var redd 

sin lærer. Nå til dags skal hver lærer knytte en relasjon til hver 

enkelt elev og gi dem trygghet til å lære. 

Vi går fra et homogent til et heterogent samfunn, det gir også en totalforandring for skolen.; 

kulturen, familiesituasjon, religion, verdier, etnisitet. 

 

 

 

 



 

Læreren var tidligere "privatpraktiserende", nå samarbeider vi alle kolleger om hvert enkelt 

barn. 

Det er mer krevende i dag å være lærer da dagens generasjon er en forhandlingsgenerasjon. 

Irene viste fram mattebøker og snakket om ipad som hjelpemiddel, men må vi ikke lære oss å 

skrive selv, med papir og penn? 

Det var et interessant foredrag og hun gav oss noe å tenke på videre som vi ikke rakk å 

diskutere. 

 

 

17.04.18 På jobb i Syria 
Vi hadde besøk av Ole Øyvind Sand Holth som fortalte om litt 

av hans virke i Syria. 

Ole er journalist i Dagens Næringsliv. Han har jobbet fast med 

Lørdagsmagasinet. Han har hatt varierte opplegg, men det ble 

etter hvert mest utlandet som fanget interessen. 

Hans start i Syria var en sak om hjelpearbeiderne. Å komme inn 

i dette landet var ikke lett. Visumsøknad tar lang tid. Konflikten 

i landet gjør at det er mange forhold som må vurderes.  

Han søkte etter hvert om permisjon fra avisen og inngitt en avtale om en bok med Gyldendal 

forlag. Dette skulle være om hjelpearbeidet og da gjerne relatert Verdens Helseorganisasjon. 

Dette har gitt mange reiser inn i dette landet. For en journalist er det vanskelig å arbeide. 

Myndighetene vil ha kontroll på alt som skjer og gjøres 

Det er ikke mulig å fly inn til landet. Det reises inn til Libanon og så er det landeveien inn til 

Damaskus. Et paradoks er at livet i selve Damaskus går som normalt uten at krigen merkes. 

Litt mindre tilgang på noen varer er det, men ellers forbausende uberørt. Man skal derimot 

ikke langt fra bykjernen før man oppdager krigen og det som har skjedd.  

Han har vært flere ganger i Aleppo etter at byen ble befridd. Veien inn dit er kontrollert av 

myndighetene. Det er ofte kontrollposter hvor de sjekker papirer osv. Er dette ikke er i orden 

har man problemer.  

Befolkningen i Aleppo vender delvis tilbake. De håper å finne  

igjen hjem og bygninger. Det er mye som er ødelagt i byen.  

Befolkningen er forbausende kreative og flittige. Noen starter 

med å bygge opp igjen og prøver å få tilbake noe av det normale.  

I dag er IS stort sett borte i Syria. Det er noen lommer som de  

fortsatt har kontroll på. Det er gjerne ørkenområder. IS som  

militær makt er borte. Det er bekymringer for at de vil endre 

taktikk og heller gå over til terror som virkemiddel. 

Nord og øst i Syria har områder med delvis kurdisk kontroll herredømme. Naboen i nord – 

Tyrkia liker ikke det. De har gått inn i Syria og prøver å fjerne kurdisk kontroll fra områder 

mot deres grense.  

I dag er det stormakter som Russland og USA som styrer mye. Russland vil beholde sin 

innflytelse i området og støtter derfor dagens styre. Iran er også inn i bildet og gir også støtte 

til styret i Damaskus. Om det blir fred og når virker i dag svært usikkert.  

Når det gjelder bokprosjektet så kan den forventes mot julen. 

Vi takker Ole for en spennende fortelling og innblikk i litt av det som skjer i Syria. Bilder og 

korte videosnutter viste oss litt av det som er der.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24.04.18 Et langt liv i frivillighet v/Helen Ullerlien 
Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til kveldens  

foredragsholder Helene Ullerlien. 

Helene Ullerlien kommer opprinnelig fra Sandefjord,  

der hun drev egen forretning, men hadde tilknytning til  

Ullern i Sør-Odal fordi hun var gift med Johan Ullerlien.  

I 1975 flyttet de til gården de hadde der. 

De hadde 2 sønner og den ene slet med psykiske  

problemer og Helene ville vite mer om dette og utdannet  

seg innen psykiatrien 

Når de flyttet til Ullern fant de ut at det var lite med organiserte aktiviteter for barn/ungdom, 

og flere i bygda var positive til å danne et idrettslag. Helene fikk i oppdrag å snakke med 

grunneier av ei tomt som kunne egne seg til en fotballbane, mannen var positiv og snart var 

Fjelltun idrettslag grunnlagt, og innen 2 år var det blitt 200 medlemmer. 

Etter hvert ble Ullern Sanitetsforening startet opp igjen og Helene ble også med i styret for 

Sør-Odal Sanitetsforening. 

Sanitetsforeningen hadde mye penger den gangen og de startet med å bygge boliger for eldre 

og funksjonshemmede. Det ble opprettet en stiftelse som styrer økonomien og leilighetene, og 

i dag er det 25 boenheter, de 3 siste stod ferdig i år. 

Det ble opprettet ambulerende helsestasjon for eldre, som kommunen overtok etter 2 år, 

helsesøster tjenestestasjon for ungdom som Saniteten lønnet i 3 år Denne tjenesten ble veldig 

mye brukt av ungdommene. 

Helene presiserer at de har hatt et veldig godt forhold til kommunen og ingenting hadde blitt 

til uten samarbeid. 

Helene Ullerlien gikk inn i politikken for Sør-Odal Høyre og har vært med i 32 år, hun brant 

for de med psykiske problemer, rus og folk som sliter, og ville tale deres sak.  

Sør-Odal Sanitetsforening har sammen med kommunen utarbeidet en beredskapsplan, som 

skal tre i kraft når noe skjer. 

Helene Ullerlien sier at et godt samarbeid er nøkkelordet til å få 

ting til, og hun sier også at hun har hatt med seg mange positive 

mennesker opp i gjennom årene. Det har vært samarbeid med 

andre foreninger som LHL, Rotary m. flere 

Kvinnenettverk 

Frivillighetssentralen 

Helene Ullerlien liker ikke å snakke om seg selv, men det spørs 

om alt dette hadde kommet i stand uten hennes energi og 

pågangsmot. Alltid positiv og blid, og det Helene sier- det kan 

man være helt sikker på er det hun mener.  

Hun har fått utmerkelsene: Paul Harris og Kongens fortjenestemedalje for sin lange tjeneste i 

frivilligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Frammøtestatistikk 
 
Statistikk mars. 

Antall møter:        3 

Antall medl:        35 

Herav damer:       9 

Fr.møte Mars:      62,2% 

Fr.møte hittil i år:  59,2 %  

100 % frammøte i Mars: Birgitta.- Audun.- Liv.- Finn Egil.- Trond.- Berit.-  Jens Petter.- 

Tone.- 

 

Statistikk april. 
Antall møter      4 

Antall medl      35 

Herav damer     9 

Fr.møte mnd    69,8 % 

Fr.møte år       61,7 % 

100% frammøte. Ronald.- Steinar.- Finn Egil 
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Nord-Odal Rotary - 2017-2018 

Styret: 

President:    Jens Petter Aalborg 

Innkommende president:  Steinar Bjørnstad 

Past president    Berit Sætre 

Sekretær:    Oddbjørn Vangen 

Kasserer:    Heidi Vestvold 

Leder Rotary Foundation komité: Trond Soløst 

Leder medlem-rekrutteringskomité: Audun Johnsen 

Pr-Ansvarlig:    Finn Egil Sandmo 

 

Programkomité: 

Steinar Bjørnstad 

Kari Amundsen Bråten 

Finn Egil Sandmo 

Ole Theodor Holth 

Jørgen Underthun 

Yngve Øhrbom 

 

Festkomité: 

Kari Støverud Hansen     

Arne Knapperholen 

Liv Nybakk 

Tone Wessel 

TRF komité: 

Trond Soløst 

Rune Andersen 

Bente Akre 

 

Medlem- og rekrutteringskomité: 

Audun Johnsen 

Jørn Haagenrud 

Asbjørn Rønning 

Finn Egil Sandmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplæring- og kommunikasjonskomité: 

Ronald Andersen 

Hans L. Sand 

Elisabeth Vestgård 

 

Samfunnsprosjekt komité: 

Olaf Høiby 

Tor Espen Bråten 

Jon Haagenrud 

Tor Skogbakken 

Henrik Tronbøl 

Birgitta Andreassen 

Ola Svennebybråten 

Geir Stenrud 

Grim Blekastad 

Einar Ridderstrøm 

 

Ungdomsutvekslings komité: 

Bente Akre 

 

Referatkomité: 

Heidi Vestvold 

Bente Akre 

Audun Johnsen 

Finn Egil Sandmo 

Tone Wessel 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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     Einar Ridderstrøm 

Liv Nybakk      Grim Blekastad 

Elisabeth Vestgård 

Audun Johnsen 

 

Festkomite’:      Ungdomsutvekslings komite’: 

Liv Nybakk      Bente Akre 

Tone Wessel 

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’:  Tone Wessel 

Ronald Andersen 

Hans L. Sand 

Audun Johnsen



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

                 

 

 

 

 

 

 

    

           
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     SELGES  

  

"PACKLINE" TAKBOKS/SKIBOKS  

Farge: svart.   

Materiale: glassfiber 

Pris kr. 5000,- ( ny kr. 11000,-) 

  

4 STK. "MICHELIN" SOMMERDEKK, ubet. brukt.  

Modell "Latitude Cross" 

Dim. 205 70R 15 

Pris kr. 4000,-  (ny pris 7250,-) 

  

1 STK. "BRIDGESTONE Dueller" ubrukt, i samme dim. 

medfølger. 

  

Henv. Trond Solløst 

 



 

 

 

 

 

Program Nord-Odal Rotary mai og juni 2018 

 

 

 
Tirsdag 08.05.  – åpent møte. Presentasjon av Sigvart Lie Støverud – utvekslingsstudent. 

        Nye møtelokaler. 

                              Påtroppende president – tanker om det neste rotaryår. 

 

Tirsdag 15.05. -  Peisaften 

 

Tirsdag 22.05. -  Kirkens SOS v. Per Lunde   - KAB 

 

Tirsdag 29.05. -  GIR v. Trond Sørensen    - YØ 

 

Tirsdag 05.06. -  Pizza      - Festkomiteen 

 

Tirsdag 12.06. – Tur til Madagaskar 

                  v. Birgitta A og Ragnhild Olsberg  - BA 

 

Tirsdag 19.06. – Triatlon v. Rune Andersen   - FES 

 

Tirsdag 26.06. -  Presidentskifte 

       Nord-Odal Rotary 30 år    - Festkomiteen   

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 
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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