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Noen ord fra Presidenten  

Vi har snart lagt ett nytt Rotaryår bak oss. Jeg har kun 2 måneder igjen 

som president.  

Jeg var også President tidlig på 1990 tallet. Må bare tilstå at jeg føler at 

det var enklere den gangen. Det har selvfølgelig noe med min alder å 

gjøre og at jeg ikke henger med i den digitale verden. Da det er sagt så er 

det mange Rotarianere som ikke gjør det, og det har noe med 

gjennomsnittsalderen i Rotary å gjøre. Vi begynner å bli mange gamle og 

det må vi gjøre noe med. Jeg mener selvfølgelig at de eldste er best, men skal Rotary leve 

videre og skal vi «henge med» med rapportering og informasjon fra Distriktet må vi få inn 

yngre folk.  

En av våre målsettinger dette året var at vi skulle øke medlemstallet. Det har vi på ingen måte 

klart. Jeg tror at vi alle ser oss om etter kandidater, men det hjelper ingen ting. Hvis noen 

finner koden til hvordan vi skal få nye medlemmer er det bare å rope hurra.  

Vi må selvfølgelig fortelle eventuelle nye medlemmer hva Rotary er for noe, men vi må ikke 

gjøre det for vanskelig. Fortell om klubben vår og hva vi driver med. Jeg må bare tilstå at 

møtene våre betyr mye for meg. Programmene – huggalt sosialt samvær – godt humør. Jeg 

tror at de fleste tar med noe i bagasjen hjem fra et Rotarymøte. Da det er sagt vil jeg gi ros for 

den måten vi oppfører oss på ovenfor foredragsholderne. Vi viser interesse og stiller spørsmål. 

Slik skal det være og det er veldig huggalt å få tilbakemeldinger fra foredragsholdere om at 

det var koselig å være hos oss.   

Vi må stå på for Nord-Odal Rotary og kjempe videre for å få nye medlemmer. 

Steinar Bjørnstad  

05.03.  Gjennomgang av hjemmesida vår   

Det var 12 + vår utvekslingsstudent som møtte. Det var oppfordret til å ta med pc, 

nettbrett eller smarttelefon.   

Berit gikk gjennom vår hjemmeside og litt om 

oppbyggingen av den. Det ble påpekt at under såkalte 

faner så dukker det opp mer informasjon som man kan 

gå inn på. Det ble sagt at utseende og oppbygging av 

siden kan variere ut ifra om man bruker pc eller f. eks. 

mobil. En mobil har mindre frontside og annen utseende 

på faner. Selv om det varierer så finner man det samme som ved bruk av pc.    

Det ble vektlagt at det ikke går an å gjøre noe galt ved å gå inn og navigere seg rundt. 

Ingen data blir ødelagt eller fjernet. Det ble oppfordret til å inn og gjøre seg litt kjent 

på alt som finnes.   

Noen ting krever passord får å få opp informasjonen (medlemsoversikt krever det). 

Har du glemt passordet, kan du ta kontakt med sekretæren.  

Flott med en gjennomgang og oppfordring til å bruke siden for å få frem informasjon. 

Takk til Berit for bra gjennomgang.   

 



 

  

12.03.  SOS barnebyers arbeid i Vietnam    

 Kveldens tema var SOS barnebyer i Vietnam ved Bente Akre.  

15 medlemmer pluss student var møtt opp. Han ga et kort resyme av hva som hadde 

skjedd i den siste tiden. Han har blant annet vært på Nesbyen og 

stått på ski. Dette resulterte i skade og krykker i 3 uker. Vider var 

han på Holmenkollen og så hopprenn. Skaden er stort sett leget 

og han i fin form.  

Bente tok oss med til Vietnam. Hun var med to elever fra skolen i 

Nannestad. De hadde stått bak en innsamling til SOS barnebyer og fått inn va kr 228 

000,-. Det var svært bra.  

 

 

Reisen gikk via Oslo til Bangkok. Der var det 12 

timers opphold. De benyttet da muligheten til å dra 

inn i byen og få med seg litt det. Severdigheten Wat 

Rho med en gedigen budd som er gullbelagt er noe 

de fleste får med seg.  

Turen gikk så til Hanoi. De fikk omvisning i 

byen og mausoleum over Ho Chi Min’s grav 

ble besøkt. Litteraturhuset måtte også 

besøkes. Det dannet grunnlag for universitet senere.   

 

 

En barneby i Viet Tri var oppkalt etter 

prinsesse Martha Louise.  Hun åpnet 

denne i sin tid. De besøkte også en 

barneby i Thai Binh. Barnebyene var 

ofte tilgjengelig for vanlig befolkning 

med barn. Skoler og barnehager var ofte 

tilknyttet barnebyene. SOS barnebyer 

gjør mye bra i sitt arbeide.  

På slutten så ble også Halong Bay 

besøkt. Dette er en spesiell plass i havet 

utenfor Hanoi. Sine landskaper er kjent 

landemerke og mye besøkt av turister. Bente ble fasinert av el. Opplegg i gater osv. En 

menge ledninger er sammen og fordeler seg til hus og uttak. Hvordan de holder 

oversikten på dette kan nok være noe å tenke over.   

Kveldens vinner ga høflige bort gevinsten til foredragsholderen. Flott gest av Steinar.  

 



 

19.03  Solørbonde og halvt odøling 

 
Erik Fleischer er gårdbruker på gården Braskerud i Våler, han leier bort jorda og driver 

skogen sjøl.  

Erik er også godt kjent i Odal`n på grunn av at besteforeldrene var 

her i fra, og han var mye på besøk her som liten, han var da med 

bestemor på Odalstunet, og det var det han fikk interessen for 

gammel gårdsdrift.  

Han har gjennom åra jobbet på setre flere steder i landet og hadde alltid en drøm om å 

drive en for seg selv.  

I 1998 overtok han Braskerud gård, til gården hadde det også vært en sæter, men der 

hadde det ikke vært drift siden på 30 -tallet og den var igjen vokst av skog. Av huser 

var det bare et gammelt kokhus som stod igjen.  

Det ble hugget og for 10 år siden begynte han byggingen av et seterhus og seinere ble 

det fjøs.  

I dag er setra i drift hele sommeren fra juni til september, han driver med telemarksku, 

men låner også en annen besetning med kuer, melken fra disse blir brukt til 

produksjon av pultost, smør og rømme. Pultosten er prisbelønnet og er etterspurt.  

Det forgår mange arrangementer i løpet av sommeren:  

Konfirmasjoner  

Bryllup  

St.Hans feiring  

Gudstjeneste  

Skoleklasse besøk  

Konserter 

mm  

Men setra er også oppe for alle som vil ta se en tur og se og oppleve ekte gammeldags 

seterliv ,og han ønsket oss hjertelig velkommen.  

Erik Fleischer fortalte med stor innlevelse om livet på setra, og det er lett å skjønne at 

dette er noe han brenner for. Det ble også vist mange fine bilder.  

Det var en fin Rotary kveld  

På Braskerudgård var det en veldig tragisk hendelse i 1938, Erik fortalte oss også litt 

om dette, men for dere som vil lese mer om det Google «Braskerud gård» og da 

kommer det opp en artikkel fra Aftenposten 1938  

Arnemann var den heldige vinner av vinflaska   

 



 

 
 

26.03.  Torskeaften  

 

Igjen var det klart for årets torskeaften. Denne gangen 

var vi bare vår egen klubb.  

På vegne av festkomiteen ønsket Birgitta velkommen.  

Milepelen serverte oss nydelig fiskesuppe til forrett, god fisk 

med tilbehør, så kaffe.  

Arne-mann stilte tradisjonens tro opp med trekkspillet sitt, og 

underveis sang vi så godt vi kunne, både Rotary sangen og 

andre koselige viser.   

Praten gikk lystig rundt bordet, stemningen var god, Birgitta 

leste et par dikt, Audun leste en liten "slektshistorie" for oss. 

Deretter ble vinlotteriet trukket.   

Til slutt takket Olaf for maten, og bidro også med ei lita 

historie. Alt i alt en hyggelig kveld.  

02.04.  Gabriella senteret 

YES – Kilimanjaro  

 

Ellen Graff Jenssen presenterte prosjekt YES Kilimanjaro som 

hun kom på sporet av etter at hun leste boka «Rondane 

Kilimanjaro» 10. januar 2011. Hun tok kontakt med forfatteren 

og tre uker senere var hun på vei til Tanzania Hennes mål er å få 

kontakt med tvillinger som hun hadde sett på et foto – to prikk 

like gutter som hun ble fortalt er foreldreløse. Guttene er 

aggressive – hyperaktive og skaper fortvilelse.  



 

I landsbyen hvor det bor bare fattige mennesker rusler hun rundt og kommer til noen 

bygninger som skiller seg ut – og der møter hun tvillingene som kommer mot henne 

og klatrer opp på henne.  

Tilbake i Norge klarte hun ikke å glemme disse guttene og tanken på at de er i et land 

hvor det ikke finnes rettigheter for psykisk utviklingshemmede.  

Guttene fikk midlertidig opphold på barnehjemmet som de hadde besøkt – men det var 

ikke tilbud om skole eller noen annen form for opplæring.  

Lang historie kort – de kommer i kontakt med Ester og hjelper til å bygge opp 

Gabrielle Center som blir et flott sted hvor barn med utviklingshemming kan få et 

tilbud om verdig opphold og viktigere – lære hvordan de kan ta vare på seg sjøl og 

kanskje lære et eller annet slags entreprenørskap som kan gi dem muligheten til å være 

sjølhjulpne.  

På senteret er det dyr og jordbruk slik at de oppnår stor grad av sjølforsyning – her er 

maten ca 80 % av omkostningene ved drift – og blir derfor et viktig bidrag til å klare 

seg.  

Senteret er også med på å heve status på mennesker som ellers blir betraktet med 

forakt og behandlet som dyr.   

De har til nå samlet inn over 3 mill kr som uavkortet har gått til dette arbeidet – reiser 

til og fra Afrika betaler Ellen sjøl.  

Det var en engasjert og entusiastisk Ellen som fortalte forsamlingen om dette arbeidet.  

09.04.  Åpent møte   

14 møtte og en kom litt i ettertid.  

Foredragsholder Nygård hadde forfall. Han hadde god grunn og har lovet å komme 

tilbake senere. Vi ser frem til det. Det ble da et åpent møte hvor ting fra klubben samt 

løst og fast stoff ble tema.   

Bente hadde med en dårlig melding relatert studenten. Mail om utfall er sendt til alle i 

ettertid.  Dette var trist for han og oss.   

Det ble nevnt at skiltet ved inngangen på Milepelen angir feil møtetid. Det blir sjekket 

opp muligheter til endring samt at vi med litt tid får rettet opp dette.

   

 



 

16.04.  PÅSKEFERIE 

 

23.04.  En av gutta i shippingbransjen 

 

Kristin Helene Holth, 

 

Anders Holths søster var kveldens foredragsholdere. Foredraget 

kalte hun Fra Nord-Odal og ut i verden. Hun har en dansk mor og 

det snakket alltid om næringsliv rundt middagsbordet Kristin 

fortalte fra sin barndom fra sin posisjon som mellombarn i 

søskenflokken, Dessuten var Kristin en guttejente og lærte seg 

tidlig å bli tøff. Hun var bare 10 år da hun hoppet lengre enn 

guttene. Det vart et stort 2 siders oppslag i VG. Hun fortalte om en 

meget stolt pappa. 

Hun har gått på BI handelskolen og vart så interessert i internasjonal finans. Bergen 

Bank var hennes første arbeidsplass, der hun hadde kundeansvar for rederibransjen. 

Etter det har hun jobbet i DNB. 

Hun har bodd med familien på 5 i London, en lærerik periode for både store og små. 

I år 2007 flyttet Kristin til NY, hun kom dit i perfekt tid da finanskrisen startet og 

kunne få innblikk i hvordan det skulle bli. Hun bodde også i Amerika da Obama ble 

valgt til president. Hun bodde i NY i 6 år. 

Nå jobber hun for Ocean Industri. 

 

 Hun er en sterk dame, kunnskapsrik og interessant å høre på. 

 

 

30.04.  Odal Fritid og Turistservice AS  

 
Raymond driver firmaet: Odal Fritid og Turistservice AS som omfatter: 

 

Sport og fritids butikk 

Øl og vinimport 

Vaktmestertjenester 

Hytteservice 

Fisk/turguide 

Padleklubb 

 

Sportsbutikken driver han hjemmefra, og kan levere sykler, ski og annet sportsutstyr 

på døra 

http://flickr.com/photos/aktivioslo/6984112273
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

Raymond har en kamerat i Tsjekkia og fikk interesse for tsjekkisk øl. Tsjekkia har 

lang tradisjon med ølbrygging og fått mange priser for sitt øl.  

Ølet blir importert til Arcus (vinmonopolet), og her i distriktet kan du få kjøpt ølet og 

vinen både på Milepelen og Sandgrunn. Markedsføring er vanskelig i Norge og det er 

mange avgifter. 

Tsjekkia har store vinmarker og produserer både rød og hvitvin 

Raymond arrangerer øl og vin smaking. 

 

Vaktmestertjenesten går ut på å ta på seg alle mulige tjenester, som felling av trær, 

maling, gjerding mm 

 

Hytteservice er som oftest måking av tak, «se etter» og ryddig og felle trær, og han 

påtar seg arbeid både i Odalen og andre steder 

 

Fiskeguide på Storsjøen blir mer og mer populært og særlig for utlendinger. Den 

største gjedda som har blitt dratt opp var på 12,1kg og han viste oss bilde av det store 

beiste. Alle store fisker som blir fisket opp blir satt ut igjen. 

Raymond fortalte oss at det er hunn gjeddene som blir så store og hann gjeddene er 

vesentlig mindre, derfor er det viktig å ta vare på de store hunnene. 

Han driver også med å guide havfisking på Frøya, og han har ei hytte der som han 

leier ut. 

 

Det er tenkt å opprette en padleklubb i innlandsskjærgården, som er et samarbeid med 

andre kommuner, som man har god tro på vil bli populært. 

 

Raymond har mange ideer, er engasjert og vi fikk høre en kar som er glødene 

interessert i friluftsliv og fiske. 

 

 

 
 

 

Kari SH vant kveldens vinlotteri 



 

 

Statistikk  

 

Mars: 

Antall møter:            4 

Antall medlemmer: 27 

Herav damer:            8 

Frammøte mars:      63,4 % 

Frammøte hittil i år:58,4 % 

100 % frammøte i mars: Oddbjørn. - Hasse. - Liv.- Audun. - Olaf.- Steinar.- Birgitta.- Finn 

Egil 

 

April: 

Antall møter:             4 

Antall medlemmer: 28 

Herav damer:            8 

Frammøte april:      68,05 % 

Hittil i året:             60,55 % 

100 % frammøte: Steinar. -Olaf. -Liv.-Tor. -Trond.-Berit.-Oddbjørn.-Jens Petter. 
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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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Program Nord-Odal Rotary for mai og juni 2019 

 

 

07.05.  Peisaften – Vi planlegger 2019/2020  

 

 

14.05. Åpent møte m/peisaftenreferat  

 

SB 

21.05. Skøytegruppa i Nord-Odal IL - Tore Fløyten  

 

KSH 

28.05. Prosjekt AMURT i Nigeria - Trond Flisen  

 

SB 

04.06. Nordre Odalen Kulturminnelag - Gunnar Nygård  

 

SB 

11.06. Ego med noko attåt - Bente Akre  

 

SB 

18.06. Tilbakeblikk Rotaryåret 2018/2019   

  

SB 

25.06. Presidentskifte og sommerfest - 

Garasjen Pub, Karihagavika 

 

FK  

 

ALLE MØTENE STARTER KL 19. 00 

GOD FERIE 

 

 

 

 

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/

