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Steinar takker av som President.  

Rotaryåret 2018/2019 er ved veis ende. År går fort. Hva jeg føler etter 

min tid som President?  Vi har hatt et rimelig bra Rotaryår, med bra 

frammøte på våre møter. Meget god stemning og bra kvalitet på foredrag 

og foredragsholdere. Det er jo ingen hemmelighet at våre møter er 

essensen i mitt Rotarymedlemsskap. Der er grunnlaget for vårt 

Rotaryarbeid i et videre perspektiv.  

Jeg har allerede nevnt bra frammøte. Sannheten er jo at det er en 

«kjerne» på 15 – 18 medlemmer som har meget bra frammøte, men noen 

er ikke så «flinke». Helt sikkert av forståelige grunner som jobb , familie og aktiviteter. Det 

må vi bare akseptere, men til disse vil jeg si at de var ønsket i vår klubb og at de er savnet på 

våre møter.  

Det er oppriktig ment. Noen sender en mail og forteller om grunnen til sitt fravær.  

Det mottas med stor takk og får som regel tilbakemelding om at det var «Huggalt» å høre fra 

deg.  

Jeg har skrevet at vi har hatt et rimelig bra Rotaryår. Det mener jeg fortsatt, men er lei meg for 

at medlemstallet synker. Det må vi gjøre noe med alle sammen !  

Synd var det også at vår utvekslingsstudent ikke fullførte sitt år hos oss. Vi gleder oss til å få 

vår utvekslingsstudent Sigvart Lie Støverud på besøk til høsten der han skal fortelle om sitt 

opphold i Canada.  

Jeg vil avslutte med å takke for dette året. Dere har alle bidratt til at vi fortsatt er en 

oppegående klubb og en klubb med et meget godt miljø.  

Takk for meg.  

Hilsen  

Steinar  

07.05.   Peisaften – Vi planlegger 2019/2020  

- Synliggjøre Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme  

- Beholde og øke antall medlemmer  

- Få med flere yngre medlemmer i klubben med fokus på ledelse  

- Være med i prosjekter, lokale og internasjonale, - egne eller  

  sammen med andre klubber.  

  

 



 

14.05.  Åpent møte m/peisaftenreferat    

 Totalt 15 stk. var på møtet.  

Opplegg for Sands dagene avklares på styremøtet 21.5.19.  

Kari ga en kort rapport om Sigvarts opphold i Canada. Han det bra og synes de 

familiene har hatt har vært svært bra. Han er med på mange aktiviteter og opplegg. 

Han hadde besøk av familien i påsken.  

Olaf som påtroppende tok over styringen i en periode.  

Ola S. ga info om komite for rekrutering hadde pratet om. De tok utgangspunkt i 

tidligere planer og justerte noe. De mener at synliggjøring av Rotary er viktig for å 

tiltrekke nye og beholde medlemmer. Trivselstiltak er også viktig. Materiell til 

potensielle nye må sjekkes ut og evt. oppgraderes. Veiledning for fadder bør 

utarbeides. Komiteen lager egen rapport (mer omfattende) og sender til Olaf.  

Kari S. Hansen ga litt om programkomiteen. Det er behov for flere i komiteen. De er 

allerede godt i gang med å få på plass opplegg for august.   

Festkomiteen kjører litt felles opplegg med programkomiteen. Viktig at dette 

koordineres.   

Referatkomiteen. Lager liste med forslag som Olaf bør godkjenne. Her vil det være å 

bruke av våre medlemmer og fordele oppgavene.  

TFR. Prosjekt i Kenya går videre. Her vil det kommer mer info senere. Mulighet for 

flere og lokale saker avklares.  

Presidentskifte 25.6.2019 på Garasje Pub. Rømmegrøt og enkel spekemat blir servert.   

Geir ble lykkelig eier av en vinflaske.  

21.05.  Skøytegruppa i Nord-Odal IL 

13 møtte, det føltes lavt i relasjon til de som besøkte 

oss. De var fra skøytegruppa i Nord-Odal IL. 

Tore Fløyten og Tom Ole Løvås tok oss gjennom 

historien og det som skjer i denne grenen.  

Skøyter har vært stor i Nord-Odal i mange 

år.  Historie tilbake til 1800 tallet forteller om 

aktivitet. Råsen og Sandsjøen var populære plasser 

for slik aktivitet. Fra 1970 tallet var det mange 

ildsjeler som har betydd mye. Arne Dagfinrud og 

Sverre Tangen er to av de mest kjente.  



 

Det er en visjon innen skøyter som sier at det skal være bredde og topp. Det ble lagt 

ned mye arbeide fra 80 tallet og utover. Dette består fortsatt. Foreldre, trenere og 

aktive er engasjerte og bidrar godt.   

Fra 83 -84 ble det trening i Inzell. Det var opprinnelig annethvert år, men i dag er det 

årlig. Dette er familieturer hvor ca. 80 reiser.   

For å opprettholde interessen er det viktig med kontinuitet. Dette gjelder i styret samt 

mange ildsjeler som gjør en stor jobb. Sponsorer er også viktige. At det er og har vært 

forbilder i klubben er viktig. Vi har Lasse Sætre og i dag Halgeir og Tobias. De siste 

to var med på VM gull lagtempo for junior. Den siste var også glåmdøl (Kongsvinger).  

At det er såkalte lavterskeltilbud gjør at de unge kan komme og delta. Skøyter er å få 

låne i starten.  

 

Stor honnør til skøytegruppa og den jobbensom er gjort og som fortsatt gjøres i dag. 

Det er mulig vi få flere som utmerker seg i fremtiden.   
 

28.05.  Prosjekt AMURT i Nigeria  

Kveldens foredragsholder var Irene Evensby Midtlund fra Alvarheim  R.K.,Elverum. 

 

 

Hun fortalte om et planlagt Mor-Barn helsesenter i Nigeria, nærmere bestemt  Biafra i 

tettstedet Abakaliki. 



 

Behovet for dette er meget stort med dårlige veier og langt til nærmeste sykehus. 

Biafra er et av de fattigste områder i verden og har ikke kommet seg på fote etter den 

ødeleggende borgerkrigen på 60 – 70- tallet. 

Dette skal være et Global Grant prosjekt innen Rotary i samarbeid med  

AMURT (Amanda Marga Relief Team) en hjelpeorganisasjon som ble startet i India. 

Tor Egil Hansen fra Elverum er leder for prosjektet og er veldig engasjert i arbeidet. 

Rent vann, et sted med tak og vegger og kvalifisert helsepersonell er det som først og 

fremst trenges. AMURT kan stille med 30 utdannede helsearbeidere. 

Klubber i distriktet er med i arbeidet og også Nord-Odal R.K. er ønsket med til å «dra 

lasset». 

01.06.  Stand på Sandsdagene 

Klubben stilte på Sandsdagene, med nyinnkjøpt profileringsmateriell! 

 

04.06.  Åpent møte 

 
  Møte ble ledet av innkommende president, Olaf  Høiby. 

 

  Det var servering med kaffe og kringle 

 

 

 

   

 
Globalt Rotaryprosjekt i Nigeria og Kenya ble diskutert,  

og flertallet stemte for å fortsette å støtte Kenyaprosjektet.  

 

 



 

 

 
 

11.06.  Egofordrag - Bente Akre  

 

 
 

18.06. Nordre Odalen Kulturminnelag 

 
Det var 12 som møtte.   

Liv ga en kort orientering om møtet neste gang – presidentskifte Garasjen Pub 

Karihagavika. Det går minibuss fra Esso (Sandberg) kl 1830.  

Resten av kvelden var viet til Gunnar Nygård  

og Nordre Odalen Kulturminnelag. Det 

ble stiftet 19.4.2005. Det henvises til 

nettside for dem som er 

www.kulturminnelaget.no. Den kan 

besøkes av alle.  

Formålet med kulturminnelaget er å 

fremme interesse for lokalhistorie og 

kulturvern. Det viktig at dette gjøres for 

historien og for fremtiden. Det vi gjør i 

dag har betydning for fremtiden.  

Oppstarten var relatert Jul i Odalen. Dette 

var begynnelsen og kimen til oppstarten. Utgivelse av dett bladet skaffer til 

veiemange penger for idretten i bygda. Sist år var det ca. kr 70 000,-. Gjennom 

alle år så har det blitt mange penger. Flere bøker er blitt utgitt etter oppstarten. 

Odal Lydavis er noe som kan oppleves fortsatt. Ved henvendelse til biblioteket 

så går dette. Det er blitt arrangert kultur turer og teaterforestillinger. Noe av 

dette i samarbeid med andre.   

I 2009 ble dialektprisen «Kav Odøling» etabler og utgitt. Det er blitt en årlig 

sak.  

Det er også gitt en hederspris til Ingegerd Tronbøl for hennes innsats.  



 

Det er også en stor fotosamling i dag. Dette er på digitalt museum. Det er ca. 

2,4 mill objekter i arkivet. Her kan det søkes på forskjellige ord og få se ting 

som stemmer med søket.  Dette er åpent for alle. Det anbefales at dette sjekkes 

ut.  

Det arbeidet som er gjort og det som gjøres hver dag er viktig for alle. Deet er 

viktig at dette arbeidet fortsetter. Ildsjeler og støttespillere har vært viktig og er 

det også i fremtiden.  

Grattis til Kari H. som vinner av gevinsten. 

25.06. Presidentskifte og sommerfest 

  

 

 

 

 

 

Utdeling av Paul Harris Fellow utmerkelse 

• Thor Skogbakken, for sitt samfunnsengasjement 

• Finn Egil Sandmo for sitt arbeid i Rotary  

 

President 2018-2019, Steinar Bjørnstad overleverer klubba til  

President 2019-2020, Olaf Høiby 



 

 

 

 

Statistikk  

 

Mai: 

Antall møter:               4 

Antall medlemmer:   28 

Herav damer:            8 

Frammøte mai:       66,29 % 

Frammøte hittil i år:  61,06 % 

100 % frammøte i mai: Birgitta- Steinar- Kari S.H.- Olaf- Liv.- Berit- Oddbjørn. 

 

Juni  

Antall møter:                4 

Antall medlemmer:   28 

Herav damer:               8 

Frammøte juni:        58,51 % 

Total i året 2018-2019  60,84 % 

100 % frammøte: Jens Petter. - Kari H S.- Olaf.- Audun.- Liv.- Finn Egil. 
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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 august 2019 

 

 

06.08.  Åpent møte OH 

 

13.08. Besøk på Braskerud sæter i Våler 

Vert: Erik Fleischer  

Servering: Rømmegrøt-spekemat-drikke-kaffe og 

kake 

(Full foring iflg. verten) Pris kr 300. 

Påmelding senest 06.08. 
 

SB 

20.08. Odalstunet med mye historie  

– Knut Ola Storbråten  

 

 

SB 

27.08. Odal Akupunktur & Helhetsterapi    

Sissel og Jonny Hellebakken 

Foredrag og behandling 

 

OV 

ORDINÆRE MØTER 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/

