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Kjære Rotarianere 

 

Ja, nå er vi allerede langt ut i den første ordentlige høstmåneden, og vi merker at kveldene er mørke 

og naturen begynner å forberede seg på vinteren. 

Vi er også kommet godt i gang med det nye Rotary året, og jeg er både ydmyk og spent på hva året 

vil bringe. Sammen med styret har jeg satt noen mål for året, deriblant medlemsutvikling som også 

er første prioritet fra RI. Vi vil også fortsette med å synliggjøre Rotary i lokalmiljø, etter min 

mening henger det mye sammen med å få nye medlemmer også.  

Den 25.august hadde vi storfint besøk av Bjørn Wirkola, det var en flott og vellykket kveld med 

over 80 tilhørere. 

Den 10.-11.oktober er det Distriktskonferanse på Hamar, og det ser jeg fram til, det er alltid 

lærerikt å treffe andre og utveksle ideer. 

Jeg ønsker alle en fortsatt god høst og et godt Rotary år! 

 

Kari  

President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
04.08 Åpent møte med pizza 

 
Presidenten åpnet med et dikt skrevet av hennes tante. Det het Midtsommar.  

       

      Thor hadde et lite innlegg angående Skålbergsetra.  

      Den hadde vært godt besøkt i sommer. Den søndagen 

      han hadde hatt vakt der, så hadde han stekt 2 bøtter 

      med vaffelrøre.  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi satt alle rundt langbord og hadde det 

veldig koselig.  

      Vinflaska gikk til Tone denne gangen.  

 
 
 
 
11.08. Arbeid innenfor oljevirksomheten – Erik Rønning 
 

President Kari Bråthen ønsket velkommen med litt info, samt et dikt: "Vennskap". 

 

Asbjørn presenterte kveldens foredragsholder, sin yngste sønn Erik.  

Han orienterte litt om sønnens utdannelse og arbeidserfaring frem  

til han startet med jobben i Kongsberg. 

Erik overtok med å takke for invitasjonen. 

Han ble ansatt i Kongsberg Maritime, datterselskap  

i Kongsberggruppen, i 2008. Startet med kundestøtte,  

en jobb med reiser verden rundt for å serve utstyr  

på 17000 fartøyer. 

Han har bodd 2 år i Brasil, og er nå bosatt i Korea. 

Ved verftet der bygges det store, dyre anlegg- oljerigger og båter.  

Kongsberg Maritime har kontorer i Norge, New Orleans og 

Singapore. Det vil si vakt 24 timer i døgnet, etter prinsippet  

"Follow the sun", hvor kontorene avløser hverandre. 

     Erik sine daglige gjøremål er oppfølging av prosjekter og  

     kunder, samt oppfølging og rapportering til prosjektleder. Han 

     er kontakt mellom utekontor og hovedkontor, gir eller sørger 

     for at lokale ressurser får support ved problemer. 

     Kongsberg har eget satellitt nett, og kan serve alle skip i  

     verden via dette. De kjører da video med folkene ombord,  

     dette gir enklere feilsøking. 

     Erik fortalte også litt om landet Korea: ofte dårlige engelsk- 

     kunnskaper – utfordrende å kommunisere med, spennende 

     kjøkken med mye god mat, mennesker med mye kunnskap og 

     bra arbeidsmoral. Spennende tider i offshore nå, litt rolig – og 

     Koreanerne ser kanskje litt mørkt på situasjonen akkurat nå. 

     Det var et interessant foredrag, hvor vi fikk innblikk i en  

     utrolig spennende jobb. 

 

     Kari takket Erik for foredraget, og takket samtidig for lånet av 

     hytta hans i Austvatn ved flere abborfestivaler. 

 

 

 

 



 

 
 
18.08. GIR - bedriftsbesøk 
     Vi ble mottatt av Tommy Martinsen. Han har 10 års fartstid i 

     var vert og omviser for oss. 

     GIR eies av kommunene. Det er Nord og Sør Odal samt  

     Kongsvinger og Eidskog. 

     Frem til 2011 så var biler og sjåfører innleid. Fra 2011 så eier 

     de biler og har egne sjåfører. Det er 4 gjenvinningsstasjoner , 1 

     omlastningsanlegg, 54 returpunkter og hytterenovasjon. 

     GIR eier og har eierandeler i andre firma. De eier 34 % i 

Retura      Glomma, 33% i Glomdal Bioenergi og 1,02 % i Rekom. 

     Det er totalt ca 30 årsverk. Administrasjonen har 7 årsverk. 

     De betjener ca 37000 innbyggere og over 17000 husstander. 

     Det er mye avfall som de behandler. I snitt er det ca 470 kg pr. 

     innbygger. De driver etter selvkost. I 2014 var det et  

     underskudd (planlagt sådan) på kr 1 179 614,-. De har et fond 

     av tidligere overskudd som de tar av. Det er ikke ønsket at det 

skal være opparbeidet overskudd tidligere som skal komme innbyggerne til gode. Derfor 

planlegges underskudd som tar av fondet. Det betyr at gebyrene også holdes i sjakk for oss. Er vi 

husholdningene til å sortere er vi med på å holde avgiften nede. 

Etter presentasjon av GIR med litt tall og kaffe var det omvisning på anlegget. Det er forskjellige 

ting som tas ut og går i retursystemene. Noe avfall selges og de får betalt. Andre ting må de betale 

for å få vekk. Her er det mottakere i Norge og i Sverige. Noe går sågar til Tyskland. 

Det var en hyggelig kveld hvor vi fikk mye informasjon.  Vi skjønner nå at avfallet blir tatt godt 

vare på og at mye går i resirkulering og nye produkter lages.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.08. Fra Alta til Innsbruck – Bjørn Wirkola 
 
Arne Sween hadde fått foredrag av storhopper/hopplegende Bjørn Wirkola av sin søster i 

gebursdagsgave. Dette delte han med oss i Rotary. Foredraget, "Fra Alta til Innsbruck", var 

annonsert i Glåmdalen og programkomiteen hadde tatt høyde for tilstrømming av hoppinteressert 

publikum og fått disponere auditoriet på Mapei for anledningen. Dette var meget heldig for det kom 

ca 90 - 100 personer og salen ble helt full. Billetten kostet kr 100, men det var den vel verd, for 

flinke damer hadde kokt kaffe og bakt store boller! Alle fikk. 

Arne Sween, vår internasjonale hoppdommer, ønsket velkommen og takket Mapei for bruk av 

lokalet.  

      Bjørn Wirkola begynte med å fortelle litt om barndom 

      og oppvekst i Alta, blant annet at han i 1944, som ett-

      åring, ble evakuert fra Finnmark sammen med  

      foreldrene. De havnet i Trøndelag og bodde der til  

      slutten av krigen. (Han kunne like gjerne ha havnet i 

      Nord-Odal, det var evakuerte fra Finnmark her også!) 

      Han startet sin hoppkarriere på låvebrua hjemme, det 

      var godt idrettsmiljø i Alta og Bjørn hevdet seg tidlig i 

      både hopp og langrenn. Han var i kyndige hender,  

      faren hans var en periode hopptrener for finske  

      toppløpere. 

 

 

 

   



 

 

Han deltok i NM yngre jr. i kombinert i 1961. Der ble han nr. 2 i langrennet og nr.5 sammenlagt. I 

NM yngre jr. året etter vant han kombinert og ble nr 3 i spesielt hopprenn.  

  

Da ble han jo lagt merke til, han fikk treffe Toralf Engan  

og andre norske topp-hoppere og kom i kontakt med det  

som på den tiden var verdens beste hoppmiljø. 

I 1963 ble han juniormester både i kombinert og spesielt  

hopprenn! 

Han ble tatt ut på det norske kombinertlaget til OL i  

Innsbruck i 1964, men der ble han bare nr.11! Han  

bestemte seg der og da for bare å satse på spesielt  

hopprenn. Samme år ble han nr.3 i Holmenkollen i  

denne øvelsen! 

Bjørn Wirkola kom inn på dette med ungdom og  

rekruttering og syntes det er synd at NM nå er kommet  

litt i bakleksa når det gjelder publikums- og mediainteresse.  

NM er nettopp den arenaen hvor ungdom fra hele landet  

kan møtes og bryne seg på hverandre. 

      Sesongen 1965 hevdet han seg veldig bra i spesielt  

      hopp og var på det norske hopplaget i VM i Oslo i  

      1966. Dette året ble Bjørns virkelig store sesong. Det 

      ble to VM- gull, to Nm-gull og verdensrekord i  

      skiflyging i Vikersundbakken (146m). 

  

      I 1967 vant han Hoppuka for første gang, etter seire i 

      tre enkeltrenn, og han vant også i Kollen samme år. 

      Både i 1968 og 1969 vant han Hoppuka med tre  

      enkeltseire, men OL i 1968 i Grenoble gikk   

      heller dårlig, her ble det bare en 4. plass. 

      I hoppuka 1970 ble det seier i Berg-Isel bakken og  

      "nestenseier " sammenlagt. 

  

Bjørn Wirkola snakket litt om forskjeller da og nå, han fortalte at alle smurte skiene sine selv, men 

at ingen egentlig kunne det! 

Premiebordet var også annerledes den gang, det kunne være mye sølv, kanskje mye tinn og mange 

ganger mye juggel. En gang vant han en halv gris! 

Det var nøkterne forhold, også toppløperene måtte holde seg med klær selv, men fikk hoppski. De 

var ikke spesialtilpasset, man fikk hoppe på dem man fikk! 

  

Bjørn Wirkola var også en meget habil fotballspiller, han spilte for trønderklubben Melhus i 

perioden 1965 - 1970 og var en skikkelig goalgetter. 

Sesongen 1971 spilte han på førstelaget til Rosenborg og ble både cup- og seriemester. Det syntes 

han var skikkelig stas! 

Han var en klar kandidat til Egebergs Ærespris i 1972, han hadde tidligere fått Olavstatuetten i 

1966, Holmenkollmedaljen i 1968. 

Bjørn Wirkola spilte for Rosenborg to sesonger til, men det ble ikke flere cup-mesterskap. 

Skihoppingen dabbet etter hvert av, han hoppet sitt siste hopp i 1974. 

  

Bjørn Wirkola er en av våre aller største idrettsmenn gjennom tidene og han fortalte om seg selv og 

sin aktive karriere på en veldig sympatisk og underholdende måte. 

  

Arne Sween takket for et interessant foredrag og Presidenten overrakte gave. 

  

En svært hyggelig kveld.  

 
 
 
 
 

 

 



 
 
01.09. Oppdrag i Afghanistan – Per-Christian Bus Holth 
 
Audun ønsket velkommen, før Jørgen presenterte kveldens foredragsholder som en kjekk gutt som i 

mange år har vært bestekamerat med Jørgens sønn. 

      Per-Christian presenterte seg videre, utdannet  

      Løytnant, 33 år, gift og bosatt i Sandvika. 

      Planer om å flytte tilbake til Nord-Odal i løpet av  

      kommende år. 

      Interesser som fotball, ishockey, data, jakt og  

      friluftsliv. 

      Han har tatt sin utdannelse i forsvaret: Hærens  

      Ingeniørskole, 3 pliktår ved Brigade Nord, Hærens  

      Våpenskole etc., og han fikk ikke fullrost måten å  

      utdanne seg på, ferdig utdannet uten stor studiegjeld. 

      Under tjenesten i nord fikk han muligheten til 2  

      opphold i Afghanistan, først 6 mndr., året etter 1 mnd.  

      Det var mye forberedelser og planlegging før avreise, 

      skytetrening og briefing. 

      Endelig klart for avreise, via den militære delen på  

      Gardermoen til Kabul, videre nord  i landet.   

      Afghanistan er et stort land, inndelt i 34 provinser, noe 

      grønt og frodig, men mest tørt og brunt.  

      Et fattig og primitivt land. 

De ble installert i en liten norsk leir inne i den tyske leieren, store sovetelt med 12 "båser" i hver, 

kantine og fellesrom. Hans arbeids- / kontorplass var inne i store containere, hvor han jobbet med 

radiosambandet. Var også ute på oppdrag.  

Alt hjelpearbeidet besto i å gjenoppbygge landet og provinsene, minerydding, sykehushjelp, trene 

på oppdrag, aktivisere lokalbefolkningen med bl.a. brønnboring etc. 

Det var også mye skytetrening og testing av våpen. 

På fritiden ble det mye fysisk trening, ellers sosialt samvær, men også godt å ha mulighet til å 

trekke seg tilbake litt alene. Hver søndag var det gudstjeneste, med vafler, i kapellet. En gang pr 

uke fikk de post, alltid kjærkomment med en hilsen hjemmefra. De kunne ringe hjem, men ikke 

motsatt. 

Per-Christian angret ikke på oppholdet, en stor og lærerik opplevelse.  

Audun takket for et interessant foredrag, med mange fine bilder. 

 
 
08.09. Lærer i fengslet – Bjørn O. Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bjørn virket på Ullersmo Fengsel fra august 94 og i 

over 13 år. Han hadde som utgangspunkt at han valgte 

planer og metoder som kunne avvike fra "boka" bare 

de fungerte. Opplegget var underlagt Jessheim 

videregående skole. De hadde også glede av dette rent 

økonomisk.  Alle fengsler er en filial av en skole 

vedrørende undervisning. 

Bjørn valgte å endre på inntaket i forhold til tidligere 

praksis. Da var det fengselsstyret og gjerne 

ressurssterke fanger som styrte opplegget.  Han valgt 

å foreta dette selv. Han gjennomførte samtaler for å få 

kartlagt fangene og deres ønsker og forutsetninger for 

skoleopplegget. 

Han tok også vekk kurs som ikke var relatert til 

undervisning som skolen skulle stå bak. 

Tidligere var det gjerne 6 i klassen. Dette ble endret til 

ca. 20. Skolelokalene var litt kummerlige. 

 



 

 

Det var også fortrinnsrett for norske - de som fortsatt skulle være i Norge etter fengselsoppholdet. 

Det var forutsetningen at alle kurs skulle ende opp med eksamen. Ingen skulle holdes utenfor på 

grunn av uro osv. Norsk lov var også gyldig innenfor murene.  

Det kunne oppstå konflikter mellom grupperinger. Det var flere nasjonaliteter på samme sted. Noen 

fanger hadde også lav status blant de andre. 

De fleste gjorde det best i muntlig eksamen. Bjørn mente at dette kunne relateres til at de var vant 

med prat og avhør og således var gode til å ordlegge seg. 

Noen fanger søkte utdanning videre etter fengslet. Enkelte gjorde det svært bra og fikk gode jobber.  

Bjørn sluttet på Ullersmo i 2007. Han har ikke tatt kontakt med tidligere fanger, men han sa at de 

kunne ta kontakt med han dersom dette var ønskelig.  

Vi fikk et godt innblikk i noe av fengselsvesenet, relatert til skole via Bjørn. Han fortalte også om 

noen episoder som ga uttrykk for det som skjer og det han la i det, for å løse opp i ting.  

 
 
15.09. Ryla – Guro Slettvold 
 
Presidenten åpnet møte med å lese et dikt om håp, et veldig aktuelt dikt idagens flyktningsituasjon. 

 

Så ble ordet gitt til Guro Elise Slettvold.  

Hun var på RYLA-seminar i mars. 

Først fortalte hun om seg selv. Hun er  

25 år og er ferdig utdannet jurist. Hun 

tok sin utdannelse i Cardiff University og  

The University og Edinburgh. 

Gjennom sine studier har hun vært engasjert  

i samskipnaden for norske studenter i utlandet,  

ANSA, og hun startet opp et lokallag i Sør-Wales. 

Nå jobber hun som rådgiver i Odal Sparebank. 

Videre fortalte hun om hvordan hun hadde det  

på RYlA-seminar på Gjøvik. 

Hun var veldig fornøyd og syntes hun hadde hatt  

stort utbytte av det, med tanke på at hun en dag vil  

bli en leder. Gjennom foredrag og gruppearbeid ble det tatt opp aktuelle og spennende 

problemstillinger en møter som leder. I tillegg til faglig utbytte, gir RYLA også mulighet til å bli 

kjent med andre. 

Etterpå fortalte vi Guro litt om Rotary og hva vi står for. 

Vi avsluttet som vanlig med vinlotteri. Kari SH stakk av med flaska denne gangen. 

 
 
22.09. Valg 2015 – Ordfører Lise Selnes 
Kvelden ble åpnet av presidenten som leste et dikt av Hans Børli. Videre fortalte hun om Verdens 

Poliodag, som skal markeres i New York 23. oktober. 

      Deretter ble ordet gitt til vår ordfører Lise Selnes, som 

      skulle snakke om kommunevalget 2015. Hun kom rett 

      fra folkevalgtopplæring på Hamar iført grønn Tskjorte.

      Det var ikke ei Senterparti-skjorte.    

      Den stod for TV-aksjonen i år, hvor pengene går til 

      Regnskogfondets arbeid. 

      Lise hadde mye på hjertet. Hun var ydmyk og glad for 

      det gode valgresultatet. 

      Arbeiderpartiet fikk 61,7 % av stemmene i Nord-Odal. 

      Det var det beste resultatet sør for polarsirkelen, hadde 

      hun regnet ut. Ikke fullt så bra var deltagelsen, som var 

      på 58,5 %. Grunnen mente hun kunne være mangel på 

      engasjement. Videre tok hun opp kommunereformen, 

      som nok vil prege kommunen vår i den kommende  

      perioden.  

 

 

 

 



 

 

Hun snakket om flyktningproblemet. Vi må vise respekt og ha tålmodighet var hennes budskap. 

Nord-Odal er en del av verden, og verden er i brann, sa hun. 

Avslutningsvis oppfordret hun oss og alle andre til å delta i frivillighet, som hun mente blir mer og 

mer viktig. 

Det var en time som gikk veldig fort. Hadde det ikke vært for at Rotary er en upolitisk 

organisasjon, så hadde det nok blitt en ivrig diskusjon. 

 

Vinflaska gikk til Kari SH for andre gang på rad. 

 

 

 
29.09. Rotary – Margit Bjugstad 
 
President Kari ønsket velkommen med et dikt om elgjakt – noe som passer i disse tider. 

 

Kveldens foredragsholder fikk ordet,  

og startet med  

å takke for invitasjonen og takket for sist. 

Hun viste en del plansjer og fortalte om  

organisasjonen i sin helhet.  

Klubbene bør ikke utvikle seg til og bli  

selskapsklubber, men må tilbake til mottoet  

med Rotary, og bruke Rotarystoff på møtene.  

Alle bør tenke over; "hvordan har vi det  

egentlig" – hva "ofrer" vi – og hva er vi villig  

til å gjøre for klubben.  

Bruke tid på årets tema – Be a gift to the world.  

Hvordan kan vi være "en gave til verden ". 

Hun nevnte spesielt noen av Rotarys grunnverdier: vennskap, integritet, gjøre noe for andre 

samtidig som vi lærer noe selv. Vi må være stolte av det vi gjør i Rotary, bruke nåla, våge å 

presentere oss som Rotarianere.  

Vi må jobbe effektivt med medlemsrekruttering og medlemsutvikling, jobbe både mot tidligere og 

nye medlemmer. Hun mente også det kunne være viktig å integrere innvandrere, mange av disse 

har en bakgrunn som kan tilføre klubbene mye. 

Videre fortalte hun mye om sine turer både i inn- og utland.  Alltid spennende opplevelser og 

bekjentskaper. Iflg henne selv kunne hun snakket mye lenger om en veldig stor og spennende 

organisasjon. 

Margit var som alltid veldig engasjert og inspirerende å høre på.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Frammøtestatistikk 
 

Frammøte juli:  
Antall møter: 1 

Antall medl: 29 

Herav kvinner: 9 

Fr møte %: 43,3 

 

 

Frammøte august: 

Antall medl: 29 

Herav damer: 9 

Fr møte Aug: 59,4 % 

Hittil i Rotaryåret: 55,7 % 

100% fr møte Aug: Tone.-Kari B.- Birgitta.- Ronald. 

 

 

Frammøte september: 

Antall medl: 29 

Herav damer: 9 

Antall møter: 5 

Fr % September: 55,8 

Hittil i året: 55,9 

100% fr møte Sep: Birgitta.- Steinar.- Kari H S.- Liv. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Oversikt over komitéer i Nord-Odal Rotary 2015-2016 

 
 

 

Styret 

President Kari Amundsen Bråthen 

PP Rune Andersen (TRF) 

Inn.komm.president Berit Sætre 

(programkomite) 

Sekretær  Oddbjørn Vangen 

Kasserer Heidi Vestvold 

Audun Johnsen (medlemsutvikling) 

 

Programkomite 

Leder Berit Sætre/Kari A Bråthen                                                         

Medlemmer:                                                                                              

Yngve  Øhrbom 

Grim Blekastad 

Jørgen Underthun                                                                                      

Asbjørn Rønning 

Finn Egil Sandmo 

 

Festkomite                                                                                           

Leder Steinar Bjørnstad                                                                      

Medlemmer:                                                                                         

Kari Støverud Hansen                                                                           

Liv Nybakk                                                                                              

Arne Knapperholen 

 

TRF komite                                                                                          

Leder Rune Andersen                                                                       

Medlemmer:                                                                                        

Olaf Høiby                                                                                  

Birgitta Andreassen                                                                             

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Medlemsutviklingskomite 

Leder Audun Johnsen 

Medlemmer: 

Venke Gjørven 

Arne Sveen 

Jens Petter Aalborg 

                                                                                                         

Opplæring og kommunikasjonskomite                                          

Leder Ronald Andersen 

Medlemmer: 

Hasse Sand  

Berit Sætre 

 

Samfunnsprosjektkomite  

Leder Henrik Tronbøl 

Medlemmer: 

Jon Haagenrud 

Geir Stenerud 

Tor Skogbakken 

(Ellers stiller de medlemmene som kan opp, 

ved spesielle prosjekter) 

 

Referatkomite 

Leder Heidi Vestvold 

Kari S Hansen 

Jon Haagenrud 

Audun Johnsen 

 

Ungdomsutviklingskomite 

Leder Bente Akre 

Birgitta Andreassen v/behov 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
   
     

 
 

 



                   

                                                                           
                                             
 

PROGRAM OKTOBER- NOVEMBER 2015 

 

Oktober  Sted Kl 

6. Åpent møte Milepelen 20:00 

13. Årsmøte Milepelen 20:00 

20. Elghakk Milepelen 19:00 

27. Ego – Steinar Bjørnstad Milepelen 20:00 

November    

3. Flyktninger/kvinnegruppe i Nord-Odal Milepelen 20:00 

10. Kommunestruktur 

Runar Kristiansen 

Milepelen 20:00 

17. Papiraviser på vei ut? 
Ola Nybakk 

Milepelen 20:00 

24. Radioaktivitet i hjemmet, kroppen og 
medisin 

Åge Sjøberg 

Milepelen 20:00 

 
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 
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