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05.11 Årsmøte                

Steinar ga en kort orientering på Norota. Ronald har nå tatt på seg å sørge for at den kommer 

ut. Den sendes alle via mail. Det kom et forslag på at Ronald skulle få en kompensasjon på  

kr 500,- hver mnd. For dette. De som var tilstede var enige i det.  

Årsmøtet. Olaf ledet møtet.  

Til å signere protokollen ble Liv og Hasse valgt.  

Steinar gikk gjennom årsmeldingen. De som var tilstede fra komiteene gikk gjennom sine 

spesifikke referater. 

Heidi gikk gjennom regnskapet.  

Årsmelding og regnskap ble godkjent.  

Oddbjørn lager protokollen for signering.  

Birgitta som påtroppende gikk gjennom  

forslag til styret. Medlemmer i de enkelte  

komiteer blir tatt senere.  

Olav ga en kort orientering om forrige styremøte. Der var det tatt opp forhold til vårt kjede og 

gave til skolekorpset i forbindelse med jubileum. 

På styremøte i forkant av årsmøtet ble situasjonen omkring samfunnskomiteen tatt opp. Leder 

er gått ut og det er besluttet at presidenten tar dette ut rotary året.  

Det er kommet mail fra Odal Rotary med spørsmål om 

deltagelse i et foredrag av Kate Hansen Bundt relatert 

internasjonale forhold. Hun jobber i UPI og har som sådan god 

kunnskap om emnet. Dette vil sannsynligvis foregå i mars. Mer 

om dette kommer senere. 

 

Grattis til Kari S. som dagens vinner av utlodding. 

 
12.11 Besøk Glommasvingen skole – kl. 18.00 

Denne kvelden var vi på besøk på Glommasvingen skole  

i Sør-Odal. Rektor Linda Kristin Eek Stranden tok imot  

oss og var den som viste oss rundt.  

Skolen var tatt i bruk til skoleåret i høst. For Sør-Odal  

betydde det at de grendeskolene som var tidligere,  

innlemmes i den nye skolen. 

Skolen er bygget av massivt tre. Det luktet også treverk  

inne i bygget. Det er mye trehvite vegger. Det er gjennomført  

ved at skolen ha tre avdelinger og at golvbelegget skiller  

disse med forskjellige farger. Det blir da enklere å kjenne seg igjen. 

Dette er en stor skole. Det er ca. 700 elever. I tillegg er det ca 150 ansatte. Enkelte dager med 

andre aktører på plass er det mange. Rektor sa det ikke opplevdes sånn. Det var god plass til 

alle. 

Det er en plan for skolene i Sør-Odal at de skal opp på 

landsgjennomsnittet i prøver. De ligger litt bak, men de mener at det bør 

det kunne endres på. Den nye skolen kan være med på å få snudd dette.  

Det brukes mye data og digitale flater. Det er egne ressurser på skolen 

som bidrar til at dette stort sett fungerer utmerket. Rektor var også 

opptatt av at det måtte snakkes godt om den nye skolen når den en gang 

er der. Å snakke den ned i relasjon «gammelskolen» var ikke bra. 

Vi ønsker rektor og alle som er på skolen lykke til. Det er blitt en meget 

flott skole. Vi antar også at elevene måtte være litt stolt av skolen sin. 

 

 
 

 

 

 



19.11 Et fyrverkeri – Andreas Helle    

Presidenten ledet møte.  

Andreas Helle sto på programmet.  Han skulle snakke om fyrverkeri.  Han er lidenskapelig 

opptatt av fyrverkeri og designer verdens beste show med smell og farger.  Han driver 

fyrverkerifirmaet sitt North Star Fireworks fra gården i Sør-Odal. Andreas Helle er utdannet 

sivilingeniør i kjemi.  

Men på grunn av en misforståelse så kom han ikke.  I stedet viste Ole Theodor oss flere 

youtube-filmer fra hans show. Så vi fikk en fin kveld allikevel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 Veien til Odalen - Marianne Johanstuen  

Steinar presenterte kveldens foredragsholder Marianne Johanstuen. 

Hun fortalte om familiedriften Edvin Hansen i Hunndalen v. 

Gjøvik. Det er en blikkenslagerbedrift som hennes bestefar 

startet opp i 1932. Ved etableringen i 1932 lånte bestefaren kr. 

300,-. Bedriften har hatt opptil 44 ansatte. Den lever i beste 

velgående og nå er det hennes sønn – 4.  generasjon – som leder 

bedriften. 

Etter bestefaren var det hennes far som overtok ledelsen. 

Deretter fulgte Marianne og hennes mann. 

Marianne begynte å jobbe i bedriften i 1974, 2 år før hun var 

uteksaminert fra Økonomisk Gymnas. Hun har jobbet som leder, 

- med regnskap og på gulvet. 

Hennes store interesse på fritiden har vært turn. Hun begynte som fireåring og har holdt på 

helt fram til i dag. Hun har vært trener i Hunndalen turnforening i 17 år, - er æresmedlem og  

har vært leder i foreningen i mange år.  

Marianne ble tatt opp som medlem i Hunn Gjøvik rotaryklubb i 2000. Den første damen i 

klubben. Under opptaket var det en mann som forlot møtet for han ønsket ikke kvinnelige 

Rotarymedlemmer! 

Hun har vært aktiv på Distriktsplan med utveksling og regnskap. Hele 6 år som kasserer. En 

krevende jobb med hele 53 klubber. 

Hennes mann døde i 2011. På et Rotarymøte i Ålesund  

i 2013 ble hun sittende ved siden av en mann fra Odal  

Rotaryklubb med navn Odd-Erik Frantzen. De ble etter  

godt kjent med hverandre og er i dag samboere, - noe  

som har ført henne til Odalen. 

Der trives hun i jobben på Odal Regnskapskontor og i  

den nye boligen de har kjøpt ved Strøm i Sør-Odal.  
 

 

 

 

    

 

 



03.12 Julemiddag med auksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

10.12 Toppturer i mange land – Berit Lund og Sonja Bjørklund   

Denne kvelden var viet to damer som har fått smaken på reise og toppturer. Tema var også 

«Toppturer i mange land». Det var Berit Lund som møtte. Kollega Sonja Bjørklund var 

dessverre syk. 

Det hele startet med at de skulle spille Lotto for å komme på tur. 

Gevinsten rakk en. Resten måtte de ordne med selv. 

Første tur var Kilimanjaro med 5895 moh. De hadde ingen 

problemer med høyden som sådan. Ble litt kortpustet som 

naturlig er. Siste etappe gikk fra ca 4800 moh og opp til toppen. 

De startet om natten og fikk med seg soloppgangen. Deretter bar 

det ned til lavere høyder. 

Neste tur var Peru med Mitsui Picchu. Titicacasjøen ble også 

besiktiget. Det var en 5 dagers tur med overnatting i telt. 

Det neste var Aruba og andre øyer. Det var det mest avslapping. 

Neste mål Nepal. Ana Purka var målet den gangen. De gikk kun opp til basecamp. Turen tok 

2 uker med mye vandringer. Etter dette ble Cuba besøkt. Her var det ikke spesielt mye av 

topptur. 1974 meter er det høyeste punktet. 

I 2013 ble Etiopia besøkt. Her er Afrikas 4. høyeste fjell. Etter dette ble det Kenya/Mombasa. 

Det var mest avslapping. 

Marokko ble besøkt. Her opplevde de pågående selgere  

på markedet. De lå også på samme camp som der hvor 

norske og danske jente ble drept. Dem reiste på egen hånd.  

Berit og Sonja var på arrangert opplegg. Det anbefales. 

Magadir ble besøkt for avslapping. 

2017 var det Equador. Her ble det ingen topptur da en  

vulkan var noe aktiv. Prøvde på en annen topp, men været  

satte en stopper. 

Galapagos med katamaran og seiling ble forsøkt. En meget flott tur. 

Som om det ikke var nok så ble også Mangsethøgda besteget. Skottland med highlands ble 

besøkt.  Året etter 2018 var det Colombia med Tolimo på 5221 meter. Deretter var det 

avslapping i Cartagena.  

De fleste turene er skjedd via arrangører. Det er det tryggeste og du får gjerne flott gaider. Det 

er mulig å ta opplegget selv der som man vil prøve. I alle tilfeller så anbefales det å være i 

rimelig god form før man begir seg ut i dette.  

Takk til Berit som ga et innblikk i hva to spreke damer kan finne på.  

 

    

 

 

 

 

 



17.12 Kaffe med julekaker   

Dette var årets siste møte.  Til å være så tett opp til jul,  

så var vi ganske mange.  Det var åpent møte med kaffe 

 og julekaker. Milepelen hadde dekket pent på til oss.  

Trond snakket litt om den trettiende utgaven av Jul i  

Nord-Odal 2019. Og så leste han litt fra den.   

Ole Theodor snakket litt om boka «En helvetes jobb»  

som sønnen Ole Øyvind har skrevet. Vi fikk også  

mulighet til å kjøpe boka. Ellers gikk praten lett, og  

vi hadde ei koselig førjulsstund 

 

 

 

Statistikk  

 

November: 
Antall møter:                 4 

Antall medlemmer:       27 

Herav damer:                8 

Frammøte mnd:           68,18 % 

Frammøte hittil i året:  52,20 % 

100% frammøte: Steinar.- Birgitta.- Olaf.- Audun.- Liv.- Trond. 

 

Desember:  
Antall møter:                4 

Antall medlemmer:      27 

Herav damer:               8 

Frammøte desember:  62,5 % 

Hittil i Rotaryåret:       53,5 % 

100 % frammøte: Trond.- Kari S H.- Berit.- Liv.- Finn-Egil. 
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Nord-Odal Rotary – 2019-2020 

 

Styret: 

President:    Olaf Høiby 

Innkommende president:  Birgitta Andreassen 

Past president:    Steinar Bjørnstad 

Sekretær:    Oddbjørn Vangen 

Kasserer:    Heidi Vestvold 

Leder Rotary Foundation komite: Trond Soløst 

Pr og FB-ansvarlig:   Finn Egil Sandmo 

 

 

Programkomite’:     Samfunnsprosjekt komite’: 

Kari Støverud Hansen    Olaf Høiby 

Steinar Bjørnstad     Tor Skogbakken  

Jørgen Underthun     Jon Haagenrud 

Jens Petter Aalborg     Bengt Tangen 

           

       

Festkomite’:      Ungdomsutvekslings komite’: 

Liv Nybakk      Bente Akre 

Kari Bråten 

Arne Knapperholen 

 

TRF komite’: 

Trond Soløst 

Elisabeth Vestgård       

Referatkomite’: 

       Audun Johnsen 

Medlem-og rekrutteringskomite’:   Hasse Sand 

Ola Svennebybråten       

Yngve Øhrbom       

Berit Sætre      

    

        

Digitalansvarlig: 

Ole Teodor Holt  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           
 
                https://www.gjensidige.no/nord-odal 
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Program Nord-Odal Rotary for januar og februar  

 

 

07.01 Litt av hvert  

  Finn Egil med nyttårsbetraktninger rundt Rotary 

Ole Theodor – nyttårsbetraktninger        

            

14.01 Morten Hagen Grindvoll – Vår nye sokneprest   JPA 

 

21.01 Asbjørn Støverud – Fra utenforskap til innenforskap i    

  arbeidslivet – Hvordan tette kompetansegapet?   KSH                                                                                                                     

      

28.01 Pizzakveld        FK 

 

04.02 Ida Helene Henriksen – Humanisme i       

  grønt/felthumanist       SB 

 

11.02 Bedriftsbesøk – Lilleseth Kjetting AS    JPA 

 

18.02 Åpent møte         

 

25.02 Torskeaften        FK 

 

 

 

 

 

Alle møter starter kl 19.00 

 

                
 

 

 

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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