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02.01.18  Nyttårsbetraktningener /Åpent møte 
Presidenten ønsket velkommen med et dikt  

av Jakob Lishaugen.  

Etter litt generell info startet han med noen  

betraktninger om nytt år, tanker bakover og  

fremover. Videre at vi kanskje har en ekstra  

tanke om "de som var – de som er – og de  

som kommer".  

Presidenten ga uttrykk for et fint Rotaryår så  

langt, og ser frem mot fortsettelsen. Viktigheten 

av Rotary sitt motto: Service above Self, og gjøre  

ting som gagner andre. 

Han snakket varmt om tiltaket Frelsesarmeens Julegryte, og mente dette bør fortsette. 

Programkomiteen gjør en viktig og meget bra jobb, mange gode program. 

Innkommende president Steinar Bjørnstad overtok med 

tanker rundt sin kommende oppgave, en stor oppgave 

hvor han venter å få hjelp av alle. 

Litt synspunkter rundt kommende student og viktigheten 

av vertsfamilier, god økonomi, retningslinjer rundt 

Facebook, og nåværende møtelokale – kanskje ikke det 

beste spesielt ved litt større møter med gjester. 

Hans målsetting er en fortsatt godt drevet klubb hvor 

medlemmene trives. Han tok spesielt opp at det er mange 

medlemmer som sjelden eller aldri møter, her må det 

gjøres noe. 

Assisterende guvernør Finn Egil Sandmo overtok med  

litt tanker rundt oppgaven han har tatt på seg, hvor han  

skal sitte i 3 år. Han har så langt deltatt på 11 klubbbesøk, 

 interessant og lærerikt. Han skal lede et Presidentseminar 

 på Elverum, delta på en opplæringshelg for AG på Dombås,  

møter på Gardermoen, representere Distrikt 2605 mm. 

I tilknytning til presidentens ord om "de som var – de som er  

– og de som kommer" fortalte Audun om tapet av en bror i 

 julen, en bror som var nesten jevngammel og som stod han  

veldig nær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09.01.18  Prosjekt Armenia v/Odd Jarle Hagen 
Presidenten ønsket velkommen 

Kveldens foredragsholder var Odd Jarle Hagen  

fra Hamar Vest Rotaryklubb 

Odd Jarle Hagen er leder for samfunnskomiteen  

i distriktet, han var guvernør i vårt distrikt            

2015-2016. Han er en samfunnsengasjert mann  

og når han var TRF leder i Hamar Vest Rotaryklubb  

fikk han med seg bl.a Brumunddal Rotaryklubb og  

startet et vannprosjekt i Armenia. Han tok kontakt  

med Yerevan Rotaryklubb i hovedstaden i Armenia,  

en klubb på omtrent vår størrelse, og det er et godt  

samarbeid med den klubben. 

Prosjektet startet i en liten landsby som heter Tatu 

nær grensa til Iran 2013, med bygging av 2,5 km 

vannledning og 1,5 km kloakk. Der hadde de ikke 

hatt ordentlig vann på mange år. Det ble brukt: 51 

000 USD på prosjektet. Skolen i Tatu var i dårlig 

forfatning så staten og frivillige organisasjoner 

fortsatte prosjektet med å pusse opp for 1,2 mill. 

Det andre prosjektet er på grensa til Azerbaijan, 

der det fortsatt er konflikter med snikskyting over 

grensa og minelegging. Denne landsbyen heter 

Berkaber og der er det blitt holdt kurs om birøkt 

og 8 familier har fått 40 bikuber. Disse driver 

godt og skaffer seg en inntekt med å selge 

honning på markeder. Det ble invester 12 000 

USD i prosjektet. 

I høsten 2017 var det flere Rotarymedlemmer  

som var med på tur til Armenia for å se på  

prosjektene og vår president Jens Petter og  

kona Tove var med på turen. Det var en stor  

opplevelse og det ble på møtet vist mange fine  

bilder fra turen. Det ble åpnet en barnehage og  

der var selve biskopen på besøk. 

Armenia er et mangfoldig land med mange  

kulturskatter. 

Hamar Vest Rotaryklubb vil starte et større  

samfunnsprosjekt i Armenia sammen med andre klubber. Dette vil bl.a. inneholde: 

Økonomiske muligheter for utvikling 

Engelskundervisning 

Forbedre folks helse og hygiene 

Folkehelse og barnehager 

Drivhus med dyrking av grønnsaker og frøplanter 

IT laboratorier-kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.01.19  Solkors – Hakekors v/Sigurd Sørli 
Vi hadde besøk av Sigurd Sørli som ga oss en  

innføring i Solkors og Hakekors relatert  

nordmenn i Waffen SS 1941 – 1945. 

Det var opp til 4500 norske i denne tjenesten.  

Ca. 850 døde eller er registrert forsvunnet.  

Mange kom også hjem med skader av 

forskjellig art 

Bakgrunn; 

Tyskerne hadde behov for soldater/personell  

til krigen. Himler som ledet SS var ansvarlig  

for rekrutering av nordmenn. Det var tanker  

og idelogier om at den germanske rase over  

overlegne andre og at dette skulle danne et  

storgermansk rike. Det var også maktpolitiske  

hensyn i dette også. Det skulle bygges militære avdelinger i okkuperte områder. For å få dette 

til måtte det samarbeides med nasjonale partier. I Norge var det NS og Quisling.  

Det begynte med verving i Oslo vinteren 1941. De 200 første ble vervet. De ble sendt til 

Tyskland for trening og opplæring. Det ble henvist til at det skulle bli en norsk avdeling ut av 

dette. Det skulle bli Regiment Norge. Ca. 1000 stk ble med.  

De norske soldatene ble brukt i krigen på østfronten, Balkan og som en del av tyske soldater 

ved tilbaketrekningen. Noen var også med i finske fronten. Det var stort sett en 

skiløperavdeling som var etablert som ble benyttet i Finland. Politikompanier ble også 

etablert.  Disse var med omkring Leningrad og i Karelen.  

Motiver for dette; 

Det var antikommunistiske holdninger samt sympati for Finland som var utslagsgivende for 

mange. Tanker omkring norsk avdeling i relasjon av et stortysk rike hadde også betydning.  

For noen var også nazisympati viktig.  

Waffen SS var en del av SS systemet. Det var mye opplæring som var ideologisk betont.  

Dette var viktig for hæren i Tyskland under krigen. Soldater skulle også bli politisk orientert.  

Det ble etter hvert en del misnøye blant nordmenn. Taler om rene norske avdelinger i Norge 

virket ikke videre sannsynlig. Mange ville komme seg vekk. Det var ikke like enkelt som man 

antok når man vervet seg. Avtale ble ikke holdt av tyrkerne. 

Det var tydelig at nordmenn ville ha solkors og ikke hakekors. 

Solkorset var symbolet som NS benyttet. Dette representerte det 

norske. 

Det har vært sjekket om nordmenn også deltok i 

krigsforbrytelser. Det er grunn til å anta at dette også skjedde. 

Det er ikke mange sikre bevis, men avdelinger var med og da 

må det antas at norske også deltok. Som soldat skulle du lystre 

ordrer. 

Når det gjelder deltagelse fra Nord-Odal så var det ikke mange. 

Det antas at det var 3 – 4 stk. Disse var relatert divisjon Viking. 

Vi takker Sørli for å gi oss innsikt i denne delen av krigen. Vi 

må skjønne at mange så muligheter i dette og derfor ble med. 

Hadde krigen endt med tysk herredømme så ville dette virket 

riktig. Historier skrives i ettertid og som regel av seierherrene. 

Mye som ble sagt ble selvfølgelig preget av dette.  

 

 
 

 

 



 

23.01.18  Rashwan Miknas – Libanerser forteller om seg selv og om å 

være muslim i Norge 
Rashwan Miknas er født og oppvokst i Libanon, i byen 

Tripoli, men landet har ikke mye å tilby ungdom og hans 

drøm var å bli lege. Han har bodd i mange land Kuwait, 

USA, Saudi-Arabia, Sverige (hvor han har svensk 

medborgerskap), Han har hatt et stort engasjement i Mc 

Donalds og flyttet fra Sverige til Dubai-Asia og Afrika 

og åpnet Mc Donalds restauranter i 24 land. 

Han fortalte om uroligheter i Midtøsten, og trodde på 

fred hvis Israel og Palestina kunne slutte fred. Iran er 

også et forferdelig urolig land. Han understreker at 

religion har aldri skapt en stat, men staten har adoptert 

religion. 

Libanon er mest likt vår verden av de arabiske land.  

Libaneserne er åpne, snakker fransk og engelsk, der  

mange religioner, og de er i stand å leve sammen. 

Han forteller at det er ingen problemer å være muslim 

 i Nord Odal eller hvor som helst hvis man fort lærer  

språket. Man må være nysgjerrig og åpen, men språket  

er helt avgjørende. 

 

Takk for et interessant foredrag, hvor vi fikk hver vår  

parfyme og fikk se i en arabisk bibel som en venn har  

skrevet om Jesu liv. En stor gedigen bok med gull. 

 

 

 

 

 

30.01.18 Givas v/Hanne Haukerud Rolsdorph 
 

Finn Egil orienterte litt om det nye Rotaryåret og Jens Petter ga oss en kort beretning fra sitt 

cruise i Karibien. 

GIVAS - "lokal bedrift med forvaltningsansvaret  

for verdens viktigste ressurs" 

Kveldens tema var vann og avløp. Daglig leder i  

GIVAS er siv.ing. Hanne Rolsdorph og er 

Nord-Odøling.  

GIVAS IKS er et selskap som eies av kommunene  

Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog og Grue.  Selskapet  

ble etablert i 2006 og har i dag over 40 ansatte med 

90 mill. i omsetning. GIVAS har 10 vannverk og  

13 renseanlegg. Arealet som dekkes tilsvarer størrelse med 7 x Oslo kommune. 

Ledningsnettet er av varierende alder og kvalitet, hvor  

det eldste er fra slutten av 1800-tallet. Vannlekkasjer representerer i størrelsesorden 30 -50 % 

og frem mot 2040 er det anslått investeringer i størrelse 280 milliarder.  Sand og Mo har et 

stort behov for rehabilitering av avløpsrensing. Klimaendringer i form av økt nedbørsmengde 

og gammel infrastruktur gir utstyret store utfordringer. Målsettingen er en 

kontinuerlig forbedring og oppgradering av så vel fagmiljø som tjenester.     

 

 

 



 

06.02.18 Odal Kompetansesenter 

Bedriftsbesøk hos Odal Kompetansesenter, 

tidligere Nipro, i nye og sentrumsnære lokaler i 

den "gamle Støverud butikken". 

Daglig leder Halgeir Bergseteren tok imot oss og 

ønsket velkommen i butikk- / kantinedelen, hvor 

han informerte om bedriften. 

Odal Kompetansesenter AS er et senter for 

arbeidsinkludering.  

Tilbudet AFT – arbeidsforberedende trening, har 

11 arbeidsplasser. Det er mange årsaker til at 

mennesker trenger hjelp til å komme tilbake til 

arbeidslivet. 

Tilbudet VTA – varig tilrettelagt arbeid, hvor de kan være ansatt til de blir pensjonister. Dette 

tilbudet forutsetter at de må ha en pensjon i bunn, og tjener da litt ekstra.  

Bedriften får tilskudd fra stat og kommune, men må  

selge varer for ca 2 mill i året for å dekke driften.  

Med mange svake deltagere er det vanskelig å tjene  

penger. 

Bedriften driver både produksjon og tjenesteytende  

virksomhet, som trykkeri, vaskeri for både private og  

bedrifter, pakking og utsendelse av f.eks reklame- 

materiell for bedrifter, lysproduksjon mm. I butikken  

er det utstilling og salg av egenproduserte varer. 

I tillegg har de ansvaret for kommunens hjelpemiddel  

lager. Utstyret blir levert ut og hentet tilbake, vasket og reparert. 

Vi ble vist rundt i hele bygget og informert om hver avdeling. 

Bergseteren var veldig fornøyd med de nye lokalene, selv om det foreløpig gjenstår noe før alt 

er helt ferdig. Bedriften har ambisjoner om å øke på alle områder, utvide med mekanisk 

verksted, og å utvide satsningsområdet, kanskje spesielt mot Eidsvoll. 

Vi takker for et interessant og lærerikt besøk. 

 

13.02.18 Åpent møte med Pizza 

 

20.02.18 Ego v/Trond Solløst 
Kvelden var lagt opp til ego foredrag av Trond Soløst. 

President Aalborg åpnet møtet. Han ga en kort 

tilbakemelding fra styremøtesom var i forveien. Eget 

referat fra det kommer som vanlig. Det ble gitt en kort 

orientering om Ryla og Invitasjon til den. Videre ble vår 

torskeaften 6.3. nevnt. Oddbjørn sender også mail og 

minner om det. 

Trond ga oss et innblikk i litt av hans liv og virke. 

Takker for hyggelig presentasjon fra han.  Han nevnte 

også at han kommer tilbake med noe etter besøk i Kenya. 

Det får vi glede av på en senere anledning. 

Møtet ble avsluttet med at Tone ble kvelden vinner og kunne ta med seg gevinsten hjem.  

 

 

 

 

 



 

27.02.18 Bedriftsbesøk – Ruud Transport 
Vi var mange som besøkte Ruud Transport den kvelden. Ca 20 

personer. Det er en kjent bedrift med verdens hyggeligste sjef: Knut 

Ruud. Han har vært med siden  

han var liten gutt.  Her settes sikkerhet høyt opp i prioritet. Dekkskift 

hver høst på alle 25 bilene og renslighet og hygiene er også viktig. 5 

nye biler er kjøpt inn og transporten er fra nord til syd hele Skandinavia. 

Vi fikk se vaskehallen og ellers var det ombygging og utbygging på 

gang. Sjåførene er alltid norske; gutter og jente. Mange har startet som 

vaskegutter. Dette var en utrolig positiv kveld på en arbeidsplass med 

framtidstro.. 

 

 

  

 

 

Frammøtestatistikk 
 
Statistikk januar. 

Antall møter:      5 

Antall medl:      35 

Herav damer:     9 

Fr.% januar:     63 

Hittil i året:      58,6 

100 % frammøte: Birgitta.- Ronald.-Steinar.- Kari S.H.- Audun.- Liv.- Finn Egil.- 

Oddbjørn 

 

Statistikk februar. 
Antall møter:              4 

Antall medlemmer:    35 

Herav damer:             9 

Møte % måned:         61,6 

Møte % hittil i år:      60,5 

100 % frammøte: Tone.- Berit.- Oddbjørn.- 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

 



 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Program Nord-Odal Rotary mars og april 2018 

 

 

06.03.18 Torskeaften     - Festkomiteen 

 

13.03.18 Ole G. Holen    - OTH 

   Glommasvingen skole 

 

20.03.18 Morten Sand    - OTH 

   Viktigheten av praktisk 

   Opplæring i skolen   - OTH 

 

03.04.18 Anne Britt Strupstad   - OTH 

   Rundreise i verden med 

   Seilbåt 

 

10.04.18 Filmprodusent Kjell Eriksen  - JU 

 

17.04.18 På jobb i Syria   - OTH 

   Øyvind Sand Holth 

 

24.04.18 Helen Ullerlien   - KB 

   Et langt liv i frivillighet 

 

 

 

                                                        

 

 

 
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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