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Nord-Odal kommune

Hva gjør oss bekvemme med endringer?

De fleste av oss føler at vi møter endringer i stadig økende tempo. Hvor-
dan evner vi å møte disse endringene? Hvorfor oppleves endringer som 
krevende?

Alle endringer oppleves som akseptable eller kjempebra når vi føler 
mestring! Hvor positive eller krevende endringene oppleves, er avhengig 
av om vi ser fordeler eller ulemper. Jo mer positivt vi oppfatter endring-
ene, jo lettere evner vi å tilpasse oss. Vi kommer derfor alltid mye bedre 
ut av det når vi tar en positiv tilnærming til endringen. Da løser vi alle det 
meste på en smidig måte. 

Hvorfor skriver banksjefen om dette? All teknologisk utvikling i bankene 
er nødvendig da de fleste kundene ikke vil betale for det som krever 
manuell behandling. Mange mener at tjenestetilbudet skal være tilnær-
met kostnadsfritt. Det er imidlertid ikke mulig da all utvikling av tjenester 
koster penger, og den produserte tjenesten må betales direkte eller 
indirekte.

Smarttelefon og nettbrett som ingen hadde forhold til for fem år siden, 
er i ferd med å bli allemannseie. Vår navigering på digitale flater utvikles 
stadig mer. Oppgaver vi løser ofte, oppleves av de fleste som positive 
løsninger. Vår nye Mobilbank-app med blant annet Snapcash, og ny 
nettbank oppleves som framskritt for alle som har tatt teknologien i 
bruk og er fortrolige med den i hverdagen. Digitaliserte løsninger gir 
oss rask oversikt og frihet til å ordne oss selv over alt og til enhver tid. 
Stadig mer av banktjenester blir digitalisert fordi de fleste forbrukere 
forventer det.

Dersom du ikke har tatt nyvinninger i bruk, start opp snarest, uansett 
hva det er! Du får det bare enda mer krevende ved å utsette. Mangel 
på digital brukerkompetanse oppleves som krevende for oss alle som 
har mange gode år foran seg! Dette gjelder enten du skal kjøpe billetter, 
innhente informasjon, om du skal underholdes hjemme, kjøre nye biler 
eller bruke banken.

Jeg kan imidlertid love deg som kunde at all rådgivning og oppgaver 
som du gjør svært sjelden, vil vi i Odal Sparebank fortsatt kunne hjelpe 
deg med. Mange opplever ikke denne muligheten når leverandøren en 
velger kun er på nettet.

Knut H. Nafstad, banksjef

Utviklingen går raskt
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Odal Sparebank er en lokal selvstendig 
sparebank, som er svært opptatt av 
å bidra tilbake til lokalsamfunnet. Vi er 
en aktiv medspiller til utviklingen i våre 
markedsområder, og har i alle år vært 
en solid støttespiller for både private og 
næringsdrivende.

– I år blir det satt av hele 1,5 millioner 
kroner til gaver, sier banksjef Knut H. 
Nafstad. Vi ønsker spesielt å støtte 
aktiviteter for barn og unge, samt spe-
sielle kulturformidlere som tar vare på 
tradisjoner og grupperinger som gleder 

andre. Kulturen er en svært viktig bære-
bjelke for gode og aktive lokalsamfunn, 
og vi ønsker å bidra til å styrke dette 
arbeidet.

– Vi oppfordrer lag og foreninger til å 
søke om gavemidler på bankens søk-
nadsskjema, med eventuelle vedlegg. 
Digitalt søknadsskjema finner du på vår 
hjemmeside www.odal-sparebank.no, 
og på kontorene legges det ut skjema 
på papir, avslutter Knut H. Nafstad.

Søknadsfrist: 27. mars

Kr. 1.500.000,-

Til:  Lag og foreninger 

i våre markedsområder

Fra:  Odal Sparebank

Skøytejenter fra Sand IF

http://www.odal-sparebank.no/
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Tekst og foto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen 

I et hvitt hus på Slåstad med utsikt over 
byggefeltet sitter Svein Sjøli på 66 år med 
en hvit kaffekopp i hånda. Han skuer ut 
vinduet og på nabohuset som han selv 
bygget da han var aktiv i arbeidslivet som 
tømrer. Sjøli har jobbet siden han var 15 
år, og har i over 45 år jobbet 100 prosent. 
Som selvstendig næringsdrivende og 
med enkeltmannsforetak i samme navn, 
har han bygget hus, uthus, garasjer og lå-
ver – mye står i Svein Sjølis navn i Odalen. 
Og med god helse og kona Evy, gledet 
han seg til å pensjonere seg da han fylte 
62 år. Men gleden ble kortvarig.
– Jeg ble overrasket over hvor lite pen-
sjon jeg fikk utbetalt. Det er frustrerende 
når jeg omtrent får samme pensjon 
utbetalt som det moren min fikk – hun 
hadde kun jobbet sammenhengende i 
ti år – min mor er i dag død, sier Sjøli før 
han fortsetter.
– -Men jeg har det jo kjempebra - også 
økonomisk. Det er takket være dette 
huset der og to til, sier han og peker på 
nabohuset. Disse husene i nabolaget 
bygget Sjøli på fritiden mens han fortsatt 

var i jobb, og har i senere tid solgt sin 
enebolig med god fortjeneste.
-Så mellomlegget på eneboligen blir på 
en måte min tilleggspensjon i dag. Det 
er jeg veldig glad for og at jeg hadde 
muligheten til å bygge dette, ellers hadde 
jeg nok sittet verre i det, ja. Likevel under-
streker han at han skulle ha tatt noen flere 
tanker på pensjonen sin i ung alder.
-Jeg skulle ønske jeg hadde spart mer 
da jeg var ung og tenkt mer på fremti-
den som pensjonist. Jeg er jo av den 
typiske eldrebølgen og et etterkrigsbarn, 
og mange fra denne bølgen vil nok få en 
dårlig pensjon.

Pensjonsøkonomien baseres på tro 
og håp
Nordmenn er uvitende om hva de får i 
pensjon ved 67 år, men tror de får god 
økonomi som pensjonister. 
– Folks fremtidige pensjonistøkonomi er 
basert på tro og håp, og ikke kunnskap 
og fakta, sier Idar Kreutzer, administre-
rende direktør i Finans Norge. Hele 79 
prosent sier at de ikke vet hva de får i 
samlet pensjon ved 67 år. Det viser tall fra 
Husholdningsundersøkelsen 2014, som 

Norstat nylig har gjennomført for Finans 
Norge. Samtidig tror 77 prosent at de vil 
få god nok økonomi som pensjonister til å 
få dekket sine behov og ønsker. I under-
søkelsen svarer 7 av 10 at de ikke sparer 
ekstra til pensjonisttilværelsen.
Sitat fra nettside: https://www.fno.no/
Hoved/Aktuelt/Pressemeldinger/presse-
meldinger-2014/pensjonsokonomien-
baseres-pa-tro-og-hap/ 

Her er det nok mange som kan få seg en 
overraskelse, sier finansiell rådgiver i Odal 
Sparebank Øystein Damlien.
– Selv om pensjonssystemet er mer 
individualisert enn før, er ikke pensjon så 
vanskelig likevel. Det betyr bare at du selv 
må ta mer ansvar. Derfor lønner det seg 
å starte tidlig med egen pensjonssparing 
og ta pensjonen på alvor. Jo tidligere man 
begynner, jo bedre pensjon kan man få, 
forklarer Damlien.

Store endringer
Til tross for store endringer i pensjons-
ordningen og mye mediefokus, er det 
ikke flere som spør om pensjon nå enn 
tidligere, ifølge Damlien.
– Det er ikke så mange som er nysgjer-
rige på pensjonen sin dessverre, og det 
er vi jo litt engstelige for. Vi i Norge er vant 
til å ha ett godt sikkerhetsnett i det offent-

Slik unngår du pensjonsfella
Svein Sjøli fra Slåstad banket inn siste spikeren som tømrer for fire år siden, 
men ble overrasket over hvor lite pensjon han satt igjen med. Her er fallgru-
vene du bør passe deg for.

https://www.fno.no/
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lige og mange går ut i fra at man er sikra, 
men med de nye endringene får man 
ikke så mye utbetalt i pensjon som man 
gjorde før. Det norske pensjonssystemet 
har vært gjennom betydelige endringer 
de siste årene og kan for mange fremstå 
som ganske komplisert. 

I hovedsak består den norske pensjo-
nistmodellen av tre deler: Folketrygden, 
tjenestepensjon/fripoliser/ AFP og privat 
sparing. For offentlig ansatte er en viktig 
huskeregel at man må ha 30 år med 
full opptjening for å få full uttelling av din 
tjenestepensjon (66 prosent av grunnløn-
nen). For ansatte i privat sektor finnes to 
ordninger, ytelsespensjon og innskudds-
pensjon. De aller fleste har innskudds-
pensjon hvor arbeidsgiver setter av en 
%-sats (mange har en minimumsord-
ning på 2%) av lønna di inn på din egen 
pensjonskonto hvert år, og her må man ta 
stilling til hvilken risiko man ønsker på sin 
tjenestepensjon. Nivået og størrelsen på 
din fremtidige pensjon avhenger altså av 
flere forhold, og dette kan du selv være 
med å påvirke.

Tre tips og råd
Det aller viktigste budskapet som Odal 
Sparebank formidler til siner kunder – og 
dette gjelder alle arbeidstakere, er at det 
er mange muligheter til å påvirke sin egen 
pensjon.

Hovedbudskapet er klart, ifølge Damlien.
•  Skaff deg oversikt: Finn ut hvilken 

tjenestepensjon du har nå og eventuelt 
har hatt tidligere. Deretter bør du tenke 
gjennom og bestemme deg for hvor 
mye av lønna du vil beholde når du blir 
pensjonist. Dermed kan en rådgiver i 
banken hjelpe deg med å sette opp en 
spareplan, og finne ut hvor mye du bør 
spare for å få det du ønsker i inntekt 
når du velger å pensjonere deg.

•  Start sparing: Start tidlig med pen-
sjonssparing - særlig de unge og de 
selvstendig næringsdrivende. Dess tid-
ligere du starter, dess mindre beløp må 
du sette av senere i arbeidslivet. Det 
beste er å spare så mye du kan på si. 
Mange nordmenn har i dag store deler 
av sin «sparekapital» bundet i bolig, det 
beste er også å spare utenom. – De 
færreste vil vel selge huset sitt for å få 
en god pensjon, legger Damlien til. 

•  Tenk på pensjonen som en del av 
den totale lønnen: Når du skaffer deg 
jobb vær bevisst på hvilken pensjons-
ordning du får gjennom arbeidsgiver. 
Sjekk ut med arbeidsplassen hvilken 
tjenestepensjonsordning de tilbyr. Dess 

mer du tjener, dess mer bør du sette av 
i pensjon/sparing. 

Kan få seg et pensjonssjokk
Målet med den nye pensjonsordningen 
er å stimulere folk til å stå lenger i arbeid. 
Derfor er vil den årlige utbetalingen bli 
høyere hvis man står lenger i arbeid og 
venter med å ta den ut. Nytt er det også 
at alle år med pensjonsgivende inntekt 
teller og det settes av 18,1 % av inntekten 
du har et år til din egen pensjonsbehold-
ning som vil være din pensjon fra folke-
trygden. Det mange ikke er klar over er at 
det ikke er opptjeningen for inntekter over 
7,1 G (kr 627.427,-), så selv om du har 
hatt en høy inntekt betyr ikke det at du vil 
få en god pensjon fra Folketrygden. De 
fleste må nok belage seg på en utbetaling 
som er 50 % eller mindre enn lønnen de 
har hatt, forklarer Damlien.
– Mange kan nok få seg et lite pensjons-
sjokk, og de største taperne er de selv-
stendig næringsdrivende og de uten gode 
pensjonsordninger gjennom jobb. 
Samtidig som vi blir flere pensjonister, 
så blir vi også færre yrkesaktive. Da 
Folketrygden ble innført i 1960 var det 
fire arbeidstakere per pensjonist. Men 
i dagens samfunn når vi både studerer 
lengre, slutter å arbeide tidligere og lever 
lengre er det i dag under tre arbeidstakere 
per pensjonist. Det blir altså færre som er 
med å finansiere pensjonsytelsene Dette 
gjør at en eventuell fremtidig endring i 
pensjonen heller blir til det verre enn til det 
bedre. Damlien råder alle til å ta kontakt 
med Odal Sparebank dersom noen er 
usikre på pensjonen sin. 
– Vi er opptatt av at kundene våre skal 
lykkes, og at de skal klare seg vel og bra 
gjennom hele livet. Du er hjertelig velkom-
men til en god samtale med ekspertise 
hos oss eller på vår pensjonskveld 3. 
mars på Skogtun, avslutter Øystein.

Alderspensjon
Nye regler for alderspensjon ble ved-
tatt i folketrygdloven (kapittel 19 og 
20) og trådte i kraft fra 2011. De nye 
reglene innebærer:
• Fleksibel alderspensjon: Du kan ta 

ut alderspensjon fra fylte 62 år, så 
fremt du har tilstrekkelig opptjening. 

• Jobb så mye du vil ved siden av 
pensjon, uten at pensjonen avkor-
tes 

• Pensjonen kan tas ut gradert (20%, 
40%, 50%, 60% eller 80%). Pen-
sjonsgraden kan endres en gang 
per år, men du kan når som helst 
endre graden til 0% eller 100% 

• Ved å utsette pensjoneringstids-
punktet vil den enkelte kunne øke 
sin årlige pensjon betydelig 

• All inntekt opp til 7,1 G (kroner 
627.427 pr. 01.05.2014) gir pen-
sjonsopptjening 

• Det innføres en garantipensjon som 
minstesikring på nivå med dagens 
minstepensjon. 

For de som er født i 1963 eller senere 
gjelder de nye reglene fullt ut. For tid-
ligere årskull gjelder overgangsregler.
Sitat artikkel: Finans Norge Oppda-
tert: Juni 2014/ET 

Synes du pensjon  
er vanskelig?
 
Vi inviterer til møte om pensjon 
på Skogtun, tirsdag 3. mars 
kl. 19.00.
 
Det blir lettfattelig informasjon ved 
Jørgen Sundet fra Eika og Ove 
Ingebrigtsen, leder på Skarnes-
kontoret.

Er dere par, kom gjerne begge. 
Enkel servering.
 
Påmelding til kundeservice@odal-
sparebank.no, tlf. 62 97 00 66  
eller ved ett av våre kontorer.
Velkommen!

Finansiell rådgiver, Øystein Damlien

mailto:kundeservice@odal
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Gjennom samarbeidet med Galleri Lyshuset, er 
vi igjen med og bidrar til at det er laget kunst-
kalendere for 2015. Kalenderne fåes kjøpt i Galleri 
Lyshuset, i servicetorget og på www.lyshuset.no.

Kunstkalender 
Kåre Tveter

Turid Rundèn og Guri Gjelsnes fikk utmerkelsen «Årets 
Taktskifte-medarbeidere» under en samling i Trondheim 
nylig. Begge jobber innen dagligbank ved vårt kontor på 
Skarnes, og de har utmerket seg ved å vise et spesielt 
stort engasjement i arbeidet med å gi kundene våre 
«aktiv kundeomsorg». Det var mange nominerte og vi er 
stolte av at to av våre medarbeidere nådde helt til topps, 
i konkurranse med over 70 andre Eika-banker!

Nytt om navn

Praktisk HMS-kurs 
for landbruket
Vi inviterer medlemmer av bondelagene til kurs i praktisk 
HMS-arbeid. Dette er et kurs rettet mot gårdbrukere og andre 
som jobber med praktisk landbruk. 

PHMS er et 3-delt kurs, i alt 12 timer, som vi avholder slik:

Del 1: 2. mars kl. 18.00 Kongsvinger Travbane
Foredrag med Per Kotte, en velrennomert foredragsholder 
innen sikkerhet og HMS. Han vil gi deg et foredrag du vil 
huske lenge! Servering av gryterett.

Del 2. E-læring - egenstudie på internett med elektronisk 
oppgave

Del 3. 27. mars, på Klokkertunet, Brandval
HMS i praksis - kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårds-
vandring med etterfølgende drøfting av løsninger, system-
forståelse og organisering

Påmelding til: kundeservice@odal-sparebank.no eller  
telefon 62 97 00 66. Begrenset antall plasser.

Velkommen til et nyttig kurs sammen med oss!

Bli kvitt kontantene! 
SnapCash er en 
ny og enkel måte å 
betale på. Skylder du 
noen penger? Skal 
du overføre penger til 
barna? Med Snap-
Cash betaler du via 
mobil og pengene 
kommer på konto 
med en gang.
 
Hva er SnapCash? 
SnapCash er en enkel, øyeblikkelig og nøyaktig betalings-
tjeneste fra konto til konto med mobil. Man betaler enkelt 
og raskt ved å taste inn beløpet og mottakers mobilnum-
mer. Uansett hvor du er eller når betalingen gjennomføres 
vil pengene gå direkte fra konto til konto uten noen forsin-
kende mellomledd.

SnapCash bygger på felles infrastruktur i banknæringen. 
I første omgang er det kunder i Eikabankene som kan ta 
denne tjenesten i bruk. 

Hvordan komme i gang med SnapCash? 
Last ned vår nye mobilbank-app i Appstore eller Google-
play, søkeord odal. Når appen er aktivert, velg SnapCash 
og aktiver tjenesten.

SnapCash 
- Fra konto til konto på mobil

Edel-Helene Thingstad (t.v) og Tone Hexeberg fra Odal Sparebank

http://www.lyshuset.no/
mailto:kundeservice@odal-sparebank.no
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I forbindelse med Lions Røde 
Fjæraksjonen i  februar, ga Odal 
Sparebank sammen med Mapei og 
lionsklubben i Odalen  138 bøker til 
foresatte med elever i førsteklas-
sene i hele Odalen. Det dreier seg 
om boka «De viktige årene. Både 
banken og Mapei har puttet 15 000 
kr i prosjektet.

Boka blir omtalt som en ”bruksanvis-
ning” for alle de som har egne barn, 
barnebarn eller arbeider med barn og 
unge. De viktige årene gir leseren faglig 
støtte til hjelp for å ta gode avgjørelser.
Boka er også et ledd i undervisnings-
programmet «Mitt Valg» som årets Røde 
Fjær aksjon gav pengene til. «Mitt Valg» 
er et forebyggende undervisningspro-
gram for barnehager og skoler med 
fokus på holdningsskapende og forebyg-
gende arbeid med hensyn til problem- 
adferd som mobbing og rusmisbruk. De 
fleste skolene i Odalen har brukt eller 
bruker opplegget, og Lions som arran-
gør får meget gode tilbakemeldinger.

-Vi vil gjerne gi noe tilbake til lokalsam-
funnet. Å gjøre en innsats for gode 
holdninger hos barn og unge støtter vi 
gjerne, sier de to avdelingsbanksjefene 
i Odal Sparebank, Ove Ingebrigtsen og 
Lena Grinna, fra henholdsvis Skarnes 
og Nord-Odal. – Lions ser vi på som en 
stor og solid aktør, og vi mener det er 
viktig å ha et samarbeid mellom næ-
ringsliv og skole, mener de to avdelings-
banksjefene.

Ola Haukerud, leder av Lions Røde 
Fjærkomiteen i Odalsklubben, berøm-
met Odal Sparebank og Mapei som 
svært ofte støtter lokale tiltak. Både 
banken og Mapei har i en årrekke støttet 
ulike tiltak for barn og unge. Han under-
streket også betydningen av samar-
beidet mellom næringslivet og frivillige 
organisasjoner.

Representantene fra kommunene, 
Yvonne Bunes og Tormod Rønneseter, 
takket for gaven.

Odal Sparebank 
støtter Lions Røde Fjær

Fra venstre: Lena S. Grinna fra Odal Sparebank, Tormod Rønneseter fra Sør-Odal kommune, Willy Lindemark fra 
lionsklubben, Ove Ingebrigtsen fra Odal Sparebank, Jannicke Stenberg Mykkestue fra Mapeiskolen, Yvonne Bunes 
fra Nord-Odal kommune. Foran: Ola Haukerud, leder i Lions Røde Fjær komiteen i Odalen.

Tekst og foto: Hans Otto Glomsås
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Informasjon fra Sør-Odal kommune. Telefon 62 96 80 00 - e-post: postmottak@sor-odal.kommune.no - www.sor-odal.kommune.no

Kjære Odølinger
Et nytt år er i gang, og den begynte dramatisk med storbrann på Korsmo skole. 
Heldigvis gikk det bra med alle sammen etter en kjempeinnsats fra ansatte 
og fra barna som gjorde akkurat det de skulle i en slik dramatisk situasjon. En 
kjempestor takk til alle sammen. Dette preger oss selvfølgelig, og hverdagen 
er annerledes for både små og store – og det vil den bli en stund fremover også. 
Kreative løsninger og hjelp ga oss mulighet til å starte på skole og SFO etter 1 
dag, det var bra. Derfor er det viktig å ta vare på hverandre, snakke sammen 
og finne gode løsninger og tenke positivt – nå må vi tenke fremover. 
Vi i Sør-Odal står sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å både 
bo, jobbe og utvikle oss. Vi har mye å være stolte av, det er det viktig 
at vi husker på, og minner både oss selv og hverandre om.
Vi er midt i vintersesongen og snøen gjør det lysere i vintermørket - men 
dagene blir lysere av solen også, snart er det vår, la oss nyte denne tiden 
mot varmere dager. Ta godt vare på de rundt dere, og gi et lite smil til 
de du møter – det kan gjøre dagen bedre for deg og den du møtte.

Ønsker dere alle en god og aktiv vinter.  
Med hilsen Ordfører Anne-Mette Øvrum 

Demensteam på plass i Sør-Odal
Det er opprettet nytt tjenestetilbud for pasienter med 
demenssykdom.
Demensteamet består av spesialsykepleiere fra hjem-
metjenesten og fra institusjon, avd. G. De må samarbei-
de med fastleger, tilsynslege og tjenestekontoret.

Demensteamets oppgaver vil  bl.a. være :kartlegging 
– utredning, og i samarbeid med lege diagnostisere 
demenssykdom. Oppfølging og tilrettelegging for hver 
enkelt pasient etter behov.

Dette er et lavterskeltilbud, der pårørende, hjemme-
hjelp eller andre som står pasienten nær kan ringe og 
be om tilsynsbesøk. Pasientenes fastlege kan selvføl-
gelig også ta kontakt med demensteamet. Tilbudet vil 
etter hvert bli gjort kjent ved informasjonsbrosjyre på 
alle legekontor, helsestasjon, lett synlig på SOAS og via 
hjemmetjenesten.

Irene A Bjerke ved demensavdelingen SOAS er inntil 
videre leder av teamet.

mailto:postmottak@sor-odal.kommune.no
http://www.sor-odal.kommune.no/
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Hjemmetjenesten i Sør-Odal har 
mange ansatte og er opptatt av å være 
en god arbeidsplass. I flere år har vi 
hatt fokus på «Helsefremmende ar-
beidsplass» og trivsel. Dette ønsker vi 
å vedlikeholde. Derfor dro 32 ansatte 
til Maarud gård i Finnholt en varm og 
fin solskinnsdag i september.
Målet for dagen var å sette fokus på 
hva som fremmer trivsel og over-
skudd blant de ansatte. Det finnes 
kanskje ingen oppskrift på hva som 
er en helsefremmende arbeidsplass. 
Ledere og ansatte må finne sin egen 
vei, denne dagen var en god inspi-
rasjon for oss. Friske og motiverte 
medarbeidere er en viktig faktor for 
gode arbeidsplasser, noe som også vil 
komme pasientene til gode. For den 
enkelte betyr en helsefremmende 
arbeidsplass bedret livskvalitet gjen-
nom jobbtilfredshet og færre jobbre-

laterte helseplager.
Dagen ble ledet av Berit Løvstad fra 
Glåmdal HMS og Vibeke Aasvestad 
Sandvik fra NAV Arbeidslivssenter.
I gruppearbeidet ble det diskutert 
hva vi kan forvente av den ansatte, 
gruppa, ledelsen og organisasjonen. 
Det å styrke verdier som gir mulighet 
for ansvar, delaktighet, mestring og 
kontroll over egen situasjon ble frem-
hevet som viktig.
Dagen ble avsluttet med aktivitetsløy-
pe gjennomført i grupper. Spennende 
aktiviteter som utfordret utholdenhet 
og hvor viktig det er å jobbe mot fel-
les mål.
For å kunne gjennomføre denne da-
gen søkte vi NAV om tilretteleggings-
tilskudd og fikk dette innvilget.
Takk til alle som var med for en flott 
og annerledes dag på jobben, og en 
spesiell takk til vikarene som bidro til 

at dette ble mulig.  Alt for å skape en 
mer helsefremmende arbeidsplass.
Ingunn Ø Arnesen avdelingsleder, 
Rønnaug Ullern avdelingsleder, Anne 
Moen enhetsleder.

«Helsefremmende arbeidsplass» 
– et vellykket arrangement

Liv Flaen (i lilla), Elisabeth Runden (i rødt)

Fra venstre Marianne Glomsås, Edel Nylend, Heidi Granvold, Elisabeth Illevold, Kristin Larsen, Astrid Aasen, Laila Kjølstad.
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Med langbord, taler og bløtkake 
formet som «Sommerregn»-maleriet 
hans fra 1976, ble Kåre Tveter hedret 
på sin bursdag. 

Heidi Hitland, varaordfører og styre-
leder i Stiftelsen Lyshuset Billedsam-
ling, åpnet feiringen med å under-
streke hvor viktig han og kunstens 
hans er den dag i dag.

– Jeg er glad for og stolt over at vi 
sitter på en kunstskatt her på Lys-
huset som overlevde den strenge 
sensuren han utsatte sine kunstverk 
for. Bare det aller beste slapp gjen-
nom nåløyet, og det sier noe om hvor 
verdifull denne samlingen er. De ar-
rangementene som Venneforeningen 
har, sørger også for at det blir mye 
lys og liv i Lyshuset, og det er akkurat 
slik han ønsket det, sa Hitland.

Bemerket seg i ung alder 
- gjennombrudd i 1965
Kåre Tveter vokste opp på Mobekk 
sammen med foreldre og to søsken. 
Han viste stor interesse for tegning 
allerede som barn. Historien forteller 
at han tegnet bestefaren på gråpapir 
da han var 4-5 år gammel, og viste 
tydelig at han talent allerede da.
Ofte satt han ved kjøkkenbordet 
med papir og blyant og tittet utover 
Glomma, og etter skolen gikk han 
mye alene i skogen. Som 12-åring 
syklet han fra Skarnes til Nasjonalgal-
leriet i Oslo for å oppleve de store 
mesterne.
Tveter slo igjennom som billed-
kunstner først i moden alder. Han 
debuterte i 1957, hadde sin første 
separatutstilling i 1959, og hadde sitt 
gjennombrudd i 1965. 

Naturen var en stor inspirasjonskilde 
med motiver fra Odalen, vinterland-
skap, de store skogene, Eidskog og 
Finnskogen. Han var tiltrukket av 
lyset og stillheten inn på skogen, og 
hadde utallige turer dit - enten alene 
eller sammen med familien. 

Kulturkommentator i NRK Agnes 
Moxnes ba Tveter en gang om å sette 
ord på lysets betydning for ham som 
billedkunstner, og da svarte han slik:
Gud sa: Bli lys. Og det ble lys. Og Gud 
så at lyset var godt. Og det ble ikke 
sagt noe mer - så hvordan kan jeg da 
si noe særlig? Det flommer bare, og 
det er som en gudegave.

FEIRET: Vidar Holstad og Marit Bjørnson Barkbu, henholdsvis styremedlem og leder 
i Kåre Tveter Galleri Lyshusets venner, inviterte til feiring av Kåre Tveter.

Hedret Kåre Tveter: 
– Det er liv og lys i Lyshuset, akkurat slik han ønsket det

Tekst og foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen

25. januar ville lysets maler fra Sør-Odal ha fylt 93 år, og det ble feiret med å 
spise et av “maleriene” hans i Galleri Lyshuset.

feiret:Vidar
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På Korsmo Arbeids og Aktivitetssenter har de fra  
5. januar i år satt i gang et prosjekt som heter «i beve-
gelse», for å få fokus på trening og kosthold. Delmål 
er Korsmoløpet 19. juni. Aktivitetssenteret arrangerer 
dette selv, et løp med deltagelse på 1 km, 2 km, eller 3 
km) Dette skal arrangeres her på Korsmo med sosialt 
samvær, grilling, medaljeutdeling (som de selv lager 
i keramikk) og andre aktiviteter. I den forbindelse har 
de fått sponset refleksvester av Odal Sparebank, som er 
delt ut til deltagerne på Korsmo. I januar var politibetjent 
Hilde Gylterud på besøk og delte ut disse vestene, og 
snakket om trafikksikkerhet, og hvor viktig det er å synes 
i trafikken. 

 Alle som er på aktivitetssenteret på Korsmo, har mulig- 
heten til å trene 30 min på jobben hver dag. Den som har 
flest treningsminutter innen utgangen av mars, vil få et par 
joggesko sponset av Sport 1 på Skarnes, samt deltager-
avgiften til vårt hovedmål: OSLO MARATON 3 KM  
19. september 2015. Deres planer for trening er: gåturer, 
spinning, dans, boksing, musikk og sang, avspenning, 
styrketrening og generell bevegelse. I samråd med 
fysioterapeut Anette Hjell har de fått øvelser å trene på.

«I bevegelse»

Deltagerene er ivrige i treningen og gleder seg til aktivi- 
teten. De har også satt opp plansjer på hva som er lurt å 
spise, bevisstgjøring i bilder av hva som er sunt. Ellers lages 
det smoothie hver tirsdag som selges for kr 15,- på huset. 
Deltagerne får noen ganger en smoothie for god innsats. 
Ellers holder de på med baking av grovbrød og en dag i 
måneden arrangerer  de  fiskelunsj, hvor deltagerne får 
servert varm mat. Fredager avholdes en konkurranse hvor 
det gjelder å gjette hvor mange sukkerbiter som finnes i 
en colaflaske, youghurt osv. Premien er en hodelykt, som 
de kan bruke om de skal ta seg en trimtur i helgen, eller på 
kveldstid. 

Aktivitetssenteret har 12 brukere og 3 aktivitører: 
Mari Lilleberre, Gunvor Skog og Kjersti Edvardsen.
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Sør-Odal biblioteks åpningstider 
Mandag  11.00-15.00
Tirsdag  14.00-19.00
Onsdag  11.00-15.00
Torsdag  14.00-19.00
Fredag  Stengt

Biblioteket har åpent følgende lørdager 
kl. 11-14 i 2015:
7. februar, 7. mars, 2. mai, 5. september, 3. oktober, 
7. november og 5. desember.
Vi har lesestund for barn på disse lørdagene kl. 11 
(unntatt 7. november). Passer for barn fra 3 år. 

Biblioteket er stengt i påsken
Siste åpningsdag før påske er torsdag 26. mars.
Vi åpner igjen tirsdag 7. april
Vi ønsker alle våre lånere en GOD PÅSKE!

Arrangementer i Lysukene
Tirsdag 3. mars kl. 19.00 kommer Kari Svendsen. 
Hun synger og underholder med «Solskinn og sang og 
banjoklang». Gratis adgang!

Lørdag 7. mars kl. 11.00 er det lesestund på Sør-Odal 
bibliotek. Passer for barn fra 3 år.

eBokBib – du har alltid boka med deg!
Alltid på farten? Skal du på ferie? Nå slipper du å 
slepe på tunge bøker! Du kan lese boka gratis på 
telefonen eller nettbrettet! Det eneste du trenger er å 
laste ned appen eBokBib fra App-store eller Google 
Play.
For å registrere deg må du ha et lånenummer og en 
Pin-kode. Det får du på ditt lokale bibliotek. 
Kontakt biblioteket om du har noen spørsmål! 

Sør-Odal bibliotek

Alle kommuner har et
BIBLIOTEK

Lesestoff til påske?
Lån bøkene på biblioteket

Alle kommuner har et
BIBLIOTEK

Vet du at…
Det er gratis å bruke 

biblioteket

Frist for fastleie av idrettshall og svømmehall 
– benytt digitale søknadsskjema som du finner på våre hjem-
mesider.

Søknadsfrist for kulturmidler
Hvert år deles det ut økonomisk støtte til kulturarbeid.
Lag og foreninger kan søke om støtte til drift av idrettslag, 
drift av ikke kommunale idrettsanlegg, støtte til oppkjøring av 
skiløyper, støtte til lederutdanning, støtte til tilrettelegging for 
fysisk og psykisk utviklings- hemmede, støtte til drift av sang 
- og musikkorganisasjoner og støtte til barne- og ungdomsar-
beid. Digitalt søknadsskjema og mer utfyllende informasjon 
finner du på våre hjemmesider.

Søknadsfrist kulturstipend
Stipendene kan gis til ungdom som viser et spesielt talent, 
viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver 
kulturaktivitet på så høyt plan at videre utvikling krever store 
utlegg av ulik art. Stipendet består av et diplom og en penge-
gave på inntil kr. 15 000,-.

Innsending av forslag til kulturpris
Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner 
som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinn-
sats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god ska-
pende virksomhet.
Kulturprisen består av et diplom og en pengegave pålydende 
kr.10 000,-.

Innsending av forslag til dialektpris
Dialektprisen skær gis tæll en person/gruppe som ivaretar 
og benitter Odalsdialekta offentlig, og har mot og sjøltillitt tell 
å vise i tale og/eller tekst at dom er frå Sør-Odal. Dialektpri-
sen består ta litografiet «Heilt Odøling» me› gravert sjellt. 

Innsending av forlsag til Ildsjelpris
Ildsjelprisen skal være en takk og en anerkjennelse til perso-
ner som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets 
verdier gjennom flere år har gjort en fremragende jobb i det 
frivillige lags- og foreningsarbeidet i Sør-Odal kommune. Ild-
sjelprisen består av litografien «Heilt Odøling» med gravert 
skilt.

FRISTER 15. APRIL 2015
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Nord-Odal kommune

  Hilsen fra ordføreren

Vinter og snø gir glede i våre dype 
skoger, ski og aking for store og små, 
med røde kinn og bankende hjerter. 
Februar gir også lysere dager og mer 
energi, en fin tid på året enten du er av 
de som liker deg ute eller inne.
For de som liker seg inne kan et godt 
tips på lange vinterdager være å 
sjekke ut Hedmarksbibliotekene sitt 
nye ebok-tilbud. Her kan en enkelt 
låne og levere bøker, uansett hvor du 
er eller hva du gjør. Det er mange ulike 
titler å låne og det er enkelt å betjene 
dersom en bruker iPad eller mobil. 
Selv om det nå er mulighet for å låne 
digitalt, er det selvsagt fortsatt rom for 
å besøke biblioteket.  

Åpningstider for Nord-Odal 
bibliotek er: 
Tirsdag: 14:00-19:00 
Onsdag: 11:00-14:00 
Torsdag: 14:00-19:00 
Fredag: 11:00-14:00 
Lørdag: 11:00-14:00 
 
Jeg oppfordrer dere alle til å ta en tur 
for boklån eller andre arrangementer 
på vårt flotte bibliotek. 
Når vi er lei av å lese bøker er det 
selvsagt bare å spenne på seg skiene 
igjen og kaste seg ut i løyper som 
strekker seg mil etter mil i skogene 
våre. Jeg vil rette en hjertelig takk til 
idrettslag og løypekjørere for fabelaktig 
innsats. 

2015 er friluftlivets år, den startet 
for min del med vinterovenatting på 
Songkjølen sammen med Odal turlag - 
en spesiell og spennende opplevelse. 
Jeg ønsker deg en flott senvinter der 
du er, ute eller inne!

Vennlig hilsen
Lise Selnes
ordfører

Kjære odølinger

Kultur- 
midler 2015
Hvert år deles det ut økonomisk 
støtte til kulturarbeid, kulturmidler. 
Lag og foreninger kan søke om 
støtte til drift av idrettslag, drift av 
ikke-kommunale idrettsanlegg, 
støtte til oppkjøring av skiløyper, 
støtte til lederutdanning, støtte til 
tilrettelegging for fysisk og psy-
kisk utviklingshemmede, støtte 
til drift av sang- og musikkorga-
nisasjoner og støtte til barne- og 
ungdomsarbeid.

Søknadsskjema og reglement 
fås ved henvendelse til Nord-
Odal kommune, Servicekontoret. 
Søknadsskjema finner du også 
på våre nettsider. 

Søknadsfristen er 15. mars.

Nord-Odal kommunes kultur-
pris og Nord-Odal kommunes 
kulturstipend for ungdom 2015
Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturpris og kulturstipend for ungdom. 
Frist for å sende inn begrunnede forslag på kandidater er 15. mars. 

Nord-Odal kommunes kulturpris for 2015
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne 
og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist god skapende 
virksomhet. Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle innbyggere/foren-
inger i kommunen.

Nord-Odal kommunes stipend til unge lovende kulturutøvere for 2015
Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har vist et talent innen et kulturområde. 
Stipendet gis for å stimulere til videre utvikling av utøveres talent. Begrunnede 
forslag på kandidater kan fremmes av alle innbyggere/foreninger i kommunen. 
Spesielt foreningene oppfordres til å fremme forslag på kandidater fra egne rekker.

Forslagene sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua 
innen 15. mars.
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Nord-Odal kommune

Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter har masse nye 
produkter å tilby, blant annet vesker, kasser, esker, gaveposer 
og halser. Produktene lages av brukerne ved dagsenteret. De 
ansatte ved NOAO er opptatt av at brukerne skal få ta størst 
mulig del i utviklingen av produktene som lages. I prosessen 
med å lage Hætækuler har alle brukerne en finger med i spil-
let. NOAO står for gjenbruk og leter stadig etter ting de kan 
bruke på en billigst mulig måte, slik at de kan selge produk-
tene til en hyggelig pris. NOAO er på utkikk etter rester, slik 
som stearinlys og garn, gjerne ull. De ønsker også materialer, 
gjerne gamle bord i forskjellige bredder, for laging av små 
trekasser. 

Åpningstider er alle hverdager 09.00-14.30 
Nytt tlf.nr: 907 40 780
Inngang ved siden av legesenteret

  Nye produkter på NOAO
Tekst og foto: Gina Cecilie Løkker Granli 

Anita broderer.

Tanja lager Hætækuler til opptenning.

NOAO 
har laget 
Hætækuler 
en stund. Nå 
har de også 
kommet med 
små turposer 
og kasser 
av rester av 
gammelt 
materiale. 

 Gjenbruk er viktig, og her har de brukt en skje som håndtak.
Lysbollene lages av gamle lys i forskjellige farger. I bakgrunnen kan du 
også se gamle skoesker, som har blitt malt og satt på motiver. 
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Hals strikket med ny vri. Remser strikkes på 
strikkemaskin, deretter legges masker opp på 
armen og strikkes. 

Gaveposer og smykkepo-
ser lages av gamle aviser, 
og det settes på motiver. 

Disse veskene lages av 
gamle olabukser, kombinert 
med brukernes broderier.

Denne detaljen som har blitt brukt på en 
veske, kommer som smykker senere. 
Smykkene vil ha forskjellige tekster.

Formålet med tilskuddet:
Boligtilskudd skal bidra til å skaffe og sikre egnede boli-
ger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal 
også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet 
bolig.

Hvem kan få tilskudd?
Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig 
lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til 
egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller 
mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Det kan gis tilskudd til:
• Etablering i egen bolig.
• Tilpasning av egen bolig. 

(det legges vekt på at noen i husstanden har behov for 
spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over 
tid).

• Refinansiering. 
(aktuelt der boligen er tilpasset et spesielt behov, og 

hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener 
at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å 
bo i boligen. Det forutsettes at tiltakene bidrar til en 
varig løsning av de økonomiske problemene knyttet til 
boforholdet)

• Utredning og prosjektering av boliger som skal tilfreds-
stille spesielle behov. 
(dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen 
din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjek-
teringshjelp. Dette gis til funksjonshemmede og andre 
som har behov for tilrettelegging av boligen)

Hvordan søke?
Tilskudd til etablering, tilpasning og refinansiering søkes i 
den kommunen du bor/skal bosette deg i.
Tilskudd til utredning og prosjektering, sendes Husban-
ken, Postboks 1404, 8002 BODØ.

Søknadsskjema finner du på husbanken.no. 

Søknad om tilskudd til egen bolig

http://www.nord-odal.kommune.no/
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Høsten 2014 startet kjøkkenet på Nord-
Odal ykehjem å bake brød fra bunnen 
av, i stedet for å kjøpe på butikken. 
Ideen var Per Jonas Mobraaten sin. 
”Små endringer skaper mer trivsel”, 
forteller han. 
  
De ansatte på kjøkkenet synes det er 
gøy å levere et næringsrikt brød med 
smak, som pasientene setter stor pris 
på. Det er både en økonomisk- og en 
ernæringsgevinst. De synes også det 
er gøy å vise fram at de baker brød fra 
bunnen av, da får de også enda mer 
yrkesstolthet.

I løpet av en uke blir det bakt 100 brød 
til omtrent 57 pasienter. Pasientene får 
brødet både til frokost og kvelds. De 
ansatte på kjøkkenet har fått mange 
positive tilbakemeldinger. De har blant 
annet fått tilbakemeldinger på at brødet 
både er mettende og godt, selv om 
brødet ikke er tilsatt noen form for kon-
serveringsmidler.  
 

Nord-Odal sykehjem baker brød
Tekst og foto: Gina Cecilie Løkker Granli

Bjørg Eli Holter 
baker brød. Det er 
flere ansatte som 
har i oppgave å 
bake brød, og 
de bytter på hver 
uke. 

Solveig Marita Vik, Inger Marie Haugen, Kjersti Eriksen, Bjørg 
Eli Holter og Per Jonas Mobraaten er fem av de ansatte på 
kjøkkenet på Nord-Odal sykehjem. 

Ferdigbakt brød 
klar til servering. 
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Kulturkalender
Nord-Odal Kommune

Dato/tid Arrangement Info

01.03.2015 kl 19.00 Kino: Kingsman - The Secret Service Milepelen

02.03.2015 kl 15.00 Årets Sigurd Hoel-markering på Odalstunet Regi av Odalstunet og 
Nord-Odal bibliotek

02.03.2015 kl 19.00 Ove Røsbak kåserer om Sigurd Hoels liv og
forfatterskap

Nord-Odal bibliotek

07.03.2015 kl 18.00 Teater i Glåmdal presenterer: Mætt lomma i 
stein

Skogvang på
Trøftskogen

08.03.2015 kl 17.00 Teater i Glåmdal presenterer: Mætt lomma i
stein

Milepelen

09.03.2015 kl 18.30 Nordre Odalen Kulturminnelag har åpent
årsmøte med temakveld og utdeling av
dialektpris

Nord-Odal
Bibliotek

15.03.2015 kl 17.00 Kino: Disneys Askepott i nytt format Milepelen

29.03.2015 kl 17.00 Kino: Musikalen Annie i moderne utgave Milepelen

05.04.2015 kl 19.00 Kino: The Fast & The Furious 7 Milepelen

12.04.2015 kl 17.00 Kino: Skammarens Dotter Milepelen

26.04.2015 kl 19.00 Kino: The Avangers – Age of Ultron
Milepelen

Vi minner om Lysukene som i år er i perioden 28.02.2015 til 15.03.2015. Lysukene markerer overgangen mot en 
lysere tid med kunst- og kultur av ypperste kvalitet, både i Nord- og Sør-Odal.

Har du noe som burde stå i kulturkalenderen?
Kontakt Alexander Halland pr e-post: alexander.halland@nord-odal.kommune.no

http://www.nord-odal.kommune.no/
mailto:alexander.halland@nord-odal.kommune.no
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Skal representere Odalen i UKM

Sigurd Skyrud (14) er én av de som gikk videre i den lokale mønstringen.

Norges største mønstring for ungdoms-
kultur er i gang, og lørdag 31. januar viste 
34 ungdommer frem sitt talent i Milepelen 
kulturhus - innenfor dans, musikk, teater 
og kunst. 
Fire ungdommer sendes videre til fylkes-
mønstringen i Os kommune til våren, og 
de som skal representere Odalen er: 
Sigurd Skyrud på trompet og Tosten Rol-
stad på vokal og sang, samt Guro Riis og 
Karin Vestby med sine utstillinger.

– Deltakerrekord og høyt nivå
Aldri før har så mange som 34 ungdom-
mer vært påmeldt til den lokale mønstrin-
gen i Odalen, og kulturskolerektor Joakim 
Finbak Pedersen er svært fornøyd med 
deltakerrekorden.
I tillegg var det høyt nivå blant deltakerne 
– alt i alt er han veldig fornøyd med gjen-
nomføringen, forteller han. 
– Stemningen var helt magisk. Jeg er 
kjempestolt over alle ungdommene som 
deltok i kveld, og dette er så gøy! Nivået 
på årets deltakere var veldig høyt, og vi 
hadde stor variasjon på innslagene, både 
i utstillingen og på scenen. Og ikke minst: 
arrangørene og konferansierene var helt 
fantastiske!
Sigurd Skyrud er 14 år og kommer fra 
Nord-Odal, og spilte stykket Appassio-
nata på trompet. Han spiller i Nord-Odal 
skolekorps og har spilt i syv år. Tosten 

Rolstad er 16 år og kommer fra Sør-Odal, 
og fremførte Our song. Han har gått i 
kulturskolen i flere år.
Innenfor utstilling stilte Guro Riis, 18 år 
fra Sør-Odal, ut sine digitale tegninger og 
animasjoner, mens Karin Vestby som er 
16 år og kommer fra Nord-Odal, stilte ut 
en selvsydd kjole og redesignet skjørt.
Disse er plukket ut av en fagjury på fire 
personer. Går en av deltakerne videre i fyl-
kesmønstringen, kan den også represen-
tere Odalen i den nasjonale mønstringen, i 
Trondheim senere i år.

Fylkesmønstring i Odalen 2016
Tidligere i januar ble det kjent at Odalen 
får neste års fylkesmønstring, og dermed 
skal ungdommer over hele Hedmark 
samles på Milepelen i 2016. 

– Dette er kjempebra og en svært gledelig 
nyhet. Det er første gang at vi får arran-
gere det, så vi gleder oss til å vise fram 
Odalen, sier Henriette Eriksen fra UKM-
teamet i de to odalskommunene.
Og etter den lokale mønstringen i år, er al-
lerede konferansierene «hyret» inn, forteller 
Finbak Pedersen. 
– Konferansierene, Erlend Torkildsrud og 
Thomas Aarbakke, var så gode at de ble 
hyret inn av UKM Hedmark til fylkesmøn-
stringen.

Tekst og foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen

VIDERE: Sigurd Skyrud (14) fra Nord-Odal 
er én av de som er videre til fylkesmønstrin-
gen i Os kommune til våren. Her spiller han 
stykket Appassionata på trompet fra lørdag 
kveld i Milepelen.

ROCK N ROLL: Gutta fra Nord-Odal i 
«Rock›n Roll Tribute Band» fremførte Raga 
Rockers sin låt «Noen å hate». Bandet består 
av 13-åringene Håkon Sæther (t.v.) på vokal 
og gitar, Jonas Østmoen på 12 år (t.h.), 
Martin Bunes på bass og Peder Sjøen på 
trommer.

VIDERE: Guro Riis (18) fra Sør-Odal stilte ut sine 
digitale tegninger og animasjoner.

VIDERE: Karin Vestby (16) fra Nord-Odal stilte ut 
en selvsydd ballkjole og et redesignet skjørt.
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Det er tidlig søndag morgen 25. januar. 
Tåka ligger tett over Dølisjøen og grade-
stokken viser ti blå. Snart går startskud-
det for Amundløpet 2015 på Slåstad.
Og med over 500 fremmøtte, stor skøyte- 
glede og ivrige skøytegåere er historiens 
første løp en suksess.
Verdensmesteren på skøyter fra 1981 og 
bygdas store sønn, Amund Sjøbrend er 
selvskreven gjest. Nå er han tilbake på 
sjøen der han tråkket sine skruskøyter 
som liten gutt.
– Det er en stemning inni meg som er 
vanskelig å uttrykke - det er mange 
barndomsminner som kommer tilbake 
og det er litt rart å se en så stor aktivi-
tet med så mange fremmøtte knyttet til 
mitt navn. Dette er veldig moro, og jeg 
er imponert over innsatsen som er lagt 
ned. Jeg blir rørt, forteller Sjøbrend på 62 
år, også kjent som en av de fire S-ene på 
skøytelandslaget på 70-tallet.
Fra Skedsmo kommune, som han bor i 
dag, og til Sør-Odal har han med seg en 
annen kjent S, nemlig Kay Stenshjemmet 
(61). Han kom rett bak Sjøbrend og ble 
nummer to under skøyte-VM på Bislett 
stadion i 1981.
– Ja, jeg blir stolt på Amunds vegne.  
Vi vil tilbake hit til neste år også, sier 
Stenshjemmet, mens Sjøbrend nikker.

– Veldig kult og kaldt
Til langløpet var det totalt 199 påmeldte 
fra hele distriktet og fra flere skøyteklub-
ber i Oslo-området - i alle aldre: 32 barn 
over ti år, 74 aktive løpere på tid og 93 
deltakere i trimklassen. 
Disse gikk distanser alt fra 5-50 kilo-
meter, og de minste kunne velge mellom 

400- og 800-meter på en rundebane og 
ha det moro på en skøytelek-bane. 
Blant de mange ivrige skøyteløperne var 
det Sand IF som gjorde rent bord i gutte-
klassen på 5-kilometeren. Her tok Henrik 
Andreassen på 13 år førsteplassen.
– Det var veldig kult og kaldt. Jeg ble litt 
stiv i kroppen mot slutten, men det var 
veldig moro, sier Andreassen like etter 
målgang.
Men det skulle bli en nederlender som 
gikk av med førsteplassen i den gjeveste 
distansen, nemlig Jan Dirk Vink (50) på 
5-mila i herreklassen. 
Han forteller at han har stått på skøyter 
i mange år og reiser rundt utenlands 
på skøyteløp. Nå var turen kommet til 
Slåstad i Sør-Odal.

Ville skape skøyteglede - slik ble det
For fire år siden var det Erland Nordset-

moen, daglig leder i Slåstad IL, som fikk 
ideen om et skøyteløp i Amund Sjøbrends  
navn. I 2011 var det 30 år siden bygdas 
store sønn ble verdensmester, og Erland  
ønsket et skøyteløp på Dølisjøen som i 
gode gamle dager.
Ideen ble satt ut i livet i fjor, men arrange-
mentet måtte dessverre avlyses på grunn 
av tynn is og mildvær. Men i år kunne 
drømmen endelig bli virkelig. Det også 
takket være mange, mange timer med 
dugnadsinnsats fra over 50 frivillige samt 
midler fra «Prosjekt skøyteglede» i regi av 
Norges skøyteforbund.
Erland er strålende fornøyd med gjen-
nomføringen. 
– Dette er en ren nytelse og jeg er 
fremdeles veldig gira og rørt. Folk har 
stått på i mange dager for å få dette til, 
og når det kommer så mange blir jeg 
overveldet. Dette gir absolutt mersmak 
til å fortsette til neste år – en veldig bra 
generalprøve, avslutter Erland.

Stor skøyteglede, mange hundre timer dugnadsinnsats, 500 barn og voksne  
- slik oppsummerer verdensmesteren Amundløpet 2015.

Amund på Amundløpet: – Jeg blir rørt

Skal representere Odalen i UKM



20

I to uker skal Nord-Odal og Sør-Odal 
bugne over av kultur for å markere 
våren og lysere tider.

Musikk, utstillinger, kvinnedagen, littera-
tur, teater, foredrag, Sigurd Hoel-marke-
ring og utdeling av dialektpris - dette er 
noe av det lag og foreninger kan friste 
med i løpet av Lysukene 2015.
Fra og med lørdag 28. februar og til 15. 
mars skal hele Odalen fylles opp av kultur 
for å markere lyset og våren.
– Dette er den kulturelle stormønstringen 
i Odalen. Vi ønsker å synliggjøre lokal  
kultur over et bredt spekter: alt fra ski-
renn til kirkekonserter, og vi vil inspirere 
både til mangfold og bredde, forteller 
Joakim Finbak Pedersen i Lysuke-komi-
téen og kulturskolerektor i Odalen.
Lysukene er et samarbeid på tvers av 
kommunegrensene og mellom lag og 
foreninger.
– Vi håper dette bidrar til å forsterke 
stedsidentitet, bevisstgjøring, stolthet, 
trivsel og kulturutvikling i bygdene våre, 
legger Alexander Halland, kulturkonsu-
lent i Nord-Odal til.

Rykker tilbake til start
Det var i 2002 at Lysukene så dagens lys 
for første gang i Sør-Odal. 
Kulturukene var navnet tidlig på 90-tallet,  
og hadde samme intensjon som den 
dag i dag. Selve navnendringen skjedde 
samtidig som Galleri Lyshuset ble eta-

blert på Skarnes, og det var et ønske om 
å markere Kåre Tveter som lysets maler, 
Lyshuset i seg selv og vårjevndøgn. 
De første par åra var dette en markering 
kun i Sør-Odal, men for drøyt ti år siden 
ble også Nord-Odal med. 
Derfor blir den offisielle åpningen av årets 
lysuker der det hele startet 13 år siden.

Åpning i Lyshuset
Åpningen i Galleri Lyshuset lørdag 28. fe-

bruar blir viet til vennskapet mellom Kåre 
Tveter og Hans Børli. Her blir det konsert 
ved Birgit Brinck, foredrag av Sverre Eier 
i Børliselskapet samt en utstilling med 
Kåre Tveter-bilder.
Lillian Westli i Lysuke-komitéen og biblio-
teksjef i Sør-Odal ber folk om å melde 
inn alle arrangement, og gleder seg til 
Lysukene.
– Dette blir veldig bra og vi håper mange 
kommer, sier hun.

Skal lyse opp hele Odalen

LA DET BLI LYS: Lysukene feirer våren og at vi går mot lysere tider, og i to uker skal Odalen bugne over 
av ulike kulturarrangement i bred forstand. Her er deler av Lysuke-komitén: Kulturskolerektor i Odalen 
Joakim Finbak Pedersen (f.v.), kantor i Sør-Odal Kristin Lydia Nesse, kulturrådgiver i Sør-Odal Henriette 
Eriksen, biblioteksjef i Sør-Odal Lillian Westli og kulturkonsulent i Nord-Odal Alexander Halland.

Har du arrangement innenfor Lysukene 2015, 
kan du melde det inn i aktivitetskalenderen på Odalsportalen.no

Nord-Odal hornmusikk inviterer til konsert 
7. mars på Milepelen, Sand. Denne gan-
gen er det britisk popmusikk som står på 
menyen. Vi spør oss: 
«Hvilke spor satte Beatles etter seg  innen 
popmusikken og hvordan påvirker det 
dagens populær musikk? «

– Vi har fått med oss flere unge, lovende 
musikere fra Nord-Odal skolekorps som 

er med i denne oppsettingen, sier Harald 
Moen entusiastisk.

Øvrige gjesteartister er Kai Johansen, 
kjent fra blant annet «Tre skalder» og koret 
«Kor av og tell». Her blir det gjenhør med 
mange kjente og kjære poplåter, så dette 
må du ikke gå glipp av.
Vi ønsker alle velkommen, avslutter Ha-
rald Moen, leder i Nord-Odal hornmusikk.

«Beatles og Britisk Beat  på Milepelen
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For åttende år på rad, er Kjent-
mannsmerket på lufta med nye ste-
der å besøke. Fra den spede starten 
i 2008 med 12 deltagere, var det i 
2014 hele 368 personer som klarte 
merket!

Odal Turlag, i samarbeid med Sand IF, 
Nordre Odalen kulturminnelag og Odal 
Sparebank, vil gjerne få folk ut i den fine 
naturen i bygdene våre. Turopplegget vil 
gjøre folk mer kjent i bygdene og forhå-
pentligvis mer stolte av området. Ta med 
deg turkartet for Odalen, noen turvenner 
eller hele familien, og oppsøk de utvalgte 
stedene i løpet av året. 

Ved å kjøpe heftet med turbeskrivelser 
og samtidig melde deg på i registrerings-
boka, er du med på årets «Kjentmann». 
Heftet er å få kjøpt på følgende steder i 
Nord-Odal:
• Esso Sand 
• Odal sykkel og ski. Her får du også 

kjøpt kjentmannsmerket som  
gavekort!

I Sør-Odal får man registrert seg og kjøpt 
heftet på følgende steder:
• Odal Sparebank
• Skarnes sport

Da gjenstår det bare å oppsøke de 
utvalgte stedene og skrive seg inn i 
turboka. På posten finner du et stedsskilt 
med ei postkasse under. Kassa har Odal 
Sparebank-klistremerke på.

For å få kjentmannsmerket 2015 må du:
1. kjøpe heftet med turbeskrivelse og 

melde deg på i registreringsboka.  
Kr. 150,- per person (ett hefte) 
Kr. 350,- for familie (per husstand)

2. Oppsøke de ti stedene som er pluk-
ket ut i år og sette navnetrekket ditt i 
turboka på stedet.

Har du besøkt alle stedene, vil du få et 
diplom og en fin premie. Vi har tidligere 
hatt kjentmannskrus, men nytt i år er at 
du kan velge om du vil ha et krus eller en 
liten bolle/skål i samme serie. Begge deler 
er laget av Gunvor Skog. 

Odal Sparebank har årene fra starten i 
2008, sponset alle krusene, men fra 2014 

betaler banken halvparten mens resten 
dekkes av påmeldingsavgifta. Overskud-
det deles mellom løypekjøring og Odal 
Turlag.

Det blir premieutdeling til alle som har 
klart merket mandag 2. mars kl. 18.00, 
på Milepelen. Har du ikke meldt deg på, 
ring Odal Sparebank, 62 97 00 66.

Lurer du på noe om, ta kontakt med:
Øivind Strand  916 81465
Kari-Anne Tangen  913 49961
Trond Nesset  414 20577
Knut Lysell  952 03168

Kjentmannsmerket Odalen 2015

Sander Solvang i tårnet ved Garsjøberget på 
Finnholt.

1 Vøggestein Ved Trondsbu i Slåstad, Sør-Odal

2 Skårerhøgda På åskammen sørover fra Mangsethøgda, sørvest for 
Sander

3 Garsjøberget Finnholt i Sør-Odal

4 Brøstberget Ved gamle lysløypa i Ullern

5 Svarttjennet Rett øst for Kjølstadberget, på veien fra Ullern til Slåstad, 
eller rett nord for Karterud og Igletjenn

6 Skarpsno Langs sæterveien mellom Viksætra og Ekornholsætra i 
Nord-Odal, ved vindmålemast

7 Stjernbeita Halvøy i Ottsjøen, Odalens vestligste punkt, på grensa 
mellom Nord-Odal, Stange og Eidsvoll

8 Knuken Flott utsiktstopp på Stangesida, nord for Trøftskogen

9 Knappåsen På Åskammen mellom Sand og Mo, opphavet til navn på 
gammel hoppbakke langs Bunesveien (ved Skolebekken)

10 Rudsvellhøgda Øst for Knapper, på stien fra Tjennsli til Rudsætra

STIFINNEREN
Vi fortsetter samarbeidet mellom Odal 
Turlag og Odal Orienteringslag med 
turutnevnelsen; «Stifinner´n». Blant de 
personene som har besøkt alle 10 
kjentmannsstedene og har tatt alle 50 
turorienteringspostene, vil vi trekke ut 
årets stifinner. 

Tur-orienteringsopplegget «Odalten» 
får du kjøpt flg. steder i Nord-Odal: 
• Esso Sand 
• Odal sykkel og ski 
• Bergs servicesenter 

I Sør-Odal: 
• Skarnes sport  
• Joker Slåstad

Vil du lese med om tur- orienterings-
opplegget «Odalten», gå inn på : 
http://www.turorientering.no/

Det er ti steder som skal besøkes:

http://www.turorientering.no/
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Velkommen inn til redaktøren
I fjor tok Liv Rønnaug B. Lilleåsen 
(30) over redaktørstolen i Odalspor-
talen. Men hvem er hun egentlig? 
Odalstidende ble med til «Det hvite 
hus» på Disi. 

– Jeg bruker å si at jeg bor i «Det hvite 
hus» på DC, eller Disi da. Jeg synes det 
er veldig kult, og det passer jo bra – jeg 
bor jo på midt på et jorde i et hvitt hus 
på Disi. Men her ingen høye sikkerhets-
gjerder, sier Liv Rønnaug B. Lilleåsen. 
For snart to år siden tok gruesokningen 
med seg katten Solvor, og flyttet inn til 
Ole-Gunnar Bakkebråten og hunden 
Proffen i Sør-Odal. I en gul sofa sitter hun 
med en Boston-kopp, og forteller om de 
første månedene som redaktør i Odals-
portalen. Hun tok over i november etter 
Asgeir Sektnan.
– Jeg elsker Odalen – folka, området, 
vennene min her og kær’n min, Ole-
Gunnar. Det mener jeg er et rånydelig 
utgangspunkt for å gjøre en god jobb. 
Det skjer jo mye hele tiden i de to kom-
munene, og det er veldig bra. Jeg har 

vært med på mange spennende saker 
og har møtt mange bra folk. Jeg prøver 
så godt jeg kan å dekke alt, men det er 
ikke alltid at tiden strekker til, sier hun.
Lilleåsen driver nettstedet alene, og 
håper at folk ikke blir fornærmet dersom 
hun ikke har anledning til å komme. 
Hun understreker at alle er velkomne til 
å sende inn tekst og bilder, så vil hun 
publisere det i Odalsportalen.

Stor interesse for USA
Vi blir med Lilleåsen på en liten guidetur 
i huset som er under oppussing, og hun 
viser frem et rom fullt av kuer. Her blir 
mesteparten av sakene til Odalsportalen 
skrevet. 
Årsaken til kallenavnet på huset, Boston-
koppen og en egen bokhylle kun med 
USA-litteratur, bunner i en stor interesse 
for «guds eget land». 
– Jeg tror fasinasjon for USA aldri kom-
mer til å forsvinne hos meg. Det er en 
nasjon som på svært kort tid har blitt til 
en supermakt, det er et land med lang 
historie, og et land med utrolig mange 

positive og negative sider. Det er hele 
tiden nye ting å utforske og derfor får 
jeg hang-ups. Nå for eksempel leser jeg 
en ny bok om mordet på Kennedy og 
en biografi om Jack Ruby, mannen som 
skjøt og drepte Harry Lee Oswald på 
direktesendt fjernsyn, forteller hun ivrig.
Interessen for USA er noe av årsaken til 
at hun i fjor tok ett år med Nord-Amerika-
studier ved Universitetet i Oslo.
– Det var veldig spennende og utrolig 
lærerikt. Men det ble en veldig stor over-
gang å begynne å studere igjen etter å 
ha jobbet i flere år. Jeg vil jo helst jobbe. 
Studiene ble lagt på hylla og jeg fikk meg 
jobb i NRK igjen.
Lilleåsen er utdannet journalist, og har i 
flere år jobbet i blant annet NRK, Glåm-
dalen, Radio Kongsvinger og Dagbladet. 
Med sommerens store nyhetshendelser 
fikk hun jobbe mye utenriks blant an-
net med Gaza-krigen, IS og flystyrten i 
Ukraina, og terrortrusselen her hjemme.
Ble overgangen stor fra harde utenriks-
saker i NRK til lokale gladsaker i Odals-
portalen?

Tekst og foto: Henriette Eriksen



– Overgangen var stor, ja. Men samtidig 
er det mye hyggeligere å snakke med 
odølinger som vil snakke med meg, mot 
en irriterende journalist som under ter-
rortrusselen spurte PST om hvorfor ditt 
og datt. Samtidig har jeg fått utfordret 
portalens image med litt mer nyhetssaker 
om for eksempel kommunesammenslå-
ing, skolenedleggelse og diskusjon om 
den kulturelle spaserstokken. 
Videre forteller hun om odølingenes store 
engasjement for bygda si.
– Jeg har møtt og møter så mange som 
brenner for bygda si og lokale ildsjeler – 
det er veldig inspirerende. Dette mer-
ket jeg særlig godt på Amundløpet på 
Dølisjøen tidligere i januar. Her sto mange 
frivillige på dag ut og dag inn for å få 
dette til, og det ble jo en suksess.

Bedre kjent med Kåre Tveter
Vi blir med på en ny omvisningsrunde i 
huset, hvor hun inviterer på kaffe og ny-
stekt brød med brunost og «smær» på. 
– Det er gærgætt, sier gruesokningen 
oppe i Odalsstua, som er en liten tv-stue 
opp i andreetasje med turkis sofa, et lure-
teppe fra husfliden på Skarnes og Kåre 
Tveter-illustrasjoner på veggene.
– Jeg liker særlig godt det bildet her med 
teksten: «Værm tællika tel fru Erichsen 
og fru Moss». Ifølge boka Heilt Odøling – 
boka er jo dette en historie fra de mange 
storgårdsselskapene i Odalen. 
Dette var nok noen «råflotte» fruer og 
passer godt inn her i Odalsstua, mener 
Lilleåsen.
– Kåre Tveter oppdaget jeg for mange år 
siden, men etter at jeg flyttet hit har jeg 
blitt mer kjent med ham og kunstneren 
bak de mange maleriene. Nå blir sikkert 
Vidar Holsstad og de andre Vennefore-
ningen veldig glade i meg når de leser 
dette her, sier hun med et lurt smil.

4 kjappe om Liv:

Kjøtt eller vegetar?
-ÆLJ! Elg fra Solør, helt klart! Mitt 
hjerte banker alltid for Grue.

Rødt eller hvitt i glasset?
-Rødvin, helst en god Amarone. 
Nam.

Hva ville du hatt med deg på en 
øde øy?
-Kameraet mitt, Ole-Gunnar – 
forloveden min, Solvor, Proffen og 
oppvaskbørste.

Hvor vil du på ferie i sommer?
-Jeg er veldig glad i Storsjøen. Så 
det hadde vært perfekt sommeri-
dyll å bo i en båt på Storsjøen hele 
sommeren, og utforske Nord-Odal 
samtidig. Besøke Sigurd Hoels 
barndomshjem og Skålbergsætra 
blant annet.

Hva liker du best – nyheter på 
nett eller papir?
-PAPIR!! Papiravisens død er opp-
skrytt og hysterisk. Ingenting er 
som å spise frokost med papira-
visa foran deg. 

Bli med til Mandelas Afrika!
Odal Sparebank arrangerer kundetur  til Sør-
Afrika 20.-28. oktober, og har fremdeles noen 
ledige plasser.

Vi får med oss høydepunkter som Cape Town, 
Robben Island, Kapp det gode håp og Kruger 
Nasjonalpark. Landsbybesøk står også på menyen. 
Høres det fristende ut? 
Les mer om turen på www.odal-sparebank.no. 
Har du spørsmål, ta kontakt med Mette F. Skogstad, 
tlf. 916 22 785 eller Norsk Tur, tlf. 38 12 03 35.

http://www.odal-sparebank.no/


Nyhet: Ny og bedre mobilbank!

I en travel hverdag er det viktig å ha gode løsninger for hverdagsøkonomien.

Last ned vår nye mobilbank og få:
god oversikt
mer tid til andre ting
SnapCash; ny tjeneste - overfør direkte til mobil og pengene er umiddelbart på
mottakers konto. Eika-bankene er først i Norge med denne tjenesten, så foreløpig kan
du kun overføre til kunder i disse bankene.

Last ned den nye appen med søkeord Odal. Lurer du på noe, ta kontakt med oss på
kundeservice - vi hjelper deg!

Hilsen Vesla, Anne, Sigrun, Anita og Bjørg Thora

Odal Sparebank , 62 97 00 66,  www.odal-sparebank.no

http://www.odal-sparebank.no/

