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TRONDSBU 
feirer 50 år

Slåstadhella
Lørdag 20. januar
2018 kl. 12God jul og godt nytt år!

Etter tre års dugnad åpnet Trondsbu dørene 14. januar 
1968. Vi har tatt en prat med tre av dem som deltok i alt 
dugnadsarbeidet. Og vi har lest hyttebøkene. Side 8-17.
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Støtt idretts- 
lagets arbeid 
med løyper i 
Trondsbu-
marka og 
baner på 
Dølisjøen 

Gaver kan gis via 
Vipps: 
Trondsbumarka  
# 91921 
Amundløpet  
# 86561 
eller til Slåstad   
idrettslags konto: 
1870 42 71367

Gi noen du kjenner  
et abonnement på  

Orienten i julegave. 
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HVA SKJER’A?

KALENDER 
Onsdager kl. 18-19: Fotballtrening, 
Slåstad skole 
Mandager: Skilek. Sted annonseres på 
Facebooksiden Odal skilek. 
Søndag 14. januar feirer Trondsbu 50 år. 
Hytta er åpen fra kl. 11-15 som vanlig, men 
denne dagen skjer det litt ekstra.  
Søndag 14. januar NM i 3x10 km stafett, 
det ryktes at brødrene Thoner stiller lag. 
Lørdag 20. januar kl. 12: Amundløpet 
2018 på Dølisjøen, Slåstadhella. Sett av 
datoen og meld deg til dugnad. 
Søndag 11. februar anbefaler vi å spise 
fastelavnsbollene på Trondsbu etter 
skituren. 
Mandag 19. til fredag 23. februar er 
skolens vinterferie. Trondsbu holder åpent 
dersom noen kan ta vertskapsjobben. 
Mandag 26. februar: Årsmøte i Slåstad 
idrettslag. 
Fredag 2. mars er det fullmåne og 
Trondsbu holder åpent for dem som vil gå 
seg en en måneskinnstur. 

(Det tas forbehold om endringer av datoer, 
klokkeslett, vær og arrangører/ansvarlige.)

Amundløpet 2018 
Lørdag 20. januar blir det nytt Amundløp og 
mye moro på og ved  Dølisjøen fra kl. 12. Så 
får vi bare håpe at værgudene er med på laget 
og sørger for trygg og god is.

Skisporten dag 
Det er ikke kapasitet i idrettslaget til å arrangere 
Trondsburenn i år, men leder Tormod Aamodt 
sier det jobbes for å markere Skisportens dag. 
Dato kunngjøres senere.
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FRA REDAKSJONEN

Trondsbu åpnet for 50 år siden, den 14. januar 1968, men bildet er fra 2011. (Foto Lars Herud)

Glimt fra vår felles hukommelse
Det er mye vær og føre i de ti hyttebøkene 
fra 50 år med Trondsbu. På fine skidager 
fylles sidene med værrapporter og 
minusgrader av alle vertskapene som har 
holdt skihytta åpen på søndager hver eneste 
vinter. Og mange tusen navn. Pent vær, 
mange navn. Dårlig vær, få navn. 

Men så er det alle dugnadene da. Ved, vasking, 
reparasjoner og nyanskaffelser som skal på 
plass. Skilting, løypetraseer og rydding langs 
løypene. Noen gjør det! Og noen er mange. 
Men vi mistenker også noen for ikke ikke å ha 
skrevet om det de har gjort i hyttebøkene. 
Torger Thoner for eksempel, tok seg en 
joggetur til Trondsbu for å legge ut musegift 
både titt og ofte. Astrid Melgaard, Ellen 
Trøseid Gjerstadberget og Bjørg Thoner er 
Trondsbu-ansvarlige som har organisert mang 
en dugnad, eller bare fjernet muselik og vasket 
litt ekstra her eller der. De  har lagt ned mye 

arbeid i smug eller steppet inn for vertskap 
som har meldt forfall. For Trondsbu er jo alltid 
åpen på faste tider i skisesongen. 

Hyttebøkene er vår felles hukommelse og til 
tider fornøyelig lesning. Ta godt vare på dem. 
Mange lag, skoler, foreninger og barnehager 
har vært på besøk og overnattet. Levd som i 
«gamle dager». Men Trondsbu er også en 
turistattraksjon når noen har gjester fra fjerne 
himmelstrøk. Over åtte sider i denne Orienten 
finner du et utdrag fra det som er rapportert - 
år for år. Mange er nevnt, men ingen er utelatt 
med vilje. 

Trondsbu er Slåstads kafé. Vi ser fram til å 
sladre mer rundt bordene etter skiturene også  
i årene som kommer. 

For redaksjonen  
Tora Herud
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LEDEREN HAR ORDET

Hva er idrettslagets verdier?
Frivilligheten i Sør-Odal, jeg har i 
skrivende stund akkurat vært på foredrag 
med Geir Lippestad for å høre han snakke 
om verdibasert kommunikasjon. Jeg skal 
ikke forsøke å gjengi noe av foredraget, 
men jeg ble inspirert til å sette Slåstad 
idrettslags verdier på dagsorden. 
  
Slåstad idrettslag har nedskrevne verdier, 
men jeg tror ikke noen i sittende styre kan 
gjengi disse uten jukselapp. Skal laget 
beholde gamle medlemmer og tiltrekke 
seg nye, er det viktig at vi kjenner våre 
verdier, at vi har kommet frem til disse 
verdiene i fellesskap og ikke minst at vi 
føler eierskap til verdiene.  

Jeg vet hva jeg brenner for, og kjenner 
mine verdier. Når vi snakker om idrett, er 
kanskje den viktigste av disse at alle skal 

få mulighet til å oppleve idrettsglede. De 
andre i styret har også verdier de brenner 
for, og sammen kan vi lage disse til 
Slåstad idrettslags verdier. Men dette er 
ikke nok. Vi må ha medlemmene med på å 
lage det idrettslaget som bygda ønsker. 
Derfor oppfordrer jeg alle til å sende inn 
noen ord om hva du ønsker av Slåstad 
idrettslag, eller ta tak i ett styremedlem og 
fortelle hva som er viktig for deg. Den 
beste måten å få være med å lage verdiene 
på, er å bli en del av styret.  

I dag har barn og ungdom veldig mange 
tilbud de kan være med på. Idrettslaget 
kan neppe lage et tilbud som treffer alle, 
men vi ønsker å bruke tid og penger på 
aktivitet som mange kan være en del av, 
og som gjør Slåstad til et attraktivt sted å 
bo. 

Det sittende styret ønsket å dreie 
inntektene til idrettslaget over på 
arrangementer for å gjøre gavemidler 
øremerket til investeringer om til frie 
inntekter, som kan brukes til drift. Dette er 
arbeid som tar flere år å få til, men vi ser 
at det går i riktig retning når vi har nye 
deltakerrekorder flere år på rad i 
Dølisjøen Rundt. Snart er det Dølisjøen 
Isfestival. Jeg håper alle blir med og 
skaper liv i bygda – enten som arrangør 
eller deltakere. Arrangementene våre er 
både folkehelse i praksis, kommunikasjon 
av Slåstad idrettslags verdier i praksis og 
ikke minst så skaper de verdier for grenda. 

Med dette ønsker jeg alle God Jul og et 
Godt og Aktivt Nytt År. 

Tormod
(Foto Ellen Trøseid Gjerstaberget)
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KULTUR

Emilie Forsmo Bratberg og Kaisa Øksdahl fotografert sammen med dronning Sonja, Evald Møller 
Johansen, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra ved skulpturen «Roggbif» i 
Slottsparken. (Foto NTB-Scanpix).
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Å gå julebukk er en gammel skikk 
vi godt kan blåse liv i. La ungene kle seg ut og banke på hos 
naboer og kjente. Synger de en sang, får de kanskje litt godteri, 
frukt eller kaker som belønning. 

Skikken stammer fra både førkristen og kristen tid, men er nesten 
glemt. Halloween, Lucia og mange andre dager er kommet til, 
gjerne med god hjelp av alt som kan kjøpes. Å gå julebukk er helt 
gratis, hyggelig og morsomt, men litt hjelp kommer godt med.
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Du handler vel i nærbutikken?

Joker Slåstad, 2110 Slåstad TLF. 62 96 71 36  
Epost: joker.slastad@joker.no

Her har Orienten  
plass for  
din annonse

Priser:
1/1-side kr 6.000,-
1/2-side kr 4.000,-
1/3-side kr 2.500,-
Kontakt Erland Nordsetmoen  
se e-post og telefon på side 6.
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  AVSENDER:
  Slåstad idrettslag
  ORIENTEN
  2110 Slåstad

Kom innom for en 
god handel !

Kom innom for en 
god handel !

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Øgardsvegen 5, 2100 Skarnes
Tlf:629 62 505 E-post:post@kulor-skarnes.no

Malermester Nils Indgjerd

Trondsbus 
ønskeliste til  
50-årsdagen 

*Oppvaskhåndklær 
*Små frottéhåndklær 
*Piasavakost 
*Akebrett og kjelker 
*Materialer til ny veranda    
*Nye grytekluter 
*Musegift 
*Liten kjele ca. 2 liter 
*Glass med hank, ca. 2,5 dl 
*Førstehjelpsutstyr 
*Vannkjele m hank ca. 5 liter 
*Termokanner, god kvalitet 
*Ny propp til vasken m. kjede 
*10 små brett til uteservering 
*Oppvaskbørster 
*Servietter 
*Hyller, montert i gryteskapet 

Lurer du på noe, kontakt 
Trondsbu-ansvarlig Bjørg Thoner


