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VETERAN 
Organ for NJIFs Veteranlaug. 

Nr. 1 Mars 2011, 18. årgang. 
 

Årsmøtet 2011.   
 

 
 

 

 

 

Et vellykket årsmøte ble gjennomført på Oppdal 25. januar. Se side 4-6. 

Knut Hartvigsen gjenvalgt som president sammen med de andre i styret. 

 

Veteranlaugets Bowlingmesterskap 2011 blir arrangert på Hamar 12. og 13. 

oktober i hallen Bowling1, melder kontaktperson Else Strandheim. 

Overnatting på First Hotel Victoria for 949 kr for dobbeltrom, 749 kr for 

enkeltrom, tlf. 62 02 55 00. Mer info kommer i juninummeret av Veteran. 

Årsmøtet samlet til forhandlinger. 
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 Styret for Veteranlauget: 
 

President   Knut Hartvigsen 

Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim  knuthart@tele2.no  

Tlf. 73 93 16 40,  mobil  480 34 132 

 

Visepresident Helge Krogh 

   Bromstadekra  110, 7046 Tr.heim;   helkro@online.no 

    tlf. 73900918,  mobil  916 72 616 

 

Finans-/   Odd B Pettersen  

Protokollfører  Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka,   obpe@c2i.net 

Mobil: 908 83 853  // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033 

 

Vikarierende  Jenny Sterten 

Konsulent   Selsbakklia 19, 7027 Trondheim,   jenny.sterten@gmail.com   

Tlf 72 55 81 81, mobil  414 26 506 

 

Kontaktpersoner: 

 

Bergen distr. Odvar Hilton, Sollien 28, 5096 Bergen 

Tlf. 55 29 68 33  

Stavanger distr.  Ansgar Dirdal, Sørhaugvn. 21, 4085 Hundvåg 

Tlf. 51 86 22 24  

Kristiansand distr. Roald Mykland, Hellemyr Terrasse 17, 4628 Kristiansand      

Tlf. 38 03 13 60 

Oslo distrikt  Erling M. Ohnstad, Solbergveien 26 C, 1406 SKI 

Tlf 64 97 80 71,  mobil 924 15 531,   erlinohn@online.no 

Hamar distr.  Else Strandheim, Hans Nielsen Hauges gt.2, 2318 Hamar 

   Tlf.62 52 28 25  mobil 99 73 62 63 

Trondheim distr.  Thor Herje, Sig. Josalfarsv. 21 A, 7052 Trondheim 

(Sør for Levanger )Tlf. 73 93 58 02,  mobil  908 61 962  

Nordlandsbanen   Per Myhre, Tranavn. 15 B, 7713 Steinkjer 

(Levanger og nordover)  Tlf. 74 16 31 43 

Redaktør  Gerhard Prøsch, Nylandsvegen 32, 2008 Fjerdingby 

Tlf   63 83 96 97,  905 74 701,    gerhard@prosch.no 

Redaktørassistent  Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo  

     Tlf  22 25 69 76,  40 31 40 61    torstbje@frisurf.no 

NJIF Leder:   Johnny Flatmo, Pb. 788,  0106 Oslo;   johnny.flatmo@jbv.no

    Mob.: 91659679    På nettet: www.njif.org 

 

Deadline for VETERAN : 1. mars,  1. juni, 1. september  og 1. desember. 
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FORANDRINGER 
 

Den danske prinsessen Dagmar ble keiserinne da hennes mann Alexander 

overtok tronen etter at hans far Alexander II ble myrdet i et attentat 1881. 

 

Hennes russiske navn var Maria Feodorovna. Hun vokste opp med vestlige 

demokratiske ideer i Danmark, men etter de store forandringene som rystet 

Russland fra 1904 og framover, var hun ikke i stand til å forstå verden. Hun 

aksepterte aldri at hennes sønn tsar Nicolaj II og hennes 5 barnebarn i 1918 

ble skutt av russiske soldater i en kjeller på ordre fra Lenin. Hun døde i 

Köbenhavn som en erkereaksjonær dame i 1928. Revolusjonen i Russland 

hadde endret verden. 

 

For 10 år siden dundret to fly inn i høye bygninger i New York. Datoen var 

11.sept. Resultatet en ny tid med krig i Afganistan, krig i Irak. 

 

2. juledag for 6 år siden lærte mange av oss et nytt ord: tsunami. Flere 

hundre tusen døde da en uventet flodbølge spredde seg fra et episenter i 

Stillehavet. Tsunamiens ødeleggelser fikk følger for flere land i Sørøst-asia.  

 

Presis ni og et halvt år etter at tvillingtårnene falt på Ground Zero kommer 

et jordskjelv med påfølgende tsunami som kommer til å endre verden. 

Japan er flyttet to og en halv meter og jordbanen 10 cm. 

 

Åge Åleskjær, prest i frikirken Oslo Kristne Senter, reflekterer over Guds 

innvirkning. Han konkluderer med at Gud kun formidler til oss hva som 

skal skje, at det ikke er Guds straff som rammer oss. Det er godt å høre!  

 

Men kan vi ta inn over oss de endringene som skjer? 

 

I arabiske land er millioner av mennesker i bevegelse. En kan føle seg liten 

av mindre. Gro sa det var “typisk norsk og være god”. Jeg håper vi i Norge 

kan legge fra oss ambisjoner om å endre noe på historiens gang, selv om vi 

får 8 gull i ski-VM. 

          Red. 
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Årsmøtet Veteranlauget 25. januar 2011 kl 1730, 

Quality Hotel Oppdal. 

 
1) Åpning. President åpnet årsmøtet ved å ønske alle velkommen. 

Innkalling og dagsorden ble godtatt av årsmøtet. Deretter oppfordret 

presidenten  årsmøtet til ett minutts stillhet for å minnes de frafalne i 

år 2010. 

 Hans forslag om seg selv som ordstyrer og G. Prøsch som referent, 

ble akseptert av årsmøtet. Det var noen hilsninger til årsmøtet. 

Presidenten kunne hilse fra Gerd Nysveen som dessverre var 

forhindret. Oddleiv Nordmark hilste fra Gunnar Skirbekk, Oddmund 

Tønset, Erling Ohnstad og revisor Olav Martinsen.  

2) Beretning. Beretningen ble lest opp. Oddleiv oppfordret styret til å 

fornye sin kontakt med Kristiansand, Stavanger, Drammen og Bergen.  

Bemerkningen ble akseptert, men det ble fra presidenten også påpekt 

at det var en vanskelig oppgave. Oddleiv anbefalte også at referatet i 

Veteran fra Jubileumet 4. mai på Lillehammer  ble heftet ved 

beretningen. Presidenten ga sin tilslutning. Det ble stilt spørsmål med 

antall medlemmer pr. 31.12.2010. Kasserer opplyste at det ikke var 

noen endring mellom 31.10.  og 31.12. 2010, dvs.  143 medlemmer.  

Det ble fra Oddleiv oppfordret til å støtte Veteran og redaktøren ved å 

sende inn bidrag. Redaktøren kunne ellers takke for en positiv omtale 

av Veteran og ga sin tilslutning til oppfordringen om å sende inn stoff. 

Det ble etterlyst opplysninger om idrettslige prestasjoner utenlands. 

Torstein Bjerke kunne opplyse at både han og Rolf Rønning hadde 

deltatt i Europamesterskapet for veteraner i bowling uten at de fikk 

noen plassering. Med disse bemerkningene ble beretningen enstem-

mig vedtatt. 

 

  

3) Regnskap og bevilgninger.  Regnskapet og revisjonsberetning ble lest 

opp av kasserer. Revisor hadde ingen negative bemerkninger. Oddleiv 

N. spurte på vegne av Jubileumskomiteen om de kunne få regnskapet 

for jubileumet.  Kasserer sa ja til dette. Ellers ingen bemerkninger og 
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regnskapet ble vedtatt. Bevilgninger: Styrets forslag om 1000kr til 

hvert medlem i styret og til redaktøren,fikk sin tilslutning fra 

årsmøtet. 

4) Innkomne forslag.  

 Vedtektsendring, forslag fra styret: “ $4 ØVRIGE VALG.  Det 

velges: Valgkomite: 2 medlemmer og vara. Revisor med vara.”  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.     Det var kommet inn tre andre 

forslag som omhandlet tidspunkt for årsmøtet. Forslagstillere var 

Oddmund Tønseth, Per Myhre og Gerhard Prøsch. Etter at flere hadde 

hatt ordet (Oddleiv Nordmark, Knut Hartvigsen, Odd Pettersen, 

Torstein Bjerke, Per Eggum, Anne Marie Mikkelsen og Gerhard 

Prøsch) ble det ved prøveavstemning konstatert at det ikke var noen 

stemning for å flytte årsmøtet (mot 3 stemmer). Dermed falt alle tre 

forslag. 

Etter dette ble styrets forslag til vedtektsendring for $ 8 trukket.  

5) Veteranmesterskapet i bowling 2011. Marit Sektnan kunne opplyse at 

Hamar JIL påtok seg å arrangere dette mesterskapet for 2011. 

6) Veteranmesterskapets Hederspris 2010. 

Styret hadde valgt Thor Herje til å motta Hedersprisen 2010. 

Presidenten ga en overbevisende begrunnelse. Overrekkelsen ble 

bifalt med applaus.  
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7) Fastsettelse av medlemskontingenten 2011. 

Styrets forslag var 125 kr pr. år. Begrunnelsen var mulighetene for 

mindre støtte fra Fritidsrådet. Forslaget enstemmig vedtatt. 

8) Fastsettelse av årsmøte 2012. 

Styret tok på seg oppgaven med å arrangere dette. Geografisk 

plassering ble ikke bestemt. 

9) Valg. 

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg for styret og redaktør. Årsmøtet ga 

sin tilslutning med applaus. 

Som revisor ble Torstein Bjerke valgt med Anne Marie Mikkelsen 

som vara. John Holmstrand og Erling Ohnstad ble valgt til 

valgkomiteen med Thor Herje som vara. Som ny kontaktperson for 

Hamar JIL ble Else Strandheim valgt og avløser dermed Marit 

Sektnan.  

Presidenten takket Thor Herje for hans innsats i valgkomiteen. 

10) Eventuelt.   Det var ingen saker på eventuelt. 

11) Avslutning.  

Presidenten tok ordet og takket igjen for oppmøtet og en saklig debatt. 

Han håpet at vi ses på neste årsmøtet. Deretter ønsket han oss vel-

kommen til middag i spisesalen. 

Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 19.     Referent. 
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Oppdal onsdag den 26. januar. 
 

Etter en god frokost møttes vi i bowlinghallen. Det ble spilt i 2 klasser for 

damer og 2 for herrer over og under 75 år. 

Som vanlig under spillet oppsto en del problemer på et par baner, men de 

spillere som ble berørt tok det med godt humør. 

Etter endt spill ble det premieutdeling med kaffe og vafler. 

 

De beste i hver klasse ble: 

Damer under 75 år: Else Strandheim 

over   75 år: Anne Marie Mikkelsen 

Herrer  over    75 år: Bjarne Sterten 

under  75 år: Rolf Rønning 

Avslutningen på årsmøtet ble foretatt på kafé Klausulen med en 

middagsbuffet. 

Vi takker Quality Hotell for oppholdet og Bowling1 Oppdal for bowling-

arangementet.      Knut H. 

 

NJIFs Bowlingmesterskapet arrangeres i år av JIL Grorud i 

Metrohallen på Lørenskog 1.-3. april. Håper flere av våre er påmeldt. 

           Red. 

 

 

NJIFs forbundsting 2011. 
 

JVIL Hønefoss inviterte til  Norsk Jernbane Idrettsforbunds 59. ordinære 

forbundsting. Tinget ble avholdt på Klækken Hotell lørdag 29. januar med 

start kl. 1000. Utenom styrets 7 representanter møtte samtlige utvalgs-

ledere, fra lagene møtte 20 representanter. Det var invitert 3 gjester og 3 

æresmedlemmer. 

Som representant for Veteranlauget stilte undertegnede. Flere saker ble 

drøftet og etter en meget god lunsj ble det foretatt valg. Her ble det få 

utskiftinger i det nåværende styret. Våre medlemmer Johnny Flatmo og 

Randi Martinsen fortsetter som henholdsvis leder og sekretær. Vår egen 

Rolf Rønning ble innvalgt i bowlingutvalget. 

For ledsagere ble det arrangert en tur til Hadeland Glassverk. Møtet ble 

hevet ca kl. 1600. 
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På kvelden var det festmiddag. Her ble det servert en 3 retters middag med 

elgsteik som hovedrett. Oddleiv Nordmark takket for maten med en god 

tale. JVIL sto som teknisk arrangør og deres leder Kåre Brenna ledet møtet 

på en utmerket måte. 

For øvrig kan opplyses at JVIL har 90 årsjubileum i år. En folder som 

beskriver lagets historie, med både opp og nedturer frem til i dag ble 

utlevert.Forbundstinget om 2 år vil bli avholdt i Stavanger. 

Knut Hartvigsen 

 

Masseidrett og Norges idrettsforbund. 
 

Når NIF i år feirer 150-års-jubileum får de i Aftenposten kritikk av 

professor Gunnar Breivik for ikke å sørge for bredde i idrettsarbeidet. De 

driver et godt barnearbeid, men for mange er det slutt på idrett ved 14-

årsalderen.  

Staten bruker NIF som kanal for støtte til idretten. Og mens fysisk aktivitet 

mangler og vekten øker blant folk flest, greier ikke staten med NIFs hjelp å 

stoppe denne utviklingen. Det positive er at for mange har turidrett og 

trening på institutter blitt mer vanlig. Dette er uten statens hjelp. Parolen 

om at toppidrett får følger for masseidretten holder ikke stikk for oss som 

har forlatt ungdommen.  

Det gjenstår å se om kronikken til Breivik kan gi noen positive endringer. 

 

 Så vet vi det…. 
 

Vi har alltid hørt at hjulet var vår største 

oppfinnelse. Nå vet vi det. 

Jørgen Elsøe Jensen, en forsker ved Aalborg 

universitet, har etter 20 års forskning funnet at 

hjulplogen ga vår vestlige sivilisasjon starthjelp. 

Ved hjelp av hjulplogen kunne samfunnet gå videre 

fra et selvforsynings-samfunn. Hjulplogen ga et 

overskudd som førte til at det ble bytte og etter 

hvert handel av jordbruksprodukter. Dette skjedde 

på landsbygda i Europa på 1000-1100-tallet. 

Selv om hjulplogen ble oppfunnet før vår tidsregning, ble den ikke tatt i 

bruk i stort omfang andre steder enn i Europa. Vesten utviklet seg deretter 

raskere enn andre verdensdeler.      Red. 
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 Thor Herje fikk hedersprisen 2010 
 

Thor Herje startet tidlig med idretten. 

Han var skøyteløper i klubbben Falken i  

Trondheim og i ungdomsårene blant de 

beste i Trøndelag. Av trøndere var det 

mange idealer å velge mellom: Sverre 

Farstad, Henry Wahl og Hjalmar 

Andersen. Rett etter krigen ble det fart 

på konkurransene og det var i disse 

årene Thor var mest aktiv som gutt i 

klassene 14-16 år og 16-18 år.  

I 1947 ble Thor med på en klubbtur til 

Finland. Is var ikke noe problem på den 

turen. Østersjøen var islagt og da båten 

ikke kunne gå helt inn til Mariehavn, 

kom det hest og slede for å hente gods 

og passasjerer. Forholdene var ikke de 

beste der rett etter krigen. På en uke minnes Thor at han gikk ned 5 kg, selv 

om noen var snille og ga ham ekstra rasjoneringskort på et, etter Thors 

vurdering, dårlig brød. Men det var en begivenhetsrik tur for en ungdom, 

sier Thor.  

Fra 1949 og fram til 1956 var Thor også aktiv med som roer. Innen friidrett 

har han fått med seg statuetten, dvs. minst 25 år med idrettsmerket.   

I årene 1946 og 1947 gikk Thor på Oslo elementærtekniske skole som et 

ledd i skoleringen for jernbanen. Deretter ble det en tid med svakstrøms-

arbeid på omformere, både på Dombås og på Lunner. Thor mener 

jernbanen har vært en herlig fin arbeidsplass. NSB var tidlig ute med data 

mener han og nevner plassbestillings-programmet.  

Etter 1970 har det blitt noen år som tillitsvalgt i NJIF, også som delegat til 

tinget i Bergen. Han var med i styret til Norges skøyteforbund fra 1970-

1980. Men fra 1994 har han vært mest aktiv i Lauget. De siste år som ivrig 

kontaktperson for Lauget i Trondheim.  

 

Ei artig historie er knyttet til Thor. Trønderne ville gjerne arrangere 

norgesmesterskapet i kunstløp i 1978. Men de hadde ingen speakere. Thor 

ble overtalt til å stille uten å kunne noe om sporten fra tidligere, og 

Ingeborg Nilsen i Kunstløpforbundet var svært skeptisk. Men Thor tok 

oppgaven alvorlig og brukte tid på å studere alle spesialitetene i sporten. 
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Arrangementet ble gjennomført, og etterpå kom fru Nilsen og sa: “Nå 

overraska du meg meget, for dette var veldig bra!” Det må legges til at Thor 

har vært fast speaker for skøyteløp på Leangen i mange år både før og etter 

denne hendelsen, ja helt opp til i år på 110 års jubileumet for Falken 

Skøyteklubb. Men dessverre ble arrangementet avlyst fordi anlegget var i 

stykker.   

Thor legger til at han har hatt mye glede av idretten og fått mange fine 

venner..  

Veteran gratulerer Thor med Hedersprisen 2010! 
           Red. 

 

Kontingent. 
 

 

Nsb Konsern har sendt beskjed til alle lag og foreninger om at alle typer 

kontingent skal opphøre fra jan 2011. 

Unntatt er pensjonister og Jenbaneverkets ansatte. Dette medfører for 

mange av våre medlemmer at det trekket de tidligere har hatt, bare vil bli 

stoppet. Det systemet vi i dag har med å legge inn giroer i bladet er 

arbeidsomt. 

Jeg ønsker å få til et mindre arbeidsomt og billigere system ved å sende ut 

giroen på e-post. For å få til dette trenger jeg e-post-adressene deres. 

 

JEG ØNSKER AT ALLE SENDER 

NAVN, ADRESSE OG E-POST-

ADRESSE TIL  obpe@c2i.net 

  

Odd B. Pettersen, kasserer. 

 

 

 

Tare Teksums motto. 

 

Tare var med i Lars Monsens “Ingen Grenser”. 

Hans motto/logo er: “Hvorfor sitte inne når alt håp er ute.”   

 

  

mailto:obpe@c2i.net
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Når alt ikke er hemmelig lenger…? 
 

Alt jeg vet om hemmelighet, det er at 91 Stomperud var hemmelig forlovet 

med Petra. Men det var jo noe som alle visste. 

Ellers, nå kan en jo bare lese VG som har hatt adgang til noen hemmelig-

stemplede papirer fra et eller annet departement, som forteller hva 

hemmeligheten går ut på. Eller les “Se og Hør” hvis du vil vite noe om 

kjendiser. 

I vår tekniske moderne tid blir det ingen som kan 

ha noe hemmelig lenger, for nå kan WikiLeads 

fortelle oss alle hemmeligheter “from all over the 

world”, det siste var engelsk. 

Det er noe skitt, når ikke hemmeligheter er 

hemmeligheter lenger. 

Hva skal en da med hemmeligheter??  

       Erling O. 

 

 

ÆILLE ÅRA INNAFØRR 
Ja, det er tittelen på finansminister Sigbjørn Johnsens siste bok. 

Dette er glimt fra livet innafør i Oslo, knyttet opp mot “saligheta heme” 

som han skriver så fortreffelig om. Han bruker et forståelig og flytende 

språk, krydret med morsomme replikker på hedmarksdialekt. Det er ei 

meget interessant erindringsbok fra oppveksten på Stavsjø i Hedmark og 

starten på hans veivalg i politikken, men også tilfeldigheter som førte ham 

fram til en plass på Stortinget. 

Sigbjørn Johnsen 

vokste opp med 

Folkets Hus i de 

fleste bygder, med 

EU- og Nato-

debatter å bryne seg 

på i ungdomsåra. 

Hans foreldre og 

besteforeldre tilhørte 

sliterne i samfunnet. 

Han fikk mye støtte 

og lærdom derfra, 

preget av solidaritet 
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og optimisme. For oss veteraner innen bedriftsidretten er kapittelet om 

Stortingets Idrettslag også godt lesestoff. I kjelleren på Stortinget er det 

både badstue og trimrom – må vite. Riksstafetten mellom Sverige, Finland 

og Norge blir her humoristisk fortalt. Stortingets Holmenkollrenn er også 

en viktig begivenhet. Ja, dette er en frodig og oppriktig fortelling, fri for 

“skitkasting” til politiske motstandere. Den minner oss om sider ved livet 

som ikke må gå i glemmeboka, skrevet av en folkekjær politiker.  

         Per Myhre. 

 

KLIPP. 
 

Vinterbarn     Alvorsord  

 

Ute leker barna     Hvis du holder hodet kaldt 

I meterhøy sne     når alle andre mister det, 

De baser og hopper    er det mulig du ikke helt har 

Hujer og skriker     skjønt situasjonen. 

Og trives med det      Jean Kerr 

Vi andre ønsker vi  

var kvitt både kulde    Et nytt ord er skapt: å plute. 

is og sne      Betyr at noe går opp og ned etter 

men det er nok en stund  til   at Pluto veksler mellom å være  

vi får oppleve det.     planet og en ikke-planet. 

  Reidun Dawes      Aftenposten 

 

Temperatur. 
Meterologisk institutt melder at prognosene for temperaturen vinteren 2011 

har vært over 4 grader for høye. Metr. Inst. Baserer seg på prognsoer fra et 

engelsk senter i Reading. 

For perioden april-juni vil temperaturen være en halv grad over normalen. 

Dvs at de ikke tror det blir spesielt varmt fram til sommeren. 

 

Klima 
Funnet av pilspisser under isen  i høyden opp mot Galhøpiggen må bety at 

klimaet i Norge var like varmt for ca 1500 år siden  som i dag. 

Det spennende nå er om antall solflekker vil gå drastisk ned. Det kan bety 

et kjøligere klima i flere år framover.   
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SUPERMOSJONISTEN. 
 

I den senere tid har det nærmest utviklet seg en 

elite innen mosjonsidretten som har fått 

klengenavnet “supermosjonisten”. Vinneren av 

ildsjelprisen for 2009, den pensjonerte 

politimannen Vidar Bøe holdt et fengende og 

kritisk foredrag over dagens samfunnsutvikling 

som bekymret han veldig: “ I dag er det mange 

foreldre som ikke har tid til barna sine, fordi de 

skal dyrke egne interesser og sitt eget ego. De 

trener tre-fire timer om dagen for å klare merket 

til  Birken. De kaller seg mosjonister for det er 

sundt.” 

I fjor var det ca 1100 som ikke fullførte på grunn av værforhold og dårlig 

påkledning. Ca 400 møtte ikke på jobb dagen etter. I år er det snakk om 

utvidelse av dette arrangementet til å gjelde “Motbakke-birken”. 

I Trøndelag er det blitt sport å gå turer til hver enkelt fjelltopp i Trøndelag – 

personlige rekorder noteres. Da Vidar Bøe og den blinde norskpakistaneren 

syklet den store styrkeprøven Trondheim-Oslo på tandemsykkel, ble det til 

en dokumentarfilm vist på TV2. Underveis  møtte de spreke mosjonister 

som brøt løpet, punkterte dekk og ødelagte kjeder gjorde at de tapte noen 

minutter. Dermed ville de komme inn til en tid de ikke ville ha på CV’n. 

Årets Birkebeinerrenn med 18000 deltakere ble fulltegnet på 53 sek, 12 sek 

dårligere enn forrige år. 

Men nå skal vi ikke glemme den store dugnadsgjengen i vårt land. I fjor var 

det påmeldt i alt 2500 ildsjeler til den store idrettsgallaen, 1000 flere enn 

året før. “Uten alle disse frivillige som jobber for barn og ungdom stopper 

Norge” sa idrettspresident Paule i et TV-intervju. 

         Per M 

 

Silvio Berlusconi om sine 

erfaringer: 

 

Jeg har alltid fått hver kvinne til å føle seg – 

hvordan skal jeg uttrykke det-spesiell. 
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Ødelagt helg!  

En ung gutt fra en bygd i Trøndelag flyttet til Oslo og gikk til ett stort 

kjøpesenter for å søke jobb.- Sjefen for kjøpesenteret spurte: "Har du noe 

selgererfaring?" - Gutten svarte: "Nåååå, jooo, hi no jobba som sællar i 

heimbygda ja." 

Ettersom sjefen syntes gutten virket trivelig og frampå, bestemte han seg 

for å ansette han. "Du kan begynne i morgen tidlig" sa han til gutten. "Jeg 

kommer ned etter vi har stengt i morgen kveld og ser hvordan du har hatt 

det på din første dag på jobb." 

Gutten hadde en tung dag, men til slutt var den ferdig. Etter stengetid kom 

så sjefen ned som han hadde lovet dagen før. 

"Hvor mange salg gjorde du i dag?" spurte sjefen. 

Gutten svarte: "Eitt." 

Da ble sjefen litt forundret og sa "Bare ett!? Våre selgere bruker normalt å 

gjøre mellom 20 og 30 salg på en dag. Hvor mye penger var det snakk 

om?" 

Gutten svarte: "einmiljonnihuinneråølløvtusneitthuinneråtrættiåttkrona". 

 Sjefen ble svært overrasket og sa: "1 911 138 kr!!! Hva solgte du til han?" 

 Gutten svarte: "Først sællt æ'n ein liten feskkrok. Så sællt æ'n ein 

meillomstor feskkrok. Ætti de sællt æ ein stor feskkrok. Så vart de eit 

fesksnøre. Da æ spord kor hainn skoill fesk, svårrå'n at'n skoill fårrå neåt 

kyst'n. Da sa æ at hainn koinn træng ein båt, så vi gjekk ne te båtavdelinga. 

Der sællt æ'n deinn store Baylineren med doble motora. Ætti de vist de sæ 

at deinn lisse Honda Civic'en itj klart å dra deinn store båt'n, så æ tok'en me 

mæ te bilavdelinga å sælt'n ein Chevrolet Tahoe firhjulstrækkar. 

Sjefen, som nå var i sjokktilstand sa: "Så du mener altså at en mann kom 

inn for å kjøpe en fiskekrok og du klarte å selge han en båt og en bil ?" 

Da svarte gutten glatt: "Nei, nei! Hainn kom inn og skoill kjøp tamponga te 

kjærrringa si, å da svårrå æ at hainn liksågått koinn fårrå å fesk, ætti som 

hælga va ødelagt læll.”      Arne Helbø 
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Jubilanter: 
 

 

 

Hilmar Knudsen   Malvik   80 år  26. mars. 

 Gunnar Ødegård  Trondheim  85 år  11. april. 

Jenny Sterten   Trondheim  80 år  21. april. 

Alf Erling Selvik  Trondheim  80 år   7. mai. 

Reidar Tomter   Hamar  75 år   5. juni. 

Oddvar Mathisen  Tiller   80 år  11. juni. 

Eva Nilsen   Hamar  85 år  25. juni.  

  

”Veteran” Gratulerer! 
 

 

 

Takk for oppmerksomheten 
 

Hjertelig takk for blomster-gavekortet jeg fikk til min 75 årsdag!  

Dette satte jeg pris på!        Erling Helle 

 

Hjertelig takk for blomster til min 75 årsdag.  

 Erling Nervik  

Hei alle sammen!  

Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag. 

Beste hilsner fra Ørnulf “Nuffen” Ruud 

 

Hjertelig takk for hyggelig blomsterhilsen på min 75-årsdag.  

Vennlig hilsen John Holmstrand. 
 

 

GODT NYTTÅR. 

Det blir ikke noe fyrverkeri i år, sa kjerringa, og kasta rakettene i ovnen. 

PMY 
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