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VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE 

PÅ BØNDENES HUS, BRANDVAL 

 

 

 

 

 

 

TORSDAG 7. OKTOBER KL. 18.30 
 

Øyvind Roos underholder med. 

«Evert fra fødsel til død» 
 

Damene fra Glåmdal Sykepleie vil informere 

og svare på spørsmål 
 

Vi serverer høye smørbrød med tilhørende drikke, 

kaffe og kringle. 

 

PÅMELDING TIL KJELL ERIK, TLF. 474 16306  

INNEN SØNDAG 3. OKTOBER 
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Hei igjen alle sammen! 
 

Jeg ønsker å si takk for sist til Dere 
som deltok på Kilde Gjestgiveri, Løten 
anledning vår feiring av avdelingens 40 
års jubileum. En koselig stund med 
Vidar Sandbecks sang og melodier 
utført av Dur og Wold. Veldig hyggelig 
var det da Vidar og Målfrid deltok på 
samlinger som ble arrangert i 
avdelingens regi. Gode minner.   
 

Det ble også skrevet i forrige nummer at vi skal avholde en 

samling for Dere i sørfylket også.        

Torsdag den 7 oktober klokken 18.30 stiller vi opp i 
Brandval og håper at flest mulig har muligheten til å delta 
her.  
I disse dager er det også gjenåpnet etter den «tunge» tiden 
vi har vært igjennom og håper at dette vil vedvare, slik at vi 
kan avholde flere aktiviteter etter hvert uten hensyn til 
Corona. 
Vi kan fremdeles ikke håndtere penger på møtene, så 
utlodning blir det heller ikke denne gangen. 
 
Gleder meg til å få muligheten til å se nye ansikter og dere 
som har vært med en stund igjen.  
Alle er hjertelig velkomne til Brandval.  
Ta gjerne med ledsager. 
 
NB!! Huske påmelding til Kjell Erik pga. bespisningen.  
 
Inger Johanne Heggelund 
Leder 
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Hvor? 
 
Hvor kommer stillheten fra og hvor går den hen 
er den en fiende eller er den en venn. 
Kommer den snikende eller vært der hele tiden 
for å bli oppdaget før eller siden. 
Hvor kommer vinden fra hvor går den hen 
suser den gjennom trærne som en kjælen venn 
og bladene hvisker en stille sang 
slik har det vært og vil bli 
hele vårt liv og all vår tid 
så utnytt muligheten mens du kan, 
mens det ennå går an.  
 
Hva kommer ensomheten av 
og hvor kommer den fra.  
Ta vare på nuet og dyrk dine venner 
så får du tilbake i monn så du kjenner. 
 
Når telefonen tystner 
hva er det vi hører 
Ingen ringelyd når dine ører 
så ringer du selv og hører en stemme 
og da blir tystheten lett å glemme. 
 
Sidsel Dobloug 
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Hvordan komme til Bøndenes hus, Brandval? 
 
Adressen er: 
Goggestredet 12,  
2219 Brandval 
 
De fleste av oss har vel 
GPS, men her er en 
beskrivelse av veien: 
Fra Kongsvinger 
kjører du riksvei 2 til 
Brandval, og tar til 
venstre inn Bruvegen. 
Ta så til høyre i 
Goggestredet.  
Du finner Bøndenes 
hus på høyre side. 
 
Kommer du fra 
Elverum (Flisa) tar du 
til høyre inn Bruvegen, 
og så til høyre i 
Goggestredet. 
 

Styret i NORILCO Hedmark 2021: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Svein Lillehovde 928 33942 svein.lillehovde@gmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Besøksleder Wenche Th. Rønningen 975 28815 
Styremedl Paula Kristine Alfsen         977 30270     johnnyalfsen@hotmail.com 
Styremedl. Gunnar Nordsveen 957 09096 g.nordsveen@live.no 
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