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Utgiver Slitu If og Slitu Vel

FORORD!
Utgave nr 15 årgang 2017 er nå ute. Denne omhandler historie om Norde Moen gård, info
fra lag og foreninger i Slitu. Et dikt er med som du bør sette deg godt i stolen å lese, laget
av vår kulturminister Ole Kristian Syversen og omhandler Mamma. Minner også om at
ALLE er velkommen på Zulufestival 17. juni-pluss at det er muligheter til å kjøpe lodd i
verdens mest kreative lotteri, se egen side i infoen.
Minner igjen om at Slitu Info blir laget etter enkle metoder. Retter en takk til Edvard Moen
og Nils Johan Undrum for hjelp til historie om Norde Moen gård. Det tas forbehold om evnt
feil.
Bilder er fra åpning av Slitu If gressmatte 1960. Ikke mye igjen av den skogen nå. Dette er
område rett før Morenen kjøpesenter.

I Slitu Info får dere kjennskap til noe lokal historie. Tilgang til lag og foreninger i Slitu.
Ønsker gjerne tilbakemeldinger, som kan sendes til: toonils@online.no

NORDE MOEN GÅRD.
Nordre Moen gård ligger på høyre side etter du passerer Tenor kirkeruin, på vei til
Eidsberg. Den grenser i nord til Slitu gård, i Øst til Sletner og Garsegg, i sør til Fjøs og i vest til
Ås og Hjelmark. Gården har ca. 400 mål dyrket mark og ca. 500 mål skog. Vi må anta at
gården ble ryddet og brukt i sein vikingetid. Dagens eier Ole Kristian Moen kan føre 13
generasjoner tilbake som eiere. Gården har i perioder vært delt i to, men ble 30.09.1881
slått sammen. Fordi om det var to gårder lå husene helt tett på hverandre og man kalte også
gårdene for opp i stua og ned i stuaNår gården ble til en enhet, så ble etter hvert hovedhuset på den øverste gåren tatt ned og
solgt til Kristian Øyerud. Den ble deretter satt opp i forbindelse med Øyerud Landhandleri.
(grunn til at dette lot seg gjøre var at huset var laftet, så da er det forholdsvis enkelt) Huset
ble solgt for 475 kr pluss 9 kg dunder kaffe. Kristian Øyerud hadde også kalle navn og det var
Zulukongen --- så han som kaller seg det i dag har sine forgjengereBilder: Slåttonna på Moen 1936. Under på Søndags tur til Gudstjeneste i hest og trille.

Kristian, Edvard, Liv, Ruth,

Olaf Bekkevar, Arne Steen.

Gården ble da drevet sammen av brødrene Ole Anton og Andreas Moen. Andreas var gift
med Lovise Syversdatter, som kom fra husmannsplassen Tenor. Men Andreas døde allerede i
1910 og bror Ole Anton drev da gården sammen med Lovise frem til 1926 da Kristian Moen
tok over. Det kan nevnes at strøm ble innlagt i 1915 og telefon i 1917.
Kristian sammen med sin kone Ruth fikk to barn Liv i 1942 og Ole Edvard i 1945. De driftet
gården som da hadde både kuer, gris, høner, og jordbruk med korn og poteter. Kristian
sluttet med kuer i 1954. Etter den tid var det lager for «Gummi fabrikken i Askim.
Bilder: Farmor til Edvard, Lovise med Liv. Under Potethøsting fra venstre: Arne Steen, Liv, Ukjent,
Olaf Bekkevar, Mor Ruth og med potetsekk Olga Bekkevar.

Ungdomslaget Fram Slitu på tur ca. 1935
Bilder: Bilde Edvard foran hovedhuset og Edvard siste dag som ungkar-

Ole Edvard Moen tok over gården i 1972, sammen med sin kone Inger f/Fjorud. Inger var
kjent for å være en meget dyktig håndball spiller for Slitu If. Dessverre gikk hun alt for tidlig
bort i 1996. Edvard og Inger startet opp med grise produksjon samme år,de kjøpte gården.
Som den handymannen Edvard er, kjøpte han skrap jern, sveiseapperat etc. og lagde selv
binger til grisene. De ser ikke forskjell på skrapjern og nytt sier Edvard- på det meste var det
ca. 30 purker og 350 gris i produksjon. Edvard sluttet med gris i 2015, i dag er det korn og
skog drift og Edvard trives ute i skogen. Det er Edvard sin sønn Ole Kristian som i dag er eier
av gården, men han bor i Kongsberg, så far står for mye av driften.
Edvard Moen er ellers veldig glad i musikk og er fast medlem i Eidsberg Bygdekor og vi må
ikke glemme hans kunster på trekkspill. Han har spilt til Juletrefest i Slitu 61 år på rad og 1 år
var ble det 13 juletrefester han spilte, sammen med det berømte Slitu orkester: Toppeåsen
Disharmoniske nisse orkester. Det var Olaf Bekkevar som startet dette orkester i 1955. Se
bilde av dem i Slitu Info nr 10 og den lille gutten bak med trekkspill.

Husmannsplasser som lå under Norde Moen gård.
Sørenga u. Moen
For mange år siden sto det ei stue rett sørover fra husa på Moen mot Aas. Den
lå rett vest for Simensrud på en hole inntil bekken. Den var i bruk så sent som
1850. Ole Anton Moen som før 1873 bodde på Langnes gikk som smågutt til
denne hytta for å kjøpe kålplanter. I denne hytta bodde det en husmann som
hette Erik Larsen, han er tippoldefar til Edvard Moen.

Skogholt u. Moen
Skogholt heter den midterste hytta på Moen har Kristian Moen skrevet. Den er
forholdsvis av nyere dato og er bygd omkring 1880. Det var min far og onkel
som kostet den opp og var egentlig beregnet på sveiser bolig. Nogen sveiser
kom ikke dit før etter at jeg hadde eid gården i noen år. Jeg tror den første
sveiseren kom dit i 1942. Den første som bodde i Skogholt var visstnok Ellen
Lien (Bure) av den kjente Bureslekta. I 1903 kom skredder Petter Larsen dit.
Han leide hytta og drev ellers som skredder (han og kona Anethe lever ennå
over 91 år gamle begge to.) 1953. Anethe har ligget til sengs over 5 år. Petter er
oppe men er meget åreforkalket. Petter og Anethe Larsen bodde i Skogholt i 22
år. Efter at dem hadde kjøpet Anethes fødested Berg ved Bekkevar leide vi bort
Skogholt til en tømmermann Johan Håve. Han var i Skogholt i over 20 år til sin
død. Hans enke satt der etterpå i nogen år, siden flyttet hun fram i
bryggerhuset her og bor her fremdeles (1955).
Bilde Bjørn Kristofersen på sykkel, bak bror Terje, søster Randi og Mor Ingrid.

Ole Edvard Moen husker at Anders Ekeberg bodde der og han var gift med
Mabel og de hadde tre barn. Siste som bodde her var, Familien Thorbjørn
Kristofersen.
Se bilde. Skogholt endte sine dager i brannøvelse 2012.

Tenor u. Moen
Lå ved tenor kirkeruiner, dere ser deler av kirkeveggen som er der i dag.

Stuebygningen ble tatt ned i 1955. Arne Hågensen fra Trøgstad bodde her som
husmann under Nord-Moen i 1901.
Mathis Andersen og Olaug Eriksdatter var her i 1805. Aksel Olsen og Inger
Hansdatter fra omkring 1817. Aksel Olsen var født 1792, død 1855 på Bekkevar.
Inger var født 1783, død 1848. Barna deres: Ole født 1815, Hans, 1818, Mathis
1821, Johan 1823, Christian født og død 1827, Christian 1829.
Erik Andersen og Olea Syversdatter var husmannsfolk her fra 1848.
Fra begynnelsen av 1860-åra til 1872 var Ole Hansen og Helene Pedersdatter
her. Ole og Helenes Barn: Martin født 1857, Anton født 1862, Johan født 1864,
Johanne født 1860.
I 1875 var Andreas Kristiansen født 1817 her, gift med Gunhild Olsdatter, født
1822. Barna: Karl, født 1856, Martin Kristian født 1859, og Oline født 1865.
Edvard Moen sin farmor Lovise ble født her i 1873.
Johan Kristiansen bodde her på slutten av hundreåret. Han var den siste
husmannen på Tenor og flyttet i 1891 til Sørli under Huseby.
Johan var fra Sandaker under Østre Haug, født 1844, død 1920, gift med Inger
Sofie Larsdatter, født 1848, død 1940. Barna: Kristian, født 1874, Ludvig, født
1876, Johan, født 1887, Karoline, født 1879, gift med Johan Kristiansen.

Simensrud
Plassen kan ha fått navn etter Simen Hågensen fra Buskildsrud. Han bodde her
fra 1780 åra. Han hadde tidligere bodd på Sandbekk. Simensrud var i 1801 delt
mellom to brukere. Kari Amundsdatter hadde den ene parten for seg og sine
fire barn, mens Jørgen Berntsen brukte resten. Jørgen var sønn av smeden
Bernt Jørgensen på Tønsberg. På Simensrud bodde også Jørgens svigerforeldre
Syver Olsen f. Ca. 1743, død 1813 og Marte Kristiansdatter f. 1750 på
Østrengneset – død 1815.
Simensrud (Moens hytta)

Den neste brukeren på Simensrud var husmannen Arne Sørensen som tidligere
hadde bodd på Bjørnstadhytta i Eidsberg. Han kom til Simensrud etter at han
gifta seg tredje gangen i 1815.. Han kom fra Østre Haugplassen og var født
1780. Første gang var han gift med Lisbet Knutsdatter Presteskauen som var
født 1770 og døde 1804. Neste gang giftet han seg med Marte Larsdatter og
tredje gang med Lisbet Arnesdatter som var født 1806.. Med forskjellig mødre
kom disse barna: Anders født 1804, Syver født 1812, - død 1813, Lisbet født
1806, Sissel født 1810 død 1811, Syver født 1818, Johan Arnesen Gislingrud
født 1821, Christian født 1828, Ole født 1835, Maria født 1816, Berthe Maria
født 1823 død 1842. Larine født 1825 gift med Tøger Andersen Simensrud,
Maren Sofie født 1830, Anne Maria født 1838. Arne svigersønn Tøger Andersen
overtok Simensrud. I 1865 hadde han tre kuer her, sådde litt korn og satte tre
tønner poteter. Familien flytter fra Eidsberg i 1869. Tøger Andersen var født
1826 og sammen med Larine hadde han disse barna: Anton født 1850, Johan
født 1858, Hans født 1861, Lena Maria født 1851, Sofie født 1855. Thea født

1863. I 1875 ble Simensrud brukt av Husmannen Hans Larsen som hadde 2 kuer
1 kalv og en sau. Han sådde litt korn og satte tre tønner poteter. Han var født I
1836 og gift med Johanne Marie Olsdatter som var født 1838 i Os i Rakkestad.
Dette var barna: Johan født 1863, Lauritz født 1871, Hans Olaus født 1872, og
Ole Anton født 1874. Den siste husmannen her var Ole Johansen fra Elmark han
var født 1851 og døde 1895, han var gift med Karoline Hansdatter fra Tangen
under Dal i Hærland. Hun var født 1854 og døde i 1912. Barn: Hans Laurits til
Burås ved Kløntorp født 1885, Johanne Hilda født 1883, Anna Helene født 1889.
Arbeidsplikten på gården for de som bodde på Simensrud opphørte i 1928.
Olaf og Olga Bekkevar bodde der fra 1944 til 1954, deretter reiste de hjem til
«Bekkevarbyen» for å ta over gården der. Den siste som bodde der var Olaf
Bjørnland, men det var i en meget kort periode.
Stedet er berømt på disse kanter som Sheriff kontor, til alle ung gutta som lekte
sammen i område. Sikkert spennene for unge barn dette stedet-

Uthus rives ned i 1960.

Det er et eventyr!
Høsten 2016 fylte Tenor Skolekorps 45 år. Jubileet ble feiret med stor konsert på Foreningshuset
21. november. Dette ble også første konsert for årets rekordstore aspirantkull: Hele 21 nye
aspiranter på én gang!
Tenk - når vi starter øvelsene til årets 17. mai, er det hele 36 musikanter som stiller opp! (Høsten
2012 var vi 5….) Riktignok vil ikke alle disse spille på 17. mai, men alle stiller i nyoppussede uniformer,
og noen av dem vil også drille.

Veldrevet – og «nye» uniformer
I det hele tatt må vi si at skolekorpset vårt er MEGET godt drevet. Med mange musikanter blir det
mange foreldre. Og når mange foreldre stiller opp, blir det ikke så veldig mye å gjøre for den enkelte:
Korpset spille konserter, deltar på konkurranse, reiser på jubileumstur til Sveits, overnatter på skolen,
drar på hyttetur, får frukt i pausen på øvelsene på mandager, øver i skoletiden, spiller på
instrumenter som er i orden, selger lodd på Obs!, samler tomflasker, viser seg i flotte uniformer,
arrangerer loppemarked, marsjerer på 17. mai….
Våren 2016 forsto vi at vi måtte gjøre noe drastisk med uniformene – 27 uniformer totalt, og mange
både utslitte og i feil størrelse, gjorde at vi måtte gjøre noe. En etterlysning på facebook resulterte i
at vi overtok alle de gamle uniformene til Lande Skolekorps i Sarpsborg. Etter en formidabel jobb
med omsying, redesign, nykomponering, rensing, reparering og fiksing stiller vi nå i over 40
komplette uniformer. Og enda har vi alt vi trenger til enda flere musikanter – om det trengs!
Jeg nevner ingen spesielt her – dette er rett og slett et fantastisk lagarbeid!!

En travel, musikalsk vår
6. mars arrangerte vi vårkonsert på Foreningshuset med Askim Pike og Guttekorps som gjester – og
smekk fullt hus! 11. mars deltok 23 seniorer og juniorer i 4. divisjon på NMFs distriktsmesterskap i
Fredrikstad. Etter praktfull innsats kom vi hjem med 83 poeng og 2. plass.
En opplevelse som gav mersmak! Vinteren 2016/17 har også gitt oss et helt nytt samarbeid. Våre 6
eldste musikanter har hjulpet Askim Pike og Guttekorps med både filmkonsert og deltakelse i 3.
divisjon i distriktsmesterskapet (der de kom på 3. plass!).
Men akkurat NÅ er det 17. mai vi øver til: Mange nye musikanter byr på utfordringer både når det
gjelder spilling og marsjering!
Konkurranseprogrammet er også planlagt å ta med til korpsets jubileumstur til Sveits; 4 norske
folkemelodier: «Bæ, bæ, lille lam», «Bånsull fra Telemark», «Har du sett noko til kjæringa mi» og «Pål
sine balkanhøner». I forbindelse med Sveitsturen må vi også nevne de fantastiske gavene korpset har
mottatt fra ulike organisasjoner på Slitu. TUSEN TAKK!!

Foreldrekorps
Det aller siste er oppstart av et tilbud om samspill for voksne. Annenhver mandag samler vi 6-10
foreldre etter at alle barn og ungdommer har reist hjem. Noen har spilt tidligere, mens andre er helt
ferske på korpsinstrument. Her er det viktigste å ha det MORO!
Ved opprydding i korpslageret høsten 2016 dukket fanen til Tenor Musikkorps opp – i meget god
stand! Kanskje vi rett og slett får et korps som kan gå bak den fanen? ᄨ Om du har lyst til å være
med på dette, er det åpent for alle, uavhengig av om du har barn i skolekorpset eller ikke. Kontakt
dirigent Elisabeth Strengen Gundersen mobil: 900 25 477

Kari og Håkon Martinsen klare for innsats i Tenor Musikkorps, 1965. Tenor Skole 17. mai 1965.

SLITU PIZZA SERVICE
Slitu Pizza Service ble startet av Grunder Jan Larsen 19.08.1989, i kjelleren hjemme i
barndomshjemmet til Jan. Dette ble en fantastisk reise, på første dag solgte han 50 stykker
og gjennom flere år lå snittet opp mot 130 stykker pr dag-. I mai 1993 flyttet Jan til Slitu
Krysset og bygde opp pizzaen der i de gamle lokalene til Kåre Bamsrud. Jan drev frem til
1996. Fra den dato og frem til i dag har Jan leid bort Pizzaen og flere drivere har prøvd seg!

Bendar og Omar fronter Slitu Pizza Service
Omar med nye ovner
Omar Salam Aziz tok over drift i 2016 og nå ser vi den gamle gode Pizzaen tilbake- I dag
ligger det 100 % kvalitet til grunn både på varekvalitet og service så langt det lar seg løse.
Han har investert i nye ovner og viser klart at dette er noe han satser på. Omar og hans kone
Benar Mustafa drifter sammen og har flyttet til Slitu i Tenorveien. De har 3 barn sammen,
hvor en går på ungdomskolen i Mysen og de to andre på Tenor Skole. Tre gutter som vi
håper kan bidra i Slitu samfunnet etterhvert sammen med sine foreldre.
Omar har dette som fulltidsjobb, erfaring med fagområde har han med seg fra Nederland, de
kom hit til Norge i 2008. Utdannelse ellers så er det «livets harde skole» forteller Omar.
Slitu Info ønsker lykke til og oppfordrer alle til å bruke de lokale leverandører-

Mamma
Det begynte så forsiktig med et kjærtegn og en klem.
En mor, et barn, og ingen andre.
Jeg var barnet, du var moren, vi var fremmede i favn,
tenk så rart, at ikke du og jeg, var kjente for hverandre.
Så går det da en liten stund, du gir av hva du har,
jeg menger meg, og fråtser av din rikdom.
Kjære mamma, du skal vite at jeg husker det i dag,
alt du ga meg, av din kjærlighet og visdom.
I salighet og presens vi snakker sammen nå,
og det kan vi lett, for nå er vi på nett.
Jeg prøver meg med mamma@himmelen.no
Trykker send og tanken flyr, møter din, og vi er ett.
Min adresse, ja den har du, moderjord@syndensland
Send meg nå en tanke kjære mamma.
Så kan vi mimre gode stunder fra vår barndoms Kristiansand,
til ei blomstereng ved Øymarksjøen, å tenke på det samma.
Større lykke fantes ikke enn å høre at du lo,
høre badeplask, og føle at jeg svever.
Ku som rauter, humle summe, sette rumpa ned ett sted,
spise matpakke og lunka mjølk, og kjenne at jeg lever.
Kjære mamma omforlatels at jeg skuffet deg iblant,
men du skjønner, jeg ble meg og du var deg.
Din rettferd har jeg med meg, disiplinen, den forsvant.
Kan du være snill å sende litt, av den, hit ned til meg?
Ditt humør og dine tårer har jeg arvet i godt monn,
Og jeg bruker det så ofte som jeg kan.
Ler og gråter om hverandre, deler gleder deler sorg,
som da vi vandret her på jorden, hand i hand.
Ha det bra så lenge mamma, til vi ses en gang, et sted,
der hvor fuglens nebb er kvesset, og fjellet slepet ned.
Inntil det så får vi treffes via tanken på vår vei.
Så får tid, ved tidens slutt, få vise.
Om vi er, eller er intet, du og jeg.
Kissen 11-12.2011
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ÅRSBERETNING
SLITU IDRETTSFORENING 2016


Hovedstyret i Slitu IF 2016 har bestått av:
Leder
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Fotballgruppa:
Skigruppa:

Thor Nilsen
Elisabeth Nilsen Larkin
Tor Arne Granli
Jørn Harald Johannesen
Benjamin Krog
Tore Johan Bolstad
Tore Svendsby
Håvard Lysaker

Det har vært avholdt 4 styremøter, samt at diverse saker er
behandlet via e-post korrespondanse i Slitu IF’s hovedstyre for
dette arbeidsåret.
Hovedsakene har i år vært:
Foreningshuset er godt utleid i lang tid fremover, 48 helger i 2016.
Vi hadde dugnad i våres med godt fremmøte av Slitu IF.
Fra Slitu IF sitter følgende i styret for foreningshuset: Øivind
Svendsby, leder og Gro Albom, Bente Fundingsrud, og Peter
Czermak som styremedlemmer. Terje Lund er revisor.
Jørn Harald Johannessen, Thor Nilsen og Håvard Lysaker
representerer oss ved sameiemøter.
17 mai deltok mange små og store i Borgertoget på Mysen. Det ble
delt ut gratis is til alle som deltok.
Barneidretten har også dette året vært ledet av hovedstyret. Det
har deltatt rundt 10-15 barn i ulike aktiviteter. Kim Christensen,
Mathilde Hokstad og Roald Davidsen har vært med som trenere.
Cheerleading er fortsatt populært og 5-10 barn er med. De blir
trenet av Mathilde Hokstad og Roald Davidsen.

Barna har også fått reise på flere turer til Turnlåven, noe som er
veldig populært.
Både barneidretten og cheerleading er positive tilbud med mange
deltagere som borger for ett godt tilsig av rekrutter til fotball, og
skiidretten vår.
Ingeborg Skullerud er vår representant for aerobic-aktiviteten. Det
trenes to ganger pr uke på Tenor Skole, med oppmøte mellom 1825 damer hver gang. Ingeborg Skullerud har stått for aerobicen i
mange år, og er hovedgrunnen til at dette er så populært. Damene
trimmes under ledelse av Anita Hansen og Nina Grav.
Trimgruppa går tur 2 ganger pr uke, mandag og onsdag. Det er 510 personer som er med.
Sportslig aktivitet i fotball- og skigruppa, henviser vi til deres egne
årsberetninger.
Indre Østfold fotballklubb har som vanlig hjemmekamper på Slitu
stadion, og vi har et veldig godt samarbeid med klubben.
Sommerfest i «Slitu Folkepark» i august var veldig vellykket. Slitu IF
stod for bålet og hadde med premier til barna. Lag og foreninger
som er med i samarbeidet er: Slitu IF, Slitu Vel, Zululand og
Kraftverket.
Anne Berit Lund Haube sitter som leder i Region Øst i Norges
Håndballforbund. Her representerer hun Slitu IF og hun er inne i sitt
1. år i denne stilingen.
Våre revisorer er Heidi Wiig og Anne Berit Lund Haube. Tone
Skansen er vår regnskapsfører. Hun tar seg av
medlemsregistrering, fører regnskap og betaler regninger. Slitu IF
har 310 registrerte medlemmer.

Slitu IF har vært representert ved:
 Dialogmøter i kommunen
 Årsmøte Eidsberg idrettsråd
Grasrotandelen:
Slitu IF har pr 31.12.16 ca. 140 registrerte spillere.
Takk:
Vi vil takke OBS/Morenen for det gode samarbeidet.
Vi har som vanlig hatt kakelotteri på Obs, vi takker alle som gang på
gang stiller opp som loddselgere.
Vi vil også få gi en stor takk til alle som bidrar til at turløypa og
grillhytte blir vedlikeholdt og holdt i god stand år etter år.
En stor takk til ledere og styremedlemmer i undergruppene. Dere
sikrer en trygg og god kontinuitet, og legger ned en stor
arbeidsinnsats.
Grunnlaget for drifta av Slitu IF er i frivillighetens ånd og
dugnadsarbeide. Det legges ned hvert år utrolig mange, mange
timer i klubben for å få aktiviteten til barn, unge og voksne til å gå
rundt, dette setter vi stor pris på. 
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Årsberetning for skigruppa 2015/2016
Styret i skigruppa har bestått av følgende personer:
Leder
: Håvard Lysaker
Sekretær
: Mette Caspersen
Styremedlem
: Kristian Hovde
Styremedlem
: Tore Sandaker
Styremedlem
: Birger Ekre
Arbeidsgruppen
: Bjørnar Fundingsrud
Arbeidsgruppen
: Ole Henningsmoen
Arbeidsgruppen
: Karsten Skofterud

Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av året, samt at noen enkeltsaker har blitt avklart på
e-post/telefon.
Vinteren 2015/2016 ble nok en gang meget snøfattig i Indre Østfold. På Slitu har det vært
skispor i lysløypa i en uke (11.-17. februar)
AS Auto Askim kom med en forespørsel til Slitu IF og Mysen IF sine skigrupper om vi
sammen kunne tenke oss å arrangere et showrenn/sprint hos dem på høsten. Resultatet ble
Opel Sprinten som ble arrangert den 25. oktober. Dette ble en ubetinget suksess med ca. 100
utøvere til start. Et normalt rulleskirenn i kretsen har 25-30 deltagere. Det kom utøvere fra
hele østlandsområdet med omegn. Til og med et par skiløpere fra skisportens vugge –
Morgedal og flere ganger verdensmester i rulleskisprint og stafett Ragnar Bragvin Andresen,
opprinnelig fra Sarpsborg.
Som følge av den dårlige vinteren fikk vi ikke arrangert hverken karusellrenn eller kretsrenn.
Vi planlegger heller å fortsette suksessen med Opel Sprinten hos AS Auto Askim sammen
med Mysen IF.
Baglerrennet ble heller ikke arrangert denne sesongen, da flytting til reservearena i
Sørkedalen blir for kostbart.
Vi har denne sesongen hatt få deltakere fra Slitu IF på renn i kretsen. De siste vintrenes fravær
av snø må ta noe av skylden for dette.
Kretsens renn har denne sesongen blitt avviklet på de arenaene som har hatt tilstrekkelig med
kunstsnø. Dette har vært anleggene i Trøsken, Spydeberg og på Kjølen i Ørje.
Den mest aktive utøveren på ski i klubben er Thea Maurtvedt som denne sesongen har gått i
18-års klassen. Thea flyttet til Lillehammer for en sesong siden, og går sitt andre år på Norges
Toppidretts Gymnas der. Thea har som tidligere sesonger blitt kretsmester i både distanserenn
og spring i Østfold Skikrets. Under Junior NM gikk hun inn til en flott 10. plass på 10 km.
klassisk og en 12. plass på 5km. fristil. Hun tok også en 16. plass totalt i Statoil Norgescup.
Hun viser nok en gang sin allsidighet ved å komme på 2. plass totalt i Grenserittet og en 7.
plass i klassen sin i Birkebeinerrittet. Hun blir også gjerne med både de yngre og eldre i
klubben på en treningstur når hun er hjemme. Thea representerer klubben på en strålende
måte, og vi er stolte av resultatene hun oppnår.

De som har representert Slitu IF på renn i kretsen i året som har gått har vært, Marius og
Kristian Johannessen (Kombinert), William Kvisler, Marthe Lysaker og Thea Maurtvedt.
Skisportens dag på Sagtmoen – som har vært arrangert sammen med Slitu VEL og gårdseier i
en årrekke kunne heller ikke avvikles i år pga. de elendige snøforholdene på Slitu.
Det har vært gjennomført en god dugnadsinnsats fra både arbeidsgruppen og andre hjelpere
ifbm. Lysløypa i året som har gått. Skigruppas arbeidsgruppe med gode hjelpere har lagt ned
stor innsats i å lage en «ny» sti på Rudsmosens østside med ca. 200 meter plank som gjør at
turgåere kan forsere myrterrenget tørrskodd. Skigruppa har også hjulpet Torvstrølaget som
forvalter Rudsmosen med innkjøring av materialer med ATV til deres dugnad. I tillegg er det
fylt på nye masser i lysløypa der det har vært behov for dette, og med god dugnadshjelp fra
Øyvind Johansen med gravemaskin er grøfter også reparert. Vi må i år som tidligere rette en
stor takk til alle de som legger ned en enorm arbeidsinnsats for at resten av befolkningen skal
få et attraktivt miljø å ferdes i enten det er på ski om vinteren eller til fots i sommerhalvåret.
Skigruppa har også i år vært med og bidratt til produksjon av snø på Høytorp Fort.
Dette er vår viktigste arena for trening og konkurranser når vinteren blir så snøfattig som den
har vært i år. Produksjonen av snø og skitrening ble i år gjennomført i samarbeid med
skigruppa i Mysen IF.
Skigruppas største inntektskilder har vært kakelotteriet på Morenen Kjøpesenter og
reklameplasser på lysstolpene i helårsløypa.
Skigruppa takker aktive, sponsorer, foreldre og alle som har hjulpet oss for samarbeidet i året
som har gått. Samtidig ønsker vi våre løpere og trenere lykke til neste sesong.

Marthe
Lysaker
fikk
innsats
pokalen
for
hennes
innsats i
ski
sporet,
på
årsmøte
i Slitu If
9.mars
2017.

Årsberetning for fotballgruppa
sesongen 2016
Styret i fotballgruppa har bestått av:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

: Tore Svendsby
: Tor Egil Holmsen
: Tore Haug
: Tor Arne Granli
: Bente Ekre
: Espen Jahren

Fotballgruppa har i år bestått av 6 styremedlemmer.
Vi har stilt med 3 lag i seriespillet. G7, G8 og G 11.
Trenere for G7 har vært Tor Arne Granli, Birger Ekre og Benjamin Krog.
G7 har bestått av 6 og 7 åringer.
Trenere for G8 har vært Tor Egil Holmsen, Tommy Ringstad og Walid Kattan.
G8 har bestått av 8 og 9 åringer.
Trenere for G11 har vært Tore Haug og Svein Forberg.
G 11 har bestått av 10 og 11 åringer.
G 7 har vært med på cup på Ørje.
G 8 har vært med på Idrettens dag i Mysen, Eidsberg Cupen og på Ørjecup.
G 11 hvit har vært med på LSK Cup, Norway Cup, Årjængcup og
Kongsvingercup.
Alle lag har gjort det helt greit både i serie og cuper.
Vi oppfordrer alle lag til å være med på mest mulig aktiviteter.

Det har vært åpen kiosk på hjemmekampene hvor vi har solgt saft, kaker og
kaffe. Ett populært tilbud blant barn og voksne. Dette er penger som går direkte
tilbake til barna.
Fotballgruppa har avholdt kakelotterier på Obs. Foreldre og besteforeldre har
stilt opp på disse. Vil også takke Slitupatriotene som sitter for oss på dagtid uten
å ha barn eller barnebarn med i fotballgruppa. Dette hadde ikke fungert uten
dere.
Indre Østfold Fotballklubb har også i 2016 brukt Slitu Stadion som
hjemmearena. Som kompensasjon, får Slitu IF hjelp til å vedlikeholde
gressmatta. I tillegg betaler de også 1/3 av strømutgiftene på klubbhuset. Dette
er en kjærkommen inntekt og dugnadsbidrag for fotballgruppa.
Fotballgruppa takker trenere, aktive, foreldre, Indre Østfold Fotballklubb og
andre støttespillere for godt samarbeid igjennom sesongen.

Slitu lag på cup, bra innsats og sosialt samvær.

SLITU VELFORENING

SLITU VELFORENING - STIFTET 1959
Formål: Slitu Velforening har som mål å jobbe med saker som opptar Slitus
befolkning.
Oppgaver velforeningen utfører:
*Setter opp container til hageavfall om våren.
*Flagger 1. mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
*Holder lekeplassen i orden og vedlikeholder lekeapparatene
*Sprøyter is på skøytebanen om vinteren.
*Samarbeider med andre foreninger på Slitu om fellestiltak for Slitus innbyggere.
*Sponser Slitu info-avis.
Arrangementer:
*Sommerfest på lekeplassen
*Julegrantenning med Slitu skolekorps
*Skisportens dag med skigruppa

Slitu Vel 2017
Verv

Navn

Tlf/mail

Leder:

Marcela
Bakken

Sekretær

Evy Kristin Teig

Kasserer

Heidi Wiig

Styremedlem

Egil Hoelstad

90990787
mtahumada@hotmail.com
95151848
teig7677@hotmail.com
91117089
heidi.wiig@gmail.com
40632052

Styremedlem

Arnfinn Steen

Vara medlem

Anne Oraug

90131398
th.ar.st@hotmail.com
maroraug@online.no

Varighet På valg
1 år

2018

1 år

2018

2 år

2018

2 år

2018

2 år

2018

2 år

2019

Arbeidskommite:
93274050
tor-arne@byggmester-neteland.no
90089390
teig7677@hotmail.com
91604020
tornil2@broadpark.no
91786933
kjell-roartvedt@hotmail.com
47613294
rafael90@hotmail.no

Tor Arne Granli
Øystein Daniel Teig
Torgeir Nilsen
Kjell Roar Tvedt
Andreas Grønholm
Revisorer:
Evelyn Lund
Elisabeth Gulbrandsen

41461903
90165211

1 år
1 år

2018
2018

1 år

2018

1 år

2018

1 år

2018

1 år

2018

2 år

2019

SLITU VELFORENING
Slitu Vel sin drift er basert på innbetaling av medlemskontigent fra husstandene på
Slitu, samt kulturmidler fra kommunen. Arbeidet i velforeningen blir utført ved frivillig
innsats på dugnad. For 2016 hadde Slitu Vel 115 betalende husstander.
Dette har skjedd i 2016:
x Det ble sprøytet til skøytebane vinteren 2016
x Containere satt ut ved lekeplassen våren 2016
x Flagget 1 mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
x Slitu Vel har i samarbeid med Slitu IF, Zululand, Kraftverket og Zuluklubben
arrangert sommerfest på lekeplassen. (19.08.16).
x Medlemskontigent 2016 er sent ut.
x Dugnad på lekeplassen. Hengt opp nye fotballmål på løkka, satt opp 2 nye
søppeldunker.
x Arbeidsgruppa i Slitu Vel satt opp juletre ved Slitu Pizzaen.
x Julegrantenning første søndag i advent- 27 november 2016. Slitu Vel kjøpte
inn godteposer til barna og kåret årets Slitunisse jente og gutt.
Dette skjer i 2017:
Det er sprøytet til is på lekeplassen. Pga mildvær smeltet isen nokså raskt
Det jobbes med å lage volleyballbane på lekeplassen i samarbeid med Slitu IF.
Dumphuske skal settes opp på lekeplassen.
Sommerfest i august, følg med på våre facebook sider.
Julegrantenning første søndag i advent.

Sommerfest 2016

Sommerfesten blir avholdt 19.08.16.
Været var topp og det bra oppmøte.

Først på agendaen var ansikts-maling. Regien for dette hadde også i år, Kraftverket.

SLITU VELFORENING

Ansiktsmaling var populært blant de yngste barna og det var mange flotte barn og se!
Grillene ble etter hvert tent og Zulukongen sørget også i år for sine «undersåtter» og
bød på gratis frukt og grønnsaker til alle!
Natursti som er en fast tradisjon, ble selvfølgelig gjennomført i år også. Flotte premier
til alle, sponset av Slitu IF.
Kl. 20.00 ble bålet tent og assisterende bålmester Tore-Johan Bolstad, sørget for
både RASK og GRUNDIG nedbrenning!
Bilder fra julegrantenninga:
Gang rundt julegrana på Slitu

SLITU VELFORENING
Vakre juletoner fra Tenor skolekorps

Årets Slitunisse – gutt og jente

På vegne av Slitu Velforening
Heidi Wiig
Følg oss gjerne på facebook: «Slitu Velforening» - - -

KARIN
NILSEN

WINKLER

Karin 1. klasse

Karin ble utnevnt til Æresborger av Zululand, på festivalen 2016- dette på bakgrunn av hennes store
engasjement i barn og ungdoms arbeide i Slitu. Hun står bak bl. barneklubb på Kraftverket hver
onsdag for alle skolebarn, med vafler og leksehjelp med mer., samt ungdomsklubb som er en aktiv
gjeng på ca. 20 ungdommer i et sunt og godt miljø. Hun er også aktiv medlem og styremedlem i Tenor
Skolekorps.
Karin som liten, aktiv alltid. Bilde sammen med kusine, mormor og morfar.

Karin er født 08.06.1972 i Bern. Oppvokst de første 10 år i Rüschegg, dette kan man på godt norsk
b (ca. 15ooo innbyggere). I sin barndom sto Karin mye på slalåm,
drev med korpsmusikk og speideren. I tillegg drev hennes far og mor gjestehus/restaurant så det ble til
at hun hjalp til mye hjemme. Hun har altid v
Petra, hun bor også i Norge. Karin har utdannelse gjennom det vi kan kalle folkeskole, ungdomsskole.
Etter dette tok hun utdannelse som Møbel snekker og har fagbrev i dette yrke etter 4 års skole og
praksis. Men Karin hadde lyst til å jobbe med mennesker og spesielt rettet mot barn. Hun søkte seg
etterhvert mot sosial pedagog, men isteden ble hennes retning annerledes. Hun gikk 2 år på Bibel skole
i Tyskland (skole for misjon) og deretter jobbet hun for Hjelp Internasjonal i Mongolia i 2 år.

Dette satte livet hennes i helt annet perspektiv. Dette var år som hun husker godt! Hun smakte bla. på
hoppemelk (Airag) som er nasjonale drikke eller te med melk og salt (Suutei Tsai ). Så er også den
mongolske hesten noe for seg selv - den skal være spesielt sterk og motstandsdyktig. Det er den
samme rasen som fantes på Djengis Khan sin tid, den krysses heller ikke i dag med andre hesteraser.
Det finnes rundt 2,7 millioner hester i Mongolia, til sammenlikning har de tre millioner kyr. Barna til
de mongolske nomadene lærer å ri når de er fire-fem år, og hestesport er en nasjonal sport. I tillegg
benyttes hesten til transport, mens melken og kjøttet er viktige bestanddeler i det mongolske
kostholdet. Mongolene er flotte og gjestfrie medmennesker som deler sitt lille med alle. Kaldt var det
også sier Karin. Minus 40 gr var vanlig om vinteren! Fremdeles lever mange av mongolene i runde
telt. Det ble også til at hun reiste en tur til Kina i denne perioden. Så bar det hjemover igjen og hun
fikk seg jobb som «husmorvikar» i en familie.

Karin i Mongolia

Selfti av familien: Karin og Joel fremst, Torgeir, Benjamin og Malin.

27.12.1999 er Torgeir Nilsen Toastmaster i bryllupet til lille søstera til Karin (Petra) på Karmøy hvor
Karin er gjest og hjelper. Etter diverse sjakktrekk av Torgeir gjennom 2000, (Torgeir flytter til Sveits)
blir det bryllup sommer 2001. Dette var et fantastisk bryllup St. Hans aften i Alpene med innsjøer,
dype daler og høye fjell. Torgeir og Karin bosatte seg i Sveits og Benjamin ble født i 2002 og Malin i
2004. De flyttet til Rogneveien og barndomshjemmet til Torgeir i 2005. I det herrens år 2007 kom siste
mann Joel til verden.

Karin synes de første 14 dager i Slitu var ensomme. Men hun retter et takk til nabo Heidi Wiik som
hun ble fort kjent med og barna kunne leke sammen. Nå ble det bedre fort, åpen barnehage og kjent
med mange og så åpen jente Karin er så forstår Slitu info dette godt. Hun syntes også det var rart på
Slitu: det var så stille, så stille. Hun trengte litt tid for å vende seg til dette etter å ha bodd i byen i
ut vafler hver onsdag til skolebarn på vei hjem fra Tenor Skole, dette utviklet seg til det som er kjent
som «barneklubben» i dag. Menigheten Kraftverket (Karin leder siden 2012) kjøpte Salem i 2010 og
dette stedet brukes til møter og aktiviteter for store og små. Alle er varmt velkommen ditt. På
spørsmålet om hun har hjemmelengsel til Sveits svarer hun nei! Hun sier at når hun flyttet til Slitu var
det med hele hjerte!
Tenor skolekorps er hennes andre hjerte barn Hele familien er med og spiller og Karin er i tillegg
instruktør i Korpset. Dette ser vi resultater av. Ikke mange steder på Slitus størrelse har et korps opp
mot 40 aktive (seniorer, juniorer, aspiranter). Ellers må Slitu info bemerke at hjemmet til Karin og

Vi ønsker henne og hele familien lykke til videre i det flotte arbeid som legges ned for vårt kjære
lokalsamfunn. Takk for den du
Familien fra Sveits på besøk

Barne barn sammen med Svigermor Gerda Nilsen

Slitu Foreningshus

Kontakt person for leie av Foreningshuset: Øivind Svendsby tel: 488 45 000
Slitu Dansen avholder sine danse fester på foreningshuset. 2017 er plan slik: 22.04: Heidi Briskoden,
13.05: Contici (matfest), 30.09: Lars Kristofersen Band, 22.10: Kolbus, 18.11:Hilljacs og 28.12 Duoen
Hendriks (Julebord)

Zuluklubben er en privat klubb, for mer info kontakt leder Sven Erik Vesse. Mob tel:922 04 994

Slitu, Slitu, du deilige land, ligger ved Trøgstads vestlige strand.
Vil du ha det artig så reis dit ut, der finnes verken lensmann eller fut!
Der bor det mange varme mennesker, i vert sitt slott.
Mitt syn på alle jeg ikke kan gi, men de jeg kjenner får blodet på gli!
Slitu Gården i sin prakt, bygget 1915

En gjeng glade Zulu gutter: Svendsby, Mørk, Liodden, Hjermstad, Hansen, Martinsen,
Nordberg.

Til kontoret:
❖ Brevark
❖ Konvolutter
❖ Ordreseddel
❖ Faktura
Til markedsføringen:
❖ Visittkort
❖ Kalender
❖ Løpesedler
❖ Brosjyrer
❖ Innbydelser
Og vi kan også tilby bl.a.:
❖ Innbydelser
❖ Julekort
❖ Omslagsmapper
❖ Prislister
❖ Plakater
❖ T-skjorter
❖ Rollups
...dette var bare litt
av hva vi kan tilby! Spør oss!

GREFSLIE
Pennestrøket 11, 1850 Mysen
Postboks 25, 1851 Mysen
Tlf.: +47 69 89 83 00
www.nr1trykkgrefslie.no

ZULULAND-

Fra Zulufestival 2016 Opus Band, som også spiller nå i år 17. juni.

Zululand er en
seriøs
organisasjon,
bygget opp
etter
Department
system. Vi
avholder
festival, gir av
vårt overskudd
til lokale
foreninger i
Slitu og
omheng,
støtter opp så
langt vi kan om
Slitu ry og
velPå bilde fra venstre: Jan Larsen, Elisabeth Gundersen, Reinert Teig, Martin Nilsen, OLE Kristian
Syversen, Solfrid Sørnes, Vibeke Skofterud, Ansten Josefsen og Thor Nilsen. Ikke tilstede da bilde ble
tatt: Aslaug Trollerud, Håvard Lysaker og Jørn Harald Johannessen.
Alle disse flotte personer legger ned mange timer for vårt felles samfunn-

