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Georg Bredo Larsen. f/29.01.1903 d/13.05.1978. Oppvokst på Østre Berg i Bekkevar
område. Se omtale i avsnittet om denne gården.

Utgiver Slitu If og Slitu Vel

FORORD!
Av Thor Nilsen
Utgave nr 17 årgang 2019 er nå ute. Historisk så omtaler jeg Bekkevar og Kjeserud område, for de
som ikke er kjent, ligger disse steder/gårder inn til venstre rett før bomringen retning Askim. Det som
er nedskrevet har kommet frem i samtaler med de som bor på område, samt innhentet opplysninger
fra Eidsberg bygdebok og nettkilder. Tusen takk til dere alle for god hjelp og positivitet.
I utgaven finner du informasjon fra lag og foreninger i Slitu, hvor du kan bli aktiv medlem
oppfordrer alle til og engasjere seg i sosiale liv på Slitu, spesielt dere som er nye innflyttere. Vi
gratulerer også Slitu dansen som har vært i gang i 50 år.
Slitu Info blir laget etter enkle metoder, og jeg tar forbehold om eventuelle feil og opplysninger som
måtte komme frem. Det ble nevnt i forrige utgave at en del av det gamle stoffet skal bli trykket opp
igjen, det er under planlegging, men må finne en løsning på kostnader. Det skal også nevnes at
Zululand organisasjon er med på og sponser åres utgave.
Tilbakemeldinger kan gis til mail: toonils@online.no

HEIA SLITU

Stor besøk i Slitu torsdag 31.januar fikk vi besøk av Oddvar Brå og Thor Gotaas. Det var en flott
opplevelse og fult hus på Foreningshuset Slitu. Kanskje det blir gjentatt, da med andre
foredragsholdere!
På bilder ser vi en del av de fremmøtte og til høyre Bjørnar Fundingsrud og Åge Lund får autograf i
boka som Thor Gotaas har skrivet om Oddvar Brå sitt liv. (Oddvar Brå nærmest)

Slitu If er en aktiv idrettsforening i nærmiljøet på Slitu. Denne utgave av Slitu info er trykket før
årsmøte, men Jørn Harald Johannessen, forsetter som leder. Litt om Slitu If aktiviteter kommer
fortløpendeIkke alt er klart for ses 2019, når Slitu Info skrives
TURLØYPE-SOMMER OG SKILØYPE VINTER.
Det blir nedlagt en kjempe innsats for å holde vår flotte løype velpreparert både sommer og Vinter. I
vinter ser vi også at det blir kjørt opp ski spor langt utover denne løype. Mange takker for innsatsen
og Slitu info oppfordrer dere som bruker denne til å betale medlemsavgift til Slitu If. Retter er stor
takk til bl. annet, Håvard Lysaker, Karsten Skofterud og Geir Arne Johannessen som legger ned mange
timer i løype kjøring.

Slitu If avholdt 90 års 13.10.2018 og der fikk Øivind Svendsby, overlevert statuetten for lang og tro
tjeneste av Slitu If leder Jørn H. Johannessen.
Info om Slitu If kan du finne på Face book: Slitu If Info side.
Jørn Harald Johannessen leder: Mob Tel nr:934 50 929

MEDLEMSAVGIFTER I SLITU IF.
Slitu If baserer seg på veldig lave medlemsavgifter, slik at alle kan delta
Barn kr 75.- Voksne kr 150.- familie medlemskap kr 400.Kan innbetales til konto 1020.20.98903, oppgi navn og alder etc.
Viktig husk også å bli med Slitu If i grassrotandel, Norsk Tipping. 7 % av spillebeløpet går til drift av
Slitu If, bl. annet de flotte ski løyper vi har. Vis frem denne neste gang du spiller.

FOTBALL

Bilde er fra 2018 sesongen, men symboliserer hva du kan oppleve i felleskapet innen fotball. Dette er
laget Slitu Jenter/Gutter født 07/08. De er i gang med sesongforberedelser under Tor Egil Holmsen og
på laget er det plass til flere, så ta kontakt.

Info om Slitu sine gutter født 05:
Laget består av: Martin Ørka, Vegard Evenby, Kalhed Kattan, Aros Jamal Salim, Trym Svendsby,
Anders Haug, Ludvik Staås, Herman Herland, Karl-Fillip Bergland, Mads Svinndal, Oliver Forberg,
Marcus Kalrud og Arne Mysen
Trener Svein Forberg Hjelpetrener/oppmann Einar Kalrud. Innsats, vilje og karakter er fokusområder
for oppkjøringen til sesongen 2019. Vi ønsker å fremstå som gode rollemodeller for de yngre
spillerne våre, og samtidig representere Slitu på en god, verdig måte.
Vintertreningen er kommet godt i gang. Vi har dessuten i vinter også benyttet oss av "Family
treningsstudio" for å bli enda sterkere fysisk. Vi vil spille i klassen G13/14 og gleder oss veldig til
mange lokale oppgjør. Målsettingen er å stadig utvikle oss videre både som lag og individuelt, og at vi
skal ligge på øvre halvdel av tabellen.
I begynnelsen av april reiser laget på treningsleir til Danmark, Skagen. På agendaen står trening,
kamper, relasjonsbygging., og samtidig få opplevelser som gjør at guttene også de neste årene vil
tilhøre idretten. Alt ligger til rette for at sesongen 2019 skal bli nok et vellykket fotballår for oss på
Slitu. Vi oppfordrer dere alle til å komme å heie oss frem på våre kamper

Barneidrett tilbud i Slitu baserer seg på: Allsidig idrett med fokus på lek og moro. For alle barn i
alderen fra 4 år. Kontingent er medlemskap i Slitu IF.

Torsdager kl 17-18 Fotball/lek/skole: Trener er Rune Borgås, tilbud til jenter og gutter fra 4 til 6 år.
Tirsdager kl 17-18 allidrett: Trener Jon B Mathiassen fra 4-6 år

Denne unge herremann er på barneidretten og hetter: Marcus Borgås.

Slitu If A Lag og Barn håndball på Cup
Slitu IF are back Senior handball i full aktivitet. Slitu damelag og Zoran trener sammen med Ronny
Enger. May Olsen oppmann. Oliver Thorsen hjelpetrener. Damene trener mandag og onsdag 20:30 –
22:00 i Eidsberg hallen.
Tirsdager kl 18-19 Barne Håndball: Trener er Ronny Hansen. 4-6

AIROBIC

HeiLyst til å bli med i denne herlige gjengen, de trener: tirsdager kl 19.30-21.00 og torsdager kl
19.30-21.00.
Ta kontakt med Ingeborg Skullerud for mer info. Tel nr 928 17 650

Slitu If Skigruppe.
Skigruppa står ansvarlig for drift av alle flotte skiløyper vi har gjennom hele sesongen og tur løypa på
sommeren. De arrangerer i år Vibeke Westby Skofterud minnerenn i februar samt Bagler rennet,
dette også i samme mnd. Ikke så mange aktive, men er med i samarbeid Høytorp Ski team, samt godt
samarbeid med de andre klubber i Østfold/Follo. Unge Marius Johannessen f/2006. Skihopper fra
Slitu, som er med i ungdom satsningen til Kollen hopp. (se bilde under) Kanskje vi får se i fremtiden
en gutt fra Slitu, klar på toppen i Word Cup Så det gror i ski idretten i Slitu.

Marthe Lysaker, 16 år.
Konkurrerer i år i K17 klassen (Junior), og før jul 2018 hadde hun gode resultater som sølv i KM
rulleski i Tistedalen og klasseseier i Høytorp Opp. Dessverre førte barmarksesongen til en skade som
gjorde at skisesongen på snø dessverre var over før den startet. Marthe er fortsatt motivert for å
legge ned innsats og går i år på Askim VGS Toppidrett. Marthe er også med i Team Craft Østfold som
er et tilbud til de som satser på langrenn i Østfold fra og med Junior, disse har samling en helg pr.
måned fra mai til desember. Alt fra barmarksamling et sted i Østfold til snøsamling i ski-tunnelen i
Torsby i juni.
Satser for fullt mot 2019/2020 sesongen.

Minnerennet ble dessverre avlyst PGA av værforholdene, men det er planlagt et mosjonsløp for store
og små 1.mai. Følge med, det kommer mer info om dette etter hvert.

SLITU VELFORENING

SLITU VELFORENING - STIFTET 1959
Formål: Slitu Velforening har som mål å jobbe med saker som opptar Slitus
befolkning, samt å arrangere/være med å arrangere, sammenkomster og sosiale
tiltak for beboerne i bygda.
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

Slitu Vel 2018
Verv

Navn

Tlf/mail

Leder:

Marcela
Bakken

Sekretær

Mona Nydahl

Kasserer

Heidi Wiig

Styremedlem

Egil Hoelstad

90990787
mtahumada@hotmail.com
93234001
mona.nydahl1@gmail.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
2 år

2020

2 år

2020

2 år

2019

2 år

2019

2 år

2019

1 år

2019

Arbeidskomite:
93274050
tor-arne@byggmester-neteland.no
41855001
kenhe@online.no
91604020
tornil2@broadpark.no
91786933
kjell-roartvedt@hotmail.com
47613294
rafael90@hotmail.no

Tor Arne Granli
Kenneth Henriksen
Torgeir Nilsen
Kjell Roar Tvedt
Andreas Grønholm
Revisorer:
Evelyn Lund
Elisabeth Gulbrandsen

41461903
90165211

1 år
1 år

2019
2019

2 år

2020

2 år

2020

2 år

2019

2 år

2020

2 år

2019

SLITU VELFORENING

Slitu Vel sin drift er basert på innbetaling av medlemskontingent fra husstandene på
Slitu, samt kulturmidler fra kommunen. Arbeidet i velforeningen blir utført ved frivillig
innsats på dugnad.
Dette har skjedd i 2018:
 Det ble sprøytet til skøytebane vinteren 2018
 Containere satt ut ved lekeplassen våren 2018
 Flagget 1 mai, 17. mai, ved konfirmasjon og ved Vibeke Skofteruds begravelse.
 Slitu Vel har i samarbeid med Slitu IF og Kraftverket, arrangert sommerfest på
lekeplassen, med ansiktsmaling, natursti, langball og bålbrenning.
 Gitt bidrag til Vibekes minnefond.
 Medlemskontingent 2018 er sent ut. 90 betalende husstander.
 Kulturmidler for 2018 er mottatt.
 Innhentet priser ifbm oppgradering av uteområdet på lekeplassen.
 Støttet navnevalget Slitu Handelspark.
 Arbeidsgruppa i Slitu Vel satt opp juletre ved Slitu Pizzaen.
 Arrangert Julegrantenning første søndag i advent, i samarbeid med Tenor Skolekorps.
Slitu Vel kjøpte inn godteposer, fakler og glowlights til barna og kåret årets Slitunisse
jente og gutt.
Dette skjer i 2019
 Det er noen utfordringer med det elektriske anlegget på lekeplassen, men vi
håper å få sprøytet til is på lekeplassen. Det vil imidlertid ikke være varme i
varmebua denne vinteren.
 Sommerfest i august.
 Julegrantenning første søndag i advent
Sommer fest august 2018. Skumle barn

Langball skaper aktivitet

Bålbrenning hører med

SLITU VELFORENING

Fra Julegrantenning i Slitu

1 adventsvers blir lest av Frida og Rebekka

Årets Slitu nisse-jente
Dina Marie Hagnemark

Årets Slitu nisse-gutt
Jens Dahl Amundsen

SLITU VELFORENING

Flott opptreden av Mysen Cheerleading Coyotes

Spente barn som venter på nissen……
Alle medlemmer og ikke medlemmer ønskes et riktig godt nyttår!
På vegne av Slitu Velforening
Heidi Wiig
Besøk oss gjerne på vår facebook-side: «Slitu Velforening»  

BEKKEVAR GNR 18 BR. NR 1-2.

Bilde er fra 1965.
Denne gården ligger helt innerst i Bekkevar stien og ble egen gård i 1856. Gårdsdriften har fra starten
av vært tradisjonell drift. Fra 1937 til 1950 var det revefarm på gården. De siste årene har det stort
sett vært hester som har vært drift grunnlaget.
Gården har hatt mange eiere, Fra 1900 Kristian Skaug, 1916 Johan Nikolaisen, 1923 Emma og Karl
Bekkevar, 1923 Herman Hoel, 1924 Matheus Thomassen, 1927 Gunnar Gundersen, 1933 Karl Thorud,
1934 Joseph Skalberg, 1937 Reidar og Lovise Lysaker, fra Kongerud i Trøgstad/Slitu, Lovise giftet seg
med Julius Ørka og de overtok gården sammen i 1939. Lovise og Julius bygget nytt hus i Slitu og
flyttet ditt i 1954, da ble gården forpaktet bort, frem til Erik Lysaker kjøpte gården i 1967. Erik og Aud
fikk 4 barn, Jan Erik, Tove, Håvard og Ingar. De solgte gården igjen i 1988 til Reidun Bøhn og hun
solgte i 2002 til Monica Hansen.

Fra V Julius Ørka, Kirsten Thyberg Dahl, Martha Thyberg, Lovise Ørka, Tore Lysaker-1947

Erik Lysaker og datter Tove, 1975.

Håvard Lysaker og Ole Petter Lysaker

BEKKEVAR GNR 18 BRNR 4

Flyfoto fra ca. 1965
Denne gården ble fraskilt hoved bølet i 1856 og har vært i familiens eie siden. Fra start av Ole Hansen
f/1831 g.m. Juliana Brasilia f/1842. Ole Anton Olsen Bekkevar f 1866, d 1953, g.m. Olava Maseng fra
Askim, f 1875 d 1965. Olaf Bekkevar f.1907, d.1989. g.m-Olga f/Buer fra Enebakk, f. 1912 d.1993. De
hadde ingen barn og Nevø Ole Edgar Bekkevar kjøpte gården i 1989. I dag er det hans sønn Inge
Bekkevar som eier gården. Jorden er leid ut. Stuebygningen er bygget i 1904, men restaurert mange
ganger og i dag generasjonsbolig.
Hilmar og Olaf Bekkevar var brødre og vanket mye sammen. Her ser vi de som små og unge på
Revejakt

Produksjon på gården var det tradisjonelle, men hadde også Sauer. Låven ble bygget i 1899 og er like
fin i dag. (se bilde) På ende veggen er det et hull, her pleide Olaf og hans bror Hilmar ligge og skyte på
rev
Olaf og Olga var et fargerikt par, men musikk og fiske, som store hobbyer. Olga var god til og hoppe
på ski og hun var ikke redd for og sette utenfor i Ulleberg bakken. (40 meters bakke) Olaf var kjent for
sin trolldom med trekkspillet og han spilte i en del år i bandet Blue Boys, samt var med på mange
forestillinger i Bøndenes hus. Han spilte også under åpningsfesten av Bøndenes hus (Foreningshuset
Slitu) 24.02 1932 med 300 personer tilstede. Vi husker de også godt på moped, begge to en gang
de skulle til Lekum for å fiske, kjørte Olaf over en dump i veien, Olga ble kastet av, det så ikke Olaf,
før han var fremme og lurte fælt på hvor «kjerringa» var! Det ble mye sosialt samvær på kjøkkenet,
bror Hilmar bodde bare noen hundre meter fra og noen husker sikkert Kromblom som var på besøk
der mye og Anton Eriksen.
Blue Boys Band: Trommer: Bjarne Olaf Johansen, Trekkspill: Olaf Bekkevar, Fiolin: Georg Johansen,
Banjo Ukjent.

Olga Bekkevar, Anton Eriksen og Johannes Dahl (Kromblom)Julebesøk på Bekkevar.

Fra V: Bjarne Dahl, Olga Bekkevar, Hilmar Bekkevar, Anton Eriksen
Ole som kjøpte gården, har bygget verksted og pusset opp gården. Ole er viden kjent som trollmann
på biler og motorer, det er ikke den ting som ikke starter, når han får ordnet med det. En gang ringte
Hans Grini, Ole måtte komme og starte opp den gamle bilen, for han skulle på tur med «øvrigheta» i
bygda, de fikk ikke lov til å sette seg inn i bilen før Ole gav klarsignal, klar beskjed fra Hans

I 2013 kjøpte Ellen Frisenfeldt Schmedling gården. Ellen er Veterinær og driver firma Hestekur AS,
dette sier hun om dagens drift på gården: Jeg forsøker etter beste evne å lære meg å drive gården
slik at det blir så optimale forhold som mulig for både insekter, mikroorganismer i jorda, fugler,
hester, katter, griser og kaniner. Prøver så godt jeg kan å være selvforsynt med kjøtt, og det går
nesten. De dyra jeg slakter selv, utnytter jeg så langt som mulig med kjøtt, pels og ull. Skal også lære
meg å bruke fettet til såpekoking og liknende. Målet mitt er å skape et sted der folk og dyr trives. På
bilde Ellen i flott driv på en av sine hester Dagens eier Ellen i flott dressur, med sine flotte hester

Ridetur på Bekkevar

Flotte Angorakaniner

Fly foto fra ca 1965
BEKKEVAR G. Nr.18 Br. Nr.5

Sverre Bakke forteller her litt ekstra om Bekkevar område sin historie: Bekkjarhvarf (Bekkevar) er
sannsynligvis ryddet i vikingtiden. Første kjente omtale er i Oslobispen Eystein Aslaksons Røde Bok
over kirkegods, som oppgir at Ulvinar Prebene i 1396 hadde en årlig inntekt på Bekkeirhuarf på ett
spann smør og et halvt øre sølv. Gården tilhørte på det tidspunkt Tenor Kirke. Ved reformasjonen ca.
år 1400 var gården overført til privat eie.
Hovedgården var ikke egen plass før ca. år 1630. Da registreres gården som selvstendig eiendom.
Den første kjente selveier av Bekkevar var Amund Rasmussen, som overtok gården i 1633. På den
tiden var Bekkevar på 260 mål innmark og 35 mål skog.
Opp gjennom hundreårene har det vært mange eiere og som dere leser om område har gården blitt
delt opp flere ganger, dermed kom også klengenavnet Bekkevar byen.

Emilie (Milla) og Kristen Bekkevar

Emilie f/Huse

Kristen og Emilie med sine to tvilling døtre Margit og Anny

Når det gjelder Bekkevar G. Nr 18 Br. Nr 5, som familien Bakke kommer fra og som vi i Slitu kjenner,
ble den skylddelt 27.06.1867.
Johan Akselsen, gift med Anne Marie Hansdatter Bekkevar, overtok Bekkevar den 19.12.1873 for 700
Riksdaler. De hadde 9 barn. Johan driftet gården og var i tillegg murer. Etter Johan sin død, ble
gården overtatt av sønnen Anton Johansen, som var gift med Maren Johanne Kristendatter Kråka.
Det vil si at han har gått over Riksvei 128 og inn på Gården Kråka og fridd de fikk 6 barn.

Edvin (Øivind) Bakke foran låven og passer på kalven.

BEKKEVAR BNR 18 BR. NR 7.

Denne gården ligger på venstre side, når du kjører inn Bekkevar stien. Gården ble utskilt i
1858, fra Hove bølet. Gårdsdrift var i mange år oppdrett av sølvrev. Gården har vært i
familien Østreng sin eie fra 1908. Dagens eiere Evy og May Østreng er døtre av Solveig og
Arne Østreng. Arne kjøpte gården i 1950 av sin søster Anna, som var enke etter Hans Ultvedt.
Et meget flott gårdstun kjennetegner gården og brønnen ligger der, på samme sted fra
århundreskiftet. Det ble dyrket korn og grønnsaker på gården. I tillegg drev de med høns
og solgte egg. Hadde også en hest og et par griser til eget bruk. I dag er den dyrkede
mark leiet ut. Gårdsbruket er på 60 mål dyrket mark og 7 mål skog. Grenser til Vegarud
og Bekkevar gnr 1-2-5 og Berg.

Som man ser på bildene er gården pusset opp de senere år bilde unders er eldst.

Margit Bakke med barne barn
Etter Anton Johansen ble gården i 1905 overtatt av sønnen Kristen Bekkevar, og han var gift med
Emilie Huse fra Askim. Emilie eller Milla som hun kaltes, var et unikum i språkvalør og folkeeventyr
forteller. De hadde 2 barn, Margit og Any var tvillinger og de ble født i 1913. Any ble ugift, men
bodde på Bekkevar hele sitt liv. Margit giftet seg med Edvin (Øivind) Bakke. (han fikk «klengenavnet»
Edvin etter mange år i USA) Edvin kom i fra Kvam i Gudbrandsdalen. Margit var aktiv i Indremisjon og
i Saniteten. Margit og Edvin fikk 3 barn, Sverre f/1943, Øyvor f/1947 og Knut Egil f/1951.

Tvillingene Margit og Anny Bakke
Sverre Bakke tok over gården i 1964, han er gift med May Turid Antonsen. De har 3 barn, Hege,
Øivind og Rønnaug. Hege Beate Bakke, samboer med Geir Dahl, overtok gården 31.12.2005. I dag er
det kornproduksjon på gården,

Generelt kan man si at det var mye samhold og sorgfri oppvekst, med godt samhold i søskenflokken.

ØSTRE BERG GNR 18 BR. NR.8

Høyonna på Ø. Berg
Småbruket Østre Berg ble skilt ut som eget sted i 1881. Bruket hadde ca. 15 mål innmark og ingen
skog. Hovedhuset ble bygget på en bergknaus. Stedet er det første du kommer til når du kjører inn
Kjererudveien, før brua over E-18. Andreas Smedby kjøpte stedet i 1911, etter ham tok Edvard
Smedby over.

Gode Naboer samlet.

Ole med trillebår og bak skyting på blink

Solveig på vei hjem, etter melket kua.
Solveig Smedby f/1918 d/2003 fikk stedet testamentert og hun var gift med Hilmar Bekkevar f/1910
d/1982. Deres sønn Ole f/1949 tok over stedet og hans sønn Inge deretter. I dag er det eid av Inger
Lise Andersen.
Jorda har stort sett vært leid bort de siste år, men fra starten var det mulig med kuer og gris/høner
etc. til livberging. Hilmar jobbet hos Anker Hansen fabrikker, mens Solveig var hjemmeværende og
passet småbruket og lille Olemann
På bilde Hilmar, Freidi (hunden) Solveig og Ole.

VESTRE BERG GNR.18 BR. NR 6

Høy onna på V Berg, Johan Thyberg, Kirsten, Petter Larsen og Martha Thyberg i 1947.
Vestre Berg ble skilt ut i 1881. Dette stykket var imidlertid blitt solgt fra hoved bølet i 1870- åra, og
gikk førts under navnet «Udmarken». Fikk navnet Vestre Berg ved skyldsetting 04.08.1881. Det var
opprinnelig et langt smalt stykke på ca. 15 mål. I 1902 ble det kjøpt til et stykke fra Østre Næringsrud.
Stuebygning ble reist i 1870- åra og ble ombygd i 1949. Alle bolighus som lå på gamle V Berg ble
brukt til brannøving, da disse måtte vike for ny E.18. Det ble bygget ny enebolig lengre inn på område
i 2005 og der bor i dag 6 generasjons eier, Jon Bjørnar og Nina Lund Mathiassen, med 3 barn, slik at 7
generasjon er sikret

Sofie, Martha (Thyberg) Annette, Georg, Hans Petter Larsen

Hans Syversen overtok V Berg i 1892 og solgte bruket til Svoger Hans Petter Larsen f/1863, d 1957 og
hans kone Annette Mathilde Syversdtr. Berg f.1864,d.1955, i 1925.

Petrana Hansdr.f.1837, d.1921. (mor til Annette) Maren, Peder og Hans Syversen (V Berg fra 1892 til 1925)

Hans Petter var skredder av yrke, fra han var 15 år og arbeidet i dette yrke til han var over 85 år
gammel. De fikk flere barn og blant dem var Martha f.1906 som giftet seg med Johan Thyberg, f/1910
fra Sigdal. Johan kom fra en familie med tradisjoner innen mølle drift og det var innen dette yrke han
var meste av sitt virke. Martha Thyberg var kjent som en meget omsorgsfull dame, det var mang en
gang hun lagde vaffel og kaffe på termos, og dro på besøk til folk, som kanskje var ensomme. Hun sa
« Disse medmennesker har ikke mulighet for og komme til meg, så derfor drar jeg på besøk til dem»
Begge vanket i Filadelfia miljø i Slitu og mangt et hus møte ble avholdt hos dem. Johan og Martha fikk
Kirsten Mary f/1927 og hun giftet seg med Bjarne Dahl. Kirsten jobbet en god del som
butikkmedarbeider i Slitu Landhandleri og Øyerud Landhandleri, mens Bjarne var noen år på Norild
og 30 år på Viking i Askim. Jordbruket var stort sett leid bort, slik som i dag. Som nevnt lå
eiendommen ca. der brua går over E-18, innover på Kjeserud veien. Kirsten og Bjarne fikk en datter
Kari, hun bor i Mysen og hun har to gutter, Knut Vidar og Jon Bjørnar.

SLITUDANSEN

Denne glade gjengen utgjør styre i Slitu Dansen. Fra høyre: Mela Grönholm, Olaug Vesse,
Kari Bredesen, Gøran Faugli, Laila Henriksson, Bengt Søtorp.

Slitu Gammeldans ble stiftet i oktober 1969 av Håkon Olafsen, Hans Buer, Reidar Johansen,
Hans Tuveng m. flere. Håkon Olafsen ble første leder. Mye dans og moro, men det var ikke
alle som kom som fikk plass hver gang i det gamle lokalet.
For å kunne få delta på årets julebord, måtte vedkommende ha møtt opp på minst 2 fester
på våren og 2 fester om høsten. Mange måtte vente for påmelding som nye medlemmer.

Huset var helt nedslitt midt på 70-tallet, men med stor dugnadsinnsats, ble lokalet pusset
opp og på-bygd. I dag eies Foreningshuset av Slitudansen og Slitu If med 50 % hver.
Fortsatt stor pågang på dansefestene. Det ble holdt fester ute på sommeren i Rødnes og
Båstad. Thor Larsen hadde tilgang til lastebil. Vi lånte lemmer av Høytorp Fort og laget
dansegulv. Hvor strømmen kom fra husker vi ikke. Folk overnattet i bilene, telt eller
campingvogner. Det ble også tur til Sandgrunn i Karlstad og hotellturer på fjellet.

Navnet ble endret fra Slitu Gammeldans til Slitudansen (Hørtes bedre ut for de unge).
Slitudansen har nå 9 fester i året og har i gjennomsnitt 110 – 125 dansende på hver fest.
Etter brannen i 2011 ble det et helt nytt og fint lokale. Huset er mye brukt, så det ble ytret
ønske om et møterom og det er blitt et flott møterom i annen etasje.
Dansemiljø er meget bra i bygda og i bygdene rundt. Det møter opp 20-40 danseglade
utenfra som ikke er medlemmer. Antar dette kanskje er på grunn av at vi satser på kjente og
bra orkestre. Nå i oktober 2019 er Slitudansen 50 år og det skal vi selvfølgelig feire.

Mye bra musikk preger Slitudansen Gøran Faugli i styret fra 1974 og leder fra 2003

Årets fester:
26. januar – Musikk: Duoen Henriks
23. mars – Musikk: Contici
17. mai - Musikk: Holens

23. februar – Musikk: Opus
27. april – Musikk: Holydays

(spekematfest)

21. september – Musikk: Hilljacks (årsmøte)
19. oktober – Musikk: Opus (jubileumsfest)
16. november – Musikk: Agneta og Peter
28. desember – Musikk: Kolbus (julebord)
VELKOMMEN TIL SLITUDANSEN

Hva er Kraftverket?

Kraftverket er en evangelisk menighet. Det vil si at vi deler den samme troen som de fleste kristne
frikirker i Norge, slik som metodister, frelsesarmeen, pinsevenner osv.
Adressen er Ultvedtveien 8, 1859 Slitu

Vi har mange ulike aktiviteter – og her er et utvalg:
Barneklubb

Hver onsdag kl 12 - 14 har vi barneklubb (ikke i skolens ferier)
Her er det hobbyvirksomhet, leksehjelp og servering av saft og vafler

Siste fredag kveld hver måned arrangerer vi klubb for ungdom fra og med 7.klasse med diskotek, quiz,
karaoke, film, osv. Andre fredager arrangerer vi spillkvelder.
Mer om ungdomsklubben «The Club» finner du på:
www.facebook.com/groups/393878414019218

Gudstjenester

Gudstjenester har vi hver søndag kl 17:00. Disse består av sang, bønn og som regel en preken. Til slutt
spiser vi kveldsmat sammen!
Søndag 17.februar er det «Bibelsøndag». Menighetene i Eidsberg har felles møte i Filadelfiakirken
Mysen kl. 18.00 med påfølgende kirkekaffe.
Det er ikke møte på Kraftverket denne søndagen.

Også i år får vi gjester fra inn- og utlandet!

5.-7. april får vi besøk av et team fra Sveits. Programmet for helgen kommer til å bli lagt ut på FB.
I slutten av mai får vi besøk fra et team fra England. Det kommer en gruppe av 8-10 ungdommelige
mennesker fra en bibelskole som heter «DNA»

Diverse

Den filippinske menigheten «Living Word Bible Center Østfold» har møter hver søndag
kl. 11.00 i lokalen vår.

Kontakt
Karin Nilsen – tlf 974-82-818 - e-post kraftverketmenighet@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/2995969713/

Bjarne og Kari 1953.

Martha og Kirsten 1947 på V. Berg, foran hovedhuset og bikuber.

Martha, Kirsten og Johan Thyberg

Fly foto av V.Berg ca. 1993

En tanke som mange ganger kommer, når jeg skriver om eldre steder i Slitu, er hvor mange her i
område som er i slekt med hverandre, faktisk noen ganger uten å være klar over dette. På V Berg
oppdaget jeg at et lite barn, som Hans Petter Larsen, var Onkel til hadde blitt foreldre løs og han ble
oppfostret der på gården, som deres egen sønn. Georg Bredo larsen var hans navn og han er far-far
til Berit, Erik,Per og Jan Larsen på Slitu. Derfor faller det meg naturlig og skrive noen ord om han.
Dette er hentet fra omtale når han var 70 år. «Han mistet tidlig faren sin og vokste opp hos sin
Farbror skredder Larsen på Slitu. Etter han var konfirmert begynte han som gårdsarbeider, bl.a. i
mange år hos oberst Jølsen på Lekum. Det var også der han ble fastboende, huset hans lå ved
grensen til Hoel gård. Han jobbet mange år på Viking Askim, men han var også kjent som en
enestående nevenyttig mann. Han var i mange år også bygdeslakter, og med sitt gode humør og sine
muntre historier var han en velkommen gjest rundt i bygda». Fremsiden av åres Slitu Info prydes av
han, bilde er tatt i Oslo, før han ble farløs, og det var normalt på den tiden at små barn hadde «kjole»
når det ble tatt foto.

VESTRE KJESERUD Gnr. 19

Flyfoto 1950
Gården ble antagelig ryddet i tidlig kristen tid. I 1418 er navnet skrevet Kæerudh. I 1663 ble
Kjeserud utlagt til dragongård og omkring 1820 ble gården for første gang delt opp. Vestre
Kjeserud har vært bondegods helt fra middelalderen.
Dagens eiere kan føre familiens røtter tilbake til Halle Gulbrandsen fra Botner i Høland, han tok
over gården i 1635. Halle var av en gammel stormannsætt, satt økonomisk godt i det. Han var
lagrettemann i Eidsberg i flere år. Kjeserud eide han frem til sin død i 1658. Historien om gården
er lang og innholdsrik og utfra det som kan leses i bygdebok og andre publikasjoner, har gården
og dens drivere vært involvert i bl. annet: Kråka, Bekkevar, Sulerud, Hjelmark, Fusk, Sekkelsten,
Storerud, Moen, Slitu for og nevne noen gårder i område. Område i dag er delt på tre gårder,
Vestre, Mellomste bruket (br.nr. 4) og Nordre bruket (br.nr 5) Vedr bilder så er det 6
generasjoner her avbildet, som har driftet gården.
Fly foto 2015

Familien Torkild og Ann Cathrin Kjeserud, bor i dag på Vestre Kjeserud, med 3 barn, mens far
Erik og kone Berit bor på mellomste bruket, begge gårder har samme eier.
Stuebygningen ble bygd i 1922, og tegnet av arkitekt Sigurd Bentsen, samme mann som tegnet
Heggin kommune forsamlingssted.

Ole Hansen Kjeserud

Petrine Kjeserud

Gårdsdrift har gjennom tidene vært natur husholdning, men er i dag spesialisert på Storfe og
Melkeproduksjon, i tillegg til korn. Nevnes må også at det var svine produksjon før. Når Erik og
hans søsken var små, var det også stor egg produksjon på gården, over 2000 høner gav nok
arbeide, minnes Randi. Hun og søster måtte vær søndag pusse og rense eggene

Hilmar Kjeserud

Laura Kjeserud

Ved krigsdagene i april 1940, var det mye granat skyting fra Høytorp fort, bl. annet skulle de
sannsynligvis treffe tyske troppestyrker på Sekkelsten område. Det var ikke alle granater som
kom frem, en god del havnet på Kjeserud. Det finnes i dag minner etter granat treff og det var vel
bare en «Guds lykke» at det ikke ble menneskelige skader. Hvor alvorlig det var, sier den
historien om personen som hadde en dress hengene der, når han senere skulle hente den for
bruk, oppdaget han store flenger og hull i dressen. Granat traff også i møkka haugen på jordet,
det hadde vist blitt et skikkelig sprut ut av dette.
Ole Petter Kjeserud tok over gården etter sine foreldre Hilmar og Laura, i 1940. Erik tok over
driften i 1983 og deretter hans sønn Torkild Halle Kjeserud.

Hva gjorde barna på Kjeserud, fra Ragnhild, Randi, Eriks barndom?
Vi barna hadde masse å fordrive tida med. Vi plukket blomster, syklet i dyretråkka i
bratte bakker i havna og skogen. Vi lekte i høyet, hoppet i høyet eller vi gravde tuneller
på kryss og tvers. På sledeskjulet hadde vi også en lekekrok hvor vi også lekte mye. Der
lekte vi ofte butikk. Vi hadde tatt vare på tom emballasje og satt dette i ”butikkhyller”.
I bekken mellom innmark og utmark fisket vi ørekyte. Fiskestanga var laget av lange
grener som hadde fjernet kvistene på, duppen var en kork, krok lagde vi ved å lage bøy
på knappenåler. Som agn brukte vi mark. Vi fanget også fisk ved å lage hull i bunnen på
tomflasker. Det var flasker av den typen hvor bunnen gikk innover. Fisken jeg fikk ble
stekt og surret i fløte og gitt til alle kattene mine. I skogen var det et sted hvor bekken
var veldig bred der kunne vi bade. Ellers kunne vi bade i brønnen på gården, men der

var det blodigler og de likte vi ikke å få på kroppen. Vi lekte ellers ute i skog og mark og
hadde det kjempe morsomt.
Om vintrene måkte vi snø av brønnen og gikk på skøyter der. Vi hadde skruskøyter d.v.s.
at vi skrudde de fast på beksømstøvlene (skistøvler). Vi møttes også med andre barn fra
Slitu i noe som het Slituskogen, der var det en stor brønn. Dit gikk vi med skuffer og
koster for å lage oss skøytebane. Det var ganske langt og dersom det hadde det kommet
mye snø så måtte vi gå på ski dit. Om vinteren akte vi kjelker – rattkjelke og grisekjelke.
For å få lys om kvelden spikret vi fast tomme blikkbokser til kjelkene og så satte vi fast
stearinlys med stearin. I de bratte bakkene i havna akte vi på sekker som det hadde vært
kraftfôr i.

Hønse trappa: Erik og Randi

Premie okse og «Sveiser» Anders Laue

Ragnhild og Randi hadde hver sin høne som de tok med oss på sykkelturer, Perla og
Bruna. De kom til oss når vi lokket på dem. På bagasjebrettet på sykkelen satt de helt i ro
når vi var på tur.

Helene Kjeserud

Ole Petter Kjeserud

Randi, Ole Petter, Ragnhild, Helene og Lille Erik. Fra 1950
Da pappa gravde ut en brønn til drikkevann i Skagstadhellinga, var vi med for å hente
opp blåleire. Den brukte vi som modellkitt. Vi lagde mange fine kurver og figurer.
Erik og fetter Sebjørn drev ofte med sykling. En dag kom de i stor fart opp låvebrua,
løftet opp framhjulet og skulle så svinge inne på låven. Det var bare det at det ble en
feilberegning og Erik datt ned i ei tom løe. Det var skummelt. Han fikk seg en voldsom
smell og ble skikkelig forslått og fikk hjernerystelser.
På vinteren var vi med til Måsan for å hente torv. Dette ble hentet med hest og vogn
senere med traktor. Torva ble senere revet på låven og ble til torvstrø. Dette ble brukt til
å strø for kuene og hestene.
Vi hadde selvfølgelig også plikter: Som å holde orden på rommet, vaske opp, pakke egg,
luke, hakke, sette og ta opp poteter, ta opp kålrot, være med i høyonn og andre onner,
plante skog, fore høner, griser, hester, hjelpe til i fjøset og i hønsehuset. Om vinteren var
vi med og klippet kuene med klippemaskin. Nevnes må også Erik, som nok var et liten
«Emil» en gang satt han hele familien i panikk. Han hadde gjemt seg i hundehuset, men
familien lette og lette etter ham, det var en stor brønn på gården og de var selvsagt
redde. Det eneste sted de ikke så etter Erik var i hund huset, hvor han satt og lo tror
nok han fikk litt kjeft etterpå
Merknad fra Slitu info, det er flott å se en gård som holdes så flott i stand på denne måte,
meget prisverdig.
Erik og Berit Kjeserud

Torkild og Ann Cathrin Kjeserud

ZULUKLUBBEN PÅ SLITU – BLI MEDLEM

Zuluklubben på Slitu er en privat klubb som også du kan bli medlem av. Klubben ble stiftet i 2006 av
ekte ildsjeler. Ildsjeler som ville at denne klubben skulle være et sosialt treffpunkt, med en befriende
atmosfære for folk fra nærmiljøet. Med dette som mål jobber vi kontinuerlig for å følge opp denne
gode intensjonen. Vi er p.t. 154 medlemmer som tidvis besøker klubben, noen ofte, andre sjeldnere.
Det som er aller viktigst for oss i styret, er kontinuerlig «å skape» et trygt og godt miljø hvor folk
«med lang og kort fartstid i Zululand» blir kjent med hverandre og trives i lag.
Vi holder åpent hver fredag fra kl. 20.00 til kl. 01.30, og den første lørdagen i hver måned fra kl. 19.00
til 01.30. Damene i klubben har i tillegg sin egen dameklubb som holder åpent den første torsdagen i
hver måned. I vårt lokale i Peter Slotsviksvei 2 tilbyr vi et godt utvalg av drikke til gunstige
medlemspriser. På alle våre lørdagskvelder serverer vi et variert tilbud av varme retter. Vårt medlem;
Kokke Mela Knutas Grönholm, sørger for den gourmetiske standard. Gjennom året arrangerer vi
oktober fest, turer, jule- og påskebord og spesielle fredagskvelder står quiz «på menyen».
Medlemskapet er livslangt og koster kr. 1000,00. Kontakt styrets leder på mobil 922 04 994 for mer
informasjon. Kanskje akkurat du/dere blir vårt neste medlem. Velkommen skal du/dere være.
Styrets sammensetning er p.t
Sven Erik Vesse – Leder
Marit Svendsby – Sekretær
Evelyn Lund – Kasserer
Svein Erik Vegarud – Innkjøpsansvarlig
Sissel Gislingrud – Styremedlem
Bilde fra oktober festival. Olaug, Maia Vesse og Else Faugli

Nordre Kjeserud Gnr.19 br.nr 5
Nordre Kjeserud ble også fra delt hovedgården i 1851. I 1860 årene står det at det var 107 mål med
åker og dyrket eng og 15 mål med måtelige bakker. Husa ligger et stykke nordvest for de andre
Kjeserud – bruka, nesten oppved skogkanten. Gården har vært bort forpaktet til Kjeserud Gnr 19
stort sett hele tiden etter annen Verdenskrig.
Mange som bor i Slitu og omheng har aner hitt til dette stedet. Vår gode gamle Taxi sjåfør Rolf
Kjeserud er oppvokst på dette stedet, sammen med sitt søskenbarn Willy Dahl. Det var to mindre
bolighus på gården og i den tiden stor bolignød. Men jeg tror det også skapte samhold mellom
slektene. Willy kjørte også taxi i en periode. En del av slekten utvandret til Amerika. En annen
«kjendis» som bodde der var» Kromblom» som Johannes Dahl, hadde som kallenavn, han var en
meget hyggelig kar
I dag er det døtrene til Willy Dahl som eier gården sammen, Jorun og Gunnvor.

Rolf Kjeserud i drosjebilen og Willy Dahl til høyre. 17 Mai ca 1920 Kirsten Høie (Dahl), Arne Lund ,Willy Dahl

Ågot Elfrida Kjeserud Hansen, med telegram fra Kong Harald på sin 100 års dag.

Kjeserud (det mellomste bruket) Gnr.19.br.nr 4.
Dette gårdsbruk ligger rett ved hovedgården, og ble fraskilt i 1851. Husa er bygd på fjellknausen og
hovedhuset ble bygget i 1920. De andre hus er også fra 1900 tallet. Låven brant ned i 1958 og ny stor
klar året etter.
De som bodde der i starten av 1900 tallet, er mange godt kjent for Slitu folket. Nevner bl. annet
Einar, Alf, Ingvald, Olaf, Ågot og de hadde flere søsken. Alle hadde etternavn Kjeserud, men er ikke i
slekt med Kjeserud på hovedgården. Foreldre het Wallin, navnet Kjeserud byttet de til når de kom til
gården.
Olaf Kjeserud, bodde mange år i Nybråten veien i Slitu og er far til Ragnar Kjeserud som driver Askim
Steinindustri. Ågot Elfrida Kjeserud Hansen, var kjent for sine dikt og sanger. Hun hadde sin første
opptreden på Bøndenes hus Slitu i 1933. Ågot døde i 1917 og ble godt over 100 år. Ingvald var
æresmedlem av Slitu If og jobbet i mange år på TTC (Contardo).
Einar tok over gårdsbruket i 1952. Deretter hans sønn Oddvar Kjeserud. Ble solgt til John Torper i
1983 (svoger) og Erik Kjeserud kjøpte gården i 1998. Det betyr at gårdsbruket i dag er en del av
Vestre Kjeserud. De har også forpaktet jorden i mange år før det ble kjøpt inntil, som tilleggsjord. Det
er også i hovedhuset der Erik og Berit Kjeserud bor.
Ingvald Kjeserud

Fly foto 1950

Ragnar Kjeserud

FORENINGSHUSET SLITU

Styre i Foreninghuset Slitu fra V/ Thor Nilsen, Karl Otto Bredesen, Gro Ahlbom, Elisabeth
Gulbrandsen, Jan Mortvedt, Ivan Brdaric.

Minner om at vi har laget et møte rom i annen etatge, som kan brukes fritt av lag og foreninger,
eller om noen ønsker og starte opp med sjakk/bridge klubb etc. Booking : toonils@online.no

Vi skal være stolte av vårt felles Grendehus på Slitu, kan brukes i store og små anledninger.
Online booking på www.husetslitu.no

ULEBERG Gnr 19 br.nr.8-9
Uleberg ligger helt innerst på Kjeserud veien, ved Jernbane linja. Anders Mathisen Uleberg kjøpte
denne husmannsplass av Anne Marie Kjeserud 24.04.1884. Bilde er fra Eidsberg Bygdebok.
Mye av området måtte ryddes og dyrkes opp på nytt og ved husa var det nesten bare fjell, der
Mathisen Uleberg i årenes løp fikk fylt på jord og anlagt hage. Hans eldste sønn Johan M Uleberg,
som var stasjonsmester på Slitu stasjon, tok over stedet i 1929. Han utvidet frukthagen betydelig. Det
er ikke noe igjen av hagen i dag.
Rett før vi kommer til stedet, lå Uleberg hoppbakke, som var en ganske stor bakke, med bakkerekord
på 40,5 meter. Slitu If avholdt mange hopprenn der før krigen. Leser annonse som sier at toget
stopper der kl 9.30 på søndag, for å slippe av utøvere og nytt stopp kl 17.00 for retur den gang var
det service fra NSB Og nevnes bør også en artig sak at Hilmar Kjeserud skulle ta sesongens siste
hopp, men han glemte å sjekke underrenna, den var bar for snø, så det ble et hardt nedslag.
DAMLYKKJA Gnr. 19 br.nr.12
Dette stedet ligger tvers over Uleberg, ned i bakke skråningen. Var opprinnelig en husmannsplass til
Søndre Kjeserud. Damlykja ble frasolgt som eget småbruk i 1918. Litt forskjellige eiere, men i 1949
ble stedet solgt til Olaf Johansen, fra Åsen ved Sletner på Slitu. Han var murer av yrke. Hans sønn Ove
bygget det uthuset som står der i dag. Dagens eier nevner jeg ikke med navn, men det er leit og se så
mye «søppel» og gamle traktorer, kraner etc. ligge henslengt nedover mot huset og rundt. Dette
burde Eidsberg kommune sett på.

Bilde tatt av korpset i Sveits, sommeren 2018

Endelig kom turen!
Etter kansellert tur i 2017, kom endelig turen både små og store hadde ventet på. 23. juni
2018 hadde alle pakket koffertene og var klare for litt over en uke i byen Burgdorf i Sveits.
Denne gangen ble turen planlagt med buss og ferge. Transporten i seg selv var en opplevelse
verken barna eller de voksene vil glemme. Masse latter, film og allsang, fikk de mange
timene i buss til å gå som en lek.
Høydepunktet for turen var korpsets deltakelse på den store festen, kalt Solätte, hvor
titusener deltar for å markere avslutningen på skoleåret med en storslått parade. Etter
masse marsjering og spilling en hel dag, var alle klare for folkefest i Burgdorf.
Vi fikk også prøve oss på en kjent sport i Sveits, kalt Hornussen. Dette var en morsom sport,
men som det trengs år med trening for å bli god i.
Etter ei uke i Sveits, satt vi igjen med fantastiske minner fra blant annet Solätte, busstur til
Alpene, ølsmaking (for de eldste, selvfølgelig), dagstur til Bern, guidet besøk på
brannstasjonen i Bern med påfølgende korpskonsert, bading og grillfest sammen med
vertskorpset. Vi drømmer allerede om en ny tur til Sveits, og håper dette lar seg gjøre om

ikke så mange år. Vi vil igjen si TUSEN TAKK til alle privatpersoner og bedrifter som gjorde at
denne fantastiske turen til Sveits lot seg gjennomføre!

Konserter og konkurranser
I år igjen har korpset meldt seg på Distrikts mesterskapet som arrangeres i Fredrikstad 24.
mars. Her konkurrerer mange korps fra distriktet, og i år satser skolekorpset for fullt. Vi har
meldt oss på i to kategorier, seniorkorps og juniorkorps. Dette gjør det enklere for
musikantene å konkurrere på sitt nivå.
Korpset holder en konsert på Foreningshuset torsdag den 7. mars, hvor vi spiller gjennom
programmet for konkurransen. Vi håper så mange som mulig vil komme og høre på oss!

Ny dirigent!
Rett før jul ble Dag Ivar Belsvik ansatt som ny hoveddirigent for korpset. Dag Ivar kommer fra
Askim, og har mange års erfaring som både musikant og dirigent. Elisabeth Strengen
Gundersen fortsetter som trofast instruktør for de yngste musikantene.

Ønsker du å spille i korps?
Alle barn fra 3. trinn og oppover er velkomne til å starte i korpset vårt ved nytt inntak etter
sommerferien. Vi håper så mange som mulig har lyst til å prøve seg!
Musikalsk leder: Dag Ivar Belsvik, mobil: 915 64 424
Styreleder: Torgeir Nilsen, mobil: 916 04 020
Leder Torgeir Nilsen like blid som alltid, sammen med Julenissen!:)

Til kontoret:
v Brevark
v Konvolutter
v Ordreseddel
v Faktura
Til markedsføringen:
v Visittkort
v Kalender
v Løpesedler
v Brosjyrer
v Innbydelser
Og vi kan også tilby bl.a.:
v Innbydelser
v Julekort
v Omslagsmapper
v Prislister
v Plakater
v T-skjorter
v 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

GRE

Pennestrøket 1
Postboks 2
Tlf.: +4
www.nr1

Kontakter
Daglig lede
Rune Gref
Tlf. 967 43
rune@gref

Prosjektled
Ole-Martin
Tlf. 976 48
ole@grefsl

Selger
Hans Krist
Tlf. 928 94
hkp@grefs

