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Vibeke på Zulufestival. Minner om at minneløp blir avholdt 1.05.2020.

UTGIveR SLITU IF OG SLITU veL

FORORD!
Utgave nr 18 årgang 2020 er nå, klargjort og delt ut til alle i Slitu område gratis. I denne utgave får vi
en hilsen fra Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Kommune. En del info fra Slitus lag og foreninger.
Historie om dagligvare handel i Slitu område de siste 140 år
dette har jeg tidligere utgitt i Eidsberg
historie lag sitt hefte Haakon, men jeg regner ikke med at mer en 10% har leste dette før!
Slitu Info er laget etter enkle metoder og kan ikke sammenlignes med proffe utgaver, men en flott
form for å nå alle innbyggere i Slitu område. Ønsker gjerne innlegg for senere utgaver, dette under
forutsetninger om vi kan få økonomisk støtte til nye nummer. Produksjon av disse nummer koster ca
15 tusen kr og vil takke Zululand organisasjon, Slitu Vel og Slitu If for støtte, på 6,5 tusen kr samt
private givere som har lagt ut resten
MEN du kan hjelpe til at Slitu Info vil bestå, ved og vipse kr 20.- til 80923 eller konto nr:

1020.25.73857

merk: Slitu Info, vis alle som liker denne «avis» gjør det, vil det bidra til flere
utgaver. (Du vil få opp Zululand ved vips, det er korrekt da det er denne konto som blir brukt)
Tilbake melding kan gis til : toonils@online.no

KONTAKTPERSONER SLITU IF:

Leder: Jørn H Johannessen mob tel: 934 50 929
Håndball: Ronny Enger mob tel: 908 25 132
Ski: Geir Arne Johannessen mob tel: 982 09 324
Fotball: Einar Kalrud mob tel: 476 01 154
Barneidrett: Jon E Mathiassen mob tel: 91884717
Aerobic: Ingeborg Skullerud mob tel: 928 17 650

MELD DERE!!!
Det er stort savn av personer som kan delta i alle foreninger,
spesielt dere i 20-30-40 årene. Mange styrer har høy gjennomsnitt
alder og det vil bedre fremtiden for alle om flere melder seg der de
synes de kan delta, uansett størrelse på oppgaver …. VI I SLITU
TRENGER DEG Spesielt dere som har barn på Tenor Skole
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Slitu If
Bli medlem eller forny ditt medlemskap i Slitu If. Vi har meget rimelige medlemsgebyr, slik at alle
har mulighet til å være med på aktiviteter. Ideelt sett burde alle som mottar denne «avis» bli
medlemmer og støtte opp om lokalsamfunnet.
Priser er: Voksne kr 150,- Barn kr 75.- familie medlemskap hele familien kr 400.- dette kan
innbetales til konto: Slitu If nr:1020.20.98903 merk med.avg Slitu If og navn, samt gjerne
alder.
Slitu If leder Jørn Harald Johannessen, gir Slitu Info følgene informasjon. Når det gjelder fotball er
det inngått samarbeid med Eidsberg og Mysen. Kontakt person på fotball er Einar Kalrud.
Barneidretten er under ledelse av Jon Bjørnar Mathiassen og avholder trening/aktivitet tirsdager kl
17.15-18.15. Aerobic har sine aktiviteter tirsdag og torsdag, kontakt Ingeborg Skullerud for mer
info Slitu If drifter også helårsløypa og bare det er vært et medlemskap, tenk på det når du/dere
bruker den sommer og vinter!
Noen av fotball talentene fra sesongen 2019.

Og dette var talenter 1946-47

Slitu If vil oppfordrede alle til å komme på aktiviteter på Slitu Stadion, når de unge avholder
kamper. Dette skaper mer samhold og vi gjør oppmerksom på at det er kiosk åpent under
arrangementer mer info om når dette avvikles får du på Slitu If Info side Face book, bli medlem
der også, slik at du er informert om hva som foregår i Slitu If. NB også håndball kamper, disse
avholdes stort sett i Eidsberg hallen eller i Trøgstad.
Jørn Harald Johannessen, leder i Slitu IF.

SLITU HÅNDBALL

Slitu håndball har gått fra 15-16 til 34 spillere pdd. Startet med 1 lag, men endte opp med ett
samarbeid med Trøgstad å fikk etteranmeldt 1 lag til. Slitu håndball har kun seniorhåndball,
men er åpne for aldersbestemt for eldre jenter. Eks j18. Vi har også veteraner
Andre plass
i NM, og reiser til EM i juni til Spania

Vi får se hva som skjer, men vi skal ikke være noe konkurrent til andre klubber på
aldersbestemte klasser. Vi vurderer fortløpende hva ny sesong bringer, men greit med en
spilleroversikt til 1/5. Går for opprykk i år også
13 av 13 mulige pdd, så tåler 4 tap
Mvh
Ronny Enger
Tlf: 90825132

Vibeke Westby Skofteruds minneløp 2019

Slitu IF Skigruppe arrangerte Minneløp for Vibeke 1.Mai 2019 på Slitu IF sin fotball bane.
Det startet med ett Skirenn som regnet bort 3-5 dager før rennstart, vi hadde lagt ned
timevis med dugnad arbeid i forkant med planlegging og løypekjøring. Alt var klart og vi var
innstilt på gjennom føre, slik gikk det som kjent ikke .

Da var det bare å kjøre Plan B, minneløp. Ny planlegging og alt måtte gjøres på nytt. Dette
hadde vi aldri gjort før så her var det mye risiko analyse. Det ble ca. 80 – 100 personer i
arbeid. Knallvær på løpsdagen og alt fikk ikke blitt mer perfekt enn 1.Mai 2019. 945
deltakere fra 2 år – over 80 år. Gjorde da dagen minnerik og verdig.

Alle bilder er fra 1.mai 2019. Full stadion
gangveien har det aldri vært før

glade barn

musikk i løypa

så mye folk på

Slitu IF Skigruppe fortsetter med gjennomføringen og vi planlegger nytt løp med noen
endringer 1.Mai 2020. Følg med på Slitu If Info side face book

Hilsen Slitu IF Skigruppe V/Geir Arne Johannessen

SLITU OMRÅDES HANDEL STEDER DE SISTE 120 ÅR!
Av Thor Nilsen

Slitu Gården 1917
Slitu Info redaksjonen har spurt om jeg kan skrive litt om handelsvirksomhet i Slitu gjennom årene,
det er egentlig et puslespill å sette sammen, slik at jeg må ta et forbehold om korrekt rekkefølge på
drivere og årstall. Men tar i første omgang utgangspunkt i to steder, Nordbygården (Slitugården) ved
Slitu Stasjon og Togrind, som ligger ca. 200 meter fra Slitu blokka. (Begge hus er borte)
Slitu Gården (jeg kaller den det) ble bygget ferdig i 1915, av Ludvig Lund, på Sletner. Bygget var fra
først av tenkt å fungere som hotell, i forbindelse med Slitu Stasjon. Gården ble bestående av
Melkemottak, kafe, bakeri, butikk/landhandleri, postkontor og 8 leiligheter. I bakgården hadde
Eidsberg Fattigstyre lager av likkister, for folk som ikke hadde midler til egen kiste. Dette var et yndet
sted for barn/ungdom og leke «dø eller Levnende». Det var ute WC hele tiden, så lenge gården var i
drift. Når det gjelder melke mottak, var det stor trafikk fra hele Trøgstad område som leverte melken
der og som siden ble transportert til Oslo.
Vi ser at Ludvik Lund annonserer etter drivere av butikk 14.10.1915 og første kjøpmann var Jul
Krosby. Etter ham kom Sten & Co. CA 1919 ble det nye drivere, det er så langt jeg kan finne ut Slitu
Handelsforening, frem til 1923 da J. Grønnerud tar over. Fra ca. 1938/39 tar Br. Javaal over, men det
er Steinar Javaal som er driver i Slitu Gården mens bror Erling drev Øyerud Landhandleri. Erik
Smestad tok over i 1954 og drev butikken her frem til ca. 1960, da var nok kunde grunnlaget helt
borte. Jeg kan ikke finne at butikken hadde navnet Slitu Landhandleri, men Slitu Handelsforening,
samt navnet på de som driftet butikken. Dette passet også med at lengere opp i gata, ble Slitu
Landhandleri anlagt i 1930.
Biha Arnesen var den første som drev caféen og bakeri var driftet av Baker Liland ved slutten. Slitu
mode og manufakturforretning ble ivrig driftet av Lovise Østreng. (se annonse) Det er også signaler
på at hun drev bakeriet/caféen i en periode.

CA 1925 bygde Esso en handpumpestasjon tvers over veien for Slitu gården. Og jens Nygård som
bodde i huset solgte russisk bensin. Denne ble solgt på 16 liters kanner og var alltid billigere en Esso.
På andre siden av veien lå det også en flott have med epletrær/Pærer etc., dette stammet nok fra
tidligere husmannsplass på Nordby gård.
Slitu Stasjon hadde postutlevering fra 1882 (da jernbanen ble åpnet) i 1915 flyttet den inn i Slitu
Gården. Poststyrere var: Stasj.mester S. Aarsland-Anna Rokstad-Ragnhild Olsen Furuli-I SkallebergHelga Thoresen eller som hun ønskes kaldt Frk Thoresen postkontor holdt åpent fram til 1960, da
det ble sammenslått med Brevhuset på Togrind og alt ble flyttet til Slitu Blokka. Nevnes som en
kuriositet at lønna var i 1915 650.- kr pr år.
De siste som bodde i Slitu Gården var Ingvald Kjeserud og Kristian Vrangen. Gården ble revet ned ca.
1980. Bilde er tatt ca. 1939 da det er besøk: Første rekke V: Ingeborg Skalberg, Marion Skalberg, Josef
Skalberg, Rolf Bergraf. Rekke bak fra V: Bertha Bergraf, Hjørdis Johansen og Erling Johansen.

Togrind Landhandel fra 1898 til 1930, deretter Slitu Landhandleri, samt brev hus.
Forretningsgården ble oppført i 1898 av Kristian Arendt under firma navn Togrind Landhandleri.
Dette navn ble beholdt til 1930. da Peder Kollerud kjøpte stedet og forandret navet til Slitu
Landhandleri. Mellom 1898 og 1930 var det mange som driftet butikken. Noen gikk det bra for
mens andre gikk konkurs.

1898-1903 ble det driftet av C. Arent & Co. Handelsreisende Martiniussen fra Tomter kjøpte
Togrind i 1903 for kr 10000.-. Han leide bort til andre i en periode, men drev selv i 1908-1911. John
Olsen kjøpte da stedet og driftet frem til 1915
. Da finner vi en periode med kjøp og salg, samt en god del konkurser. Man sa i den tiden at det
holdt med 7 husstander for å ha driftsgrunnlag for en butikk!! Mye tyder på at det var
optimistisk I perioden fra 1915 til 1930 finner vi følgende: Brd Humborgstad, Gustav Gotteberg,
Johan K. Høie, H.A. Faale (det var to søstre), Per Haneren, Johan Trygg & Co.

Vi finner også en mote butikk på Togrind i 1919
Først da Helga og Peder Kollerud tok over i 1930, ble det trygg drift i mange år. Hun leide bort
butikken til Kåre og Bjarne Bamsrud fra 31.08.1946. Etter en kort periode med Hans Evenrud, tok
Per Musum over i 1954. Han avsluttet tiden med Landhandleri på Togrind i 1957 og tok over
Øyerud Landhandleri.
I tillegg ble det åpnet ny butikk i den nye store Trollerud blokka som sto klar i 1957. men det var
fortsatt handel på Togrind, Wecy-Santos tok over og drev med salg av automater etc. i en lang
periode. Nevnes må også et det var bolig leiligheter både i 1 etage og 2 etage. Mange fra Slitu har
hatt sin oppvekst her

CA 1955. Bak fra V: Klemens Harmancinski, Per Musum. F fra V: Jorun Garseg, Dagny Musum, Karen Bamsrud

Nevnes må også at Togrind var Brevhus og nyttet først kassasjonsstempel nr 155 og deretter fra
1935 fikk «kronet posthorn. (se bilde) Brevhusstyrere var: Hanna Faale 1929-1931, Helga Kollerud
1931 til 1954 og Per Musum fra.01.05 1954 frem til det ble lagt ned i 1960! I tillegg var Torgrind
Melkemottak, i kjelleren var det store kummer, til oppvaring!
Togrind ble solgt til Hans Trollerud, Slitu og ble etter hvert revet.
Takk til Øivind Larsen, Elisabeth og Reidar Haug for opplysninger, i tillegg er brukt info fra diverse
offentlige registrere.

Slitu Landhandleri i Blokka på Slitu

1957 ble et merke år i Slitu, da sto blokka som vi kaller den ferdig. Det var Hans Trollerud som sto for
dette bygget, som var langt fremme i forhold til tiden. I første etage var det klargjort for handel og
andre virksomheter. Det ble Cafe, Eidsberg sparebank hadde filial der i mange år, postkontor og
frisersalong. Johan Nordberg annonserte prokura 23.10.1957 og åpnet «nye» Slitu Landhandleri i
november samme år. Han og kona Elsi kom flytene fra Bjørkelangen, sammen med familien. Den
gang var det to gutter, den tredje gutten kom senere til verden. Butikkdriften den gang var salg over
disk og mye i løs vekt. Det var alltid 2-3 ansatte. Noen av de som jobbet for Johan var: Aud og Berit
Hansen, Kirsten Dahl, Aud Martinsen, Jorun Nordheim, Else Svendsby, Jorun Gangnes, Astrid Sukken
og Elsi hans kone var også mye med i den daglige drift.

Johan Nordberg i kjent stil
Else sønnen Kjell-Olav begynte også tidlig, da det var varekjøring til kundene og han fikk øvelseskjøre
på gårdsveiene i Slitu. Husker godt at Johan kom på fredag med varer, som var bestilt, i tillegg hadde
han god tid til å slå av en prat, så dagene ble nok lange. Det var også vanlig å handle på bok, dvs
kredit! Johan var vel litt tvilende når vi unggutter kom å ville ha «kandissukkertøy» på krita
Nevnes bør det vel også at Fam Nordberg var meget musikalske og de tre sønner: Kjell-Olav, John Egil
og Per Øivind startet opp Opus band sammen med nabo gutten Birger Trollerud, de holde på fortsatt
i god stand Johan gav seg ved nyttår 1972.

Sverre Trollerud tok da over driften, og gjorde samtidig om til selvbetjening. Det var mange
forvirende eldre damer en liten stund da, som måtte finne frem det de skulle ha selv, men slik går seg
til. I 1974 tok Leif og Bjørg Pedersen over Slitu Landhandleri. De var da vel kjent på Slitu ettersom
dette var deres tredje butikk. Bjørg og Leif var veldig flittige i samfunnet ellers og hvor mange liter
vaffelrøre Bjørg har laget på bakrommet, til Bingoen vi hadde i Slitu i mange år, ja da snakker vi om
hundrevis av liter De holdt det gående til 1988, da ble Kari Osfalten innehaver. Ikke lett og drive
nærbutikk på Slitu da vi også hadde fått OBS like i nærheten. Kari foretok en kontrollert nedsalg av
butikken i Jan 1994. Fra da har det ikke vært noe dagligvare salg i blokka.

Opus Band i dag og ved oppstart.
Cafe driften hører jo ikke under dagligvare, men må nevnes Aslaug Trollerud drev Slitu cafe fra den
åpnet 1.05.1960 til 1976. Dette ble et samlingspunkt og et eget samfunn for ungdom og eldre både
fra Slitu og bygdene rundt. Det var her man traff hverandre og kanskje det første kysset og andre
hendelser hendte her nede. Det var vel kjent i hele Indre Østfold at her var det mange kjekke gutter
så jenter fra Askim og omheng søkte ditt! Også ekteskap ble det av dette, som holder den dag i dag.

Vi husker Flipper spillet, 10 øre spillet, Rock Ola boksen med alle de flotte sanger. 5 plater for
25 øre. På menyen sto det, pølser, potetstappe, brus, vafler, hjemmebakte kaker, kule is som
var sjeldent den gangen og ikke å forglemme den herlige karbonade smørbrød som ble
servert. Mange lastebil sjåfører la også inn spisepause på Slitu Kafé. Kort sagt et hjem for deg
og meg.

.

Aslaug Trollerud på Cafe kjøkkenet og på besøk Knut Bakke, Steinar Lysaker og Birger Trollerud

Øyerud Landhandleri

Denne lå på samme område som dagens Tekst Shop ligger. Ble startet opp i 1882 av Cristian
Christensen. (Zulukongen) I 1882 var Jernbanen ferdig bygd, og de hadde butikken ved jernbanen,
ved Brødremoen, men flyttet til Øyerudkrysset. (henviser til historien om Zulukongen v/Øivind Larsen
i Haakon 2018 årgang) Eiendommen er utskilt fra Næringsrud. Fra starten av femtitallet var der Fam
Diskerud som eiet eiendommen og leide den ut. De bygget også fryseri, som mange i Slitu har et
gammelt forhold til. Her kunne vi oppvare frysevarer i egen boks, avskilt med netting og låst. Veldig
godt tiltak før det var vanlig med hjemmefryser.
Anton H. Mysen kjøpte butikken, i 1887 men i følge avis artikkel i Smaalende likte han seg ikke på
stedet og solgte butikken igjen i 1890 til Langvig fra Fredrikstad.

En eventyrer hadde etter mange år kommet hjem til Norge. Langvik var hans navn og han var fra
Fredrikstad, men PGA av sykdom ble han anbefalt og flytte på landet. Etter besøk hos sin svoger, som
var stasjonsmester på Slitu beså han Øyerud landh og kjøpte dette av Anton H Mysen. Langvik hadde
i årene før vært på lofot fiske, tjenestegjort i USA marine i 3 år, med besøk både i Jerusalem og
Betlehem. Så dette var en bereist mann og sikket fått mange impulser fra utlandet. Han drev
butikken i 18 år og drev stedet til en betydelig handelsplass.
1908 ble det eier skifte og nå tar M Balstad over. Han drifter i mange år, men i 1914 annonserer han
at all gjeld må innbetales snarest. Dette tyder på nedleggelse! Slutten av 1914 og mesteparten av
1915 er det aktivitet på Øyerud, men da med utsalg av diverse, mere som dagens Outlook butikker.
9.10.1915 blir det avholdt møte på Togrind og Slitu Handelsforening har fått sin oppstart, de starter
opp ordinær drift før Jul samme år. Hans Arnesen Ødegård, var en foregangsmann i dette opplegget,
og han var leder i mange år, deretter Kristen Bekkevar. Ellers var flere kjente Slitu borgere med i
driften. At Hans Arnesen Ødegård engasjerte seg i drift på Slitu, viser det som vi har hevdet hele
tiden at de som bor på Trøgstad siden føler seg som Slitu innbyggere. Hans ble født 6.10.1880 i
Vestby, kom til «Slitu» 1908 sammen med mor og 7 søsken. Han tok på seg forsørger byrden for
familien, da hans far døde i 1903. Hans var også medlem av Trøgstad kommunestyre. Det må også
nevnes at han var aktiv med og få inn midler til Slitu Foreningshus (Bøndenes hus) Dessverre ble
helsen dårligere og han sovnet inn i stua på Kjesegg Vestre 11.01.1944. Slitu Handelsforening ble
nedlagt 07.02.1928.
Hans Arnesen Ødegård.

Jacob Andreas Nilsen, drev Øyerud i perioden 1933-1939. Han flyttet da til Askim og etablerte firma
Bekkevold Landhandel. Perioden 1928-1933 ukjent.
I 1939 kjøpte brødre Erling og Steinar Jaavall Øyerud, Erling er daglig leder. Tydelig å se at de gjorde
store fremskritt og etablerte Øyerud Friluftcafe og Baker H. Andersen hadde eget utsalg. Følgende
står å lese i avisen i 1943: « Jeg må si at det har blitt forandring i Øyerudkrysset, når bilismen kom var
det mye havarier og ødelagte biler og kropper, PGA av dårlig utsikt. Nu har den dygtige kjøpmann
Jaavall fått hugget ned trær, som hang utover veien og fjernet hekken. Samt i hagen ser vi
grønnsaker gro og vokse. På andre siden er det et sagbruk med sjelden god orden, samt en stilig
bensin stasjon og en ny funkisvilla. Orden er tegn på dyktighet og orden i det lange løp betyr lykke og
god økonomi, derfor tror jeg at Øyerudkrysset har en god fremtid i møte»

Erling Jaavall

Frank Fosser, Ivar Buer og Kjell Lund

I starten av femti tallet tok en «fyrrig« Nordlending over driften. Guldbrandsen var snartenkt og
service innstilt. Det fortelles at en kunde ville gjerne ha lett melk « ingen problem frue, det ordner vi
sa han og blandet ut vann i melken» ellers var det også slik at mye ble oppvart i løs vekt og når mel
skuffen skulle tas ut, banket man litt slik at eventuelle uønskede vesen ble borte

I 1957 flyttet Per Musum fra Togrind opp til Øyerud og han hadde denne butikk frem til 1959. Eva
Lund var bl. annet ansatt hos ham.
13.11.1959 overtok brødrene Alf og Sverre Teig butikkdriften. Sverre m/Fam bosatte seg i
sidebygningen. Mens Alf var bosatt på Myrås. Forfatter må nå innrømme at han og en kompis, gjorde
«innbrudd» i lagerbygningen der tidlig på 60 tallet. Det var relativt store avstander mellom
bodrplanker inn til lager og vi fikk tatt ut en planke, snek oss inn. En flaske Solo fikk vi med oss, som
vi drakk med stor andektighet oppe i naboskogen. Så fam Teig har til gode en Solo flaske fra megDe
holdt på frem til oktober 1965

18.10.1965 blir forretningen overtatt av Hans Petter Lund og hans frue Eva, de hadde også med seg
Aslaug Svendsen som forretningens signatur, men ikke i driften. Dette har sin årsak i noe de den
gangen kalte handelsbrev.
Eva og Hans Petter bosatte seg i
sidebygningen, sammen med familien.

Syver Teig med mange av barnebarn i
I haven på Øyerud. Til v Fr.Johansen.
Eva og Hans Petter Lund med Bjørnar, Anne Berit og Mette i vognen.
Så i 1969 finner vi de siste som driftet Øyerud Landhandleri. Leif og Bjørg Pedersen. De var da inne i
sin andre butikk i Slitu og holdt det gående til 1974, da ble det nedlagt og Bjørg og Leif flyttet ned til
Blokka og tok over Slitu Landhandleri.
Etter den tid har det stort sett vært tomt og ble etterhvert revet ned og nytt bygg reiste seg, hvor det
bl. annet har vært gatekjøkken, reisebyrå, antikk handel etc. etc. I dag er det Tekst Shop som leier
hele område.

Kåre Bamsrud
Der hvor vi dag finner Slitu Pizza, var det landhandleri i mange år. Huset ble bygget i flere etapper,
men sto stort sett ferdig i 1959. Kåre Bamsrud driftet landhandleri der frem til Leif og Bjørg Pedersen
tok over i perioden 1966-1969, da under navnet Tenor Handel. Kåre tok over deretter igjen

Leif og Bjørg Pedersen

Luft foto av butikken

Kåre drev stort i mange år, bl. annet med utvidet drift innen dreneringsrør og mye innen den sektor.
Vi som husker det, la merke til hele område rundt var fylt opp av bygnings artikler.

Ansatte hos Kåre Bamsrud:f/v Grete (f. Sørby) Larsen. Gerd (f. Mortvedt) Heier. Karen Bamsrud og
Ingrid Bamsrud bilde er sannsynligvis fra 1962
Når Kåre gav seg, ble det forsøkt drift der av noen kvinner i nærområdet, men det var ikke grunnlag.
Vi kan også huske en som prøvde seg på frukt & grønt butikk! I tillegg hadde Ole K Syversen salg der
av luft kompressorer. Jan Larsen kjøpte huset i 1993 og drev en stund cafe og pub. Pub driften ble
etter hvert utleid til andre. Alt tar sin slutt og i dag er lokalene utleid privat, pluss at Slitu Pizza har sin
virksomhet der.

DIVERSE INFO DAGLIGVARE I SLITU
Det var det også butikk på «Løkka», den lå like ved der Statoil stasjon lå. Her holdt» Zulukongen» til
med sitt hoff Ca. 1888 startet Christian Christensen opp landhandel her og hans sønn Jul Øierud,
overtok ca. 1908. Den ble driftet frem til ca. 1931. Mer info om Zulukongen og hans liv i neste Slitu
info

I det «brune» huset midt på bilde var Løkka.
På Ullrikstad finner vi også en som drev landhandleri, O. Dybwad 1 1916. Han har jeg ingen andre
opplysninger på.

Slitu er jo i dag et sted med fult av handel. De store kjeder har etablert seg og det ser vel ut til at flere
kommer, på godt og vondt! For å nevne noen: Mac-Donalds, Biltema, Thansen, Jem og fix, OBS,
Morenen Kjøpesenter, Rema 1000, Scandic Brennemoen Slitu, Indre Østfold Ambulansestasjon,
Edwin Ruud, barnehage, gartner. tillegg til mange flere i Slitu Handelspark og Skogholt
industriområde, samt TTC som ligger litt for seg selv, heller ikke glemt de som ligger litt sprett
omkring i Slitu område, mye utvikling i Indre Østfold sentrum

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 Slituveien 467 (før: 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 lørdag kveld(kl. 19 - 22) hver måned arrangerer vi klubb for ungdom fra og med 7.klasse med
lovsang, andakt, quiz, karaoke, leker, osv. Andre lørdager arrangerer vi spill- og karaokekvelder.
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 9.februar er det «Bibelsøndag». Menighetene i Eidsberg har felles møte i Filadelfiakirken
Mysen kl. 17.00 med påfølgende kirkekaffe.
Det er ikke møte på Kraftverket denne søndagen.

Også i år får vi gjester fra inn- og utlandet. For eksempel:

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 lokalene våre.

Kontakt
Karin Nilsen – tlf 974-82-818 - e-post

kraftverketmenighet@hotmail.com

https://www.facebook.com/groups/2995969713/

SLITU FORENINGHUS
Slitu Foreningshus har i løpet av de siste 2 år investert for ca. 1 Mill i oppgradering. Ny steinlagt plass
foran huset og et aktivitets rom i annen etage
i tillegg møterom. Disse rom kan benyttes under
organisert aktivitet, med hovedansvarlig og etter nærmere avtale. Vi har gitt rommer navnet
Grinirommet, da stiftelsen har støttes oss med en stor sum, i tillegg har vi fått støtte av Eidsberg
Sparebank pluss egenkapital. Huset eies av Slitu Dansen og Slitu If, det er et valgt hus styre som har
den daglige driften.
Men fortsatt er utleie av 1 etage vår største prioritering og huset kan bookes på: WWW,
husetslitu.no som også er vår hjemmeside.

Her ser dere noen bilder fra Grini rommet

Kjære «Zulu-land»!
Takk for invitasjonen til å skrive noen ord til dere som bor på Slitu. En egen avis forteller meg om det
sterke engasjement dere har for grenda og lokalsamfunnet deres.
Navnet Slitu forbindes ofte med handel og næringsvirksomhet. Obs! har for mange av oss vært et
godt handelssted siden butikken ble etablert i 1976, og siden den gang har vi sett en kraftig
næringsvekst på Slitu. Mange store næringskjeder har kommet til, og det neppe en innbygger i Indre
Østfold kommune som ikke har fått med seg at Mc Donald’s nå er etablert på Slitu. Og ikke minst har
vi fått et etterlengtet hotell som kommer til å bety mye for den videre utviklingen i hele Indre
Østfold.
Jeg har stor tro på at Slitu vil styrke seg som tettsted i årene fremover, og jeg håper at vi allerede i
kommende kommuneplan klarer å legge grunnlaget for ny boligvekst. Vi har et felles ansvar for å få
til en rask avklaring på hvor den nye fotballstadion på Slitu skal ligge. En riktig plassering av banen vil
understøtte en god utvikling av hele tettstedet.
Dere som bor på Slitu er flinke til å skape stolthet og identitet for stedet deres. Engasjement og
frivillighet står sterkt. Det viser dere gjennom et veldrevet idrettslag, skolekorps og ikke minst den
fantastiske dugnadsånden som ble lagt ned når dere bygde det flotte foreningshuset.
Fortsett det gode arbeidet og takk for innsatsen dere legger ned til det beste for lokalsamfunnet og
kommunen vår!

Med vennlig hilsen
Saxe Frøshaug, ordfører

Vi slapp med skrekken
Av Carl S Solberg
8. mai 1945 var en spesiell dag. Våre foreldre jublet over at krigen var slutt,
og vi smågutter ønsket også feire dagen. Vi fant frem norske flagg, og jeg trakk
kameraten Harald Gislingrud på tralle opp på veien mot Øierudkrysset.
Han fikk poliomyelitt under krigsårene og kunne ikke gå.
Men gleden over frigjøringsdagen fikk en brå slutt.
På veien bak oss kom en tysk offiser syklende – en barsk kar med høy lue og
pistol i beltet. Vi ble livredde, stoppet ved fyllinga og satte oss oppå flaggene.
Nå blir vi vel skutt?
Offiseren lot hånda hvile på pistolhylsteret, kastet et sint blikk på oss – og
syklet videre. Vi skalv i buksene etter opplevelsen, men roet oss da vi traff
kamerater i Øierudkrysset.
Der var det smia til Bernt som var et fast møtested på kveldene – blant halm og
hestesko. I førsteklassen på Tenor var det én jeg ikke tålte trynet på. Og det var
gjensidig. Vi to ble raskt enige om å løse problemet ved å møtes på smia
for å slåss. Kampen ble heiet frem av skolekameratene.
Etterpå tok vi hverandre i hånda, og vi ble bestevenner for livet.
Slik løste vi problemene den gang.
Og apropos vedlagte epistel: Jeg nevner der "fyllinga" - som
dere neppe husker? Langs gamle E18 i retning Øierudkysset
lå det på venstre side en fyllplass (bak smia til Bernt) som var
mye i bruk på 1940/50-tallet. Vi gikk langsmed fyllinga når vi skulle hoppe
på ski i Hjelmark-bakken

I dette område lå smia, mer om den i neste nr.

SLITU DANSEN

Styre møte i Slitu Dansen, med fra høyre: Bengt Søtorp, Marlene Grønholm, Kari Bredesen, Olaug
Vesse, Leder Solfrid Sørnes, Anne Hansen, Lene Stangjordet, Gullberg Holmen

Disse legger ned en stor jobb, for at mange kan ha en god sosial stund, med dans, gode samtaler,
vennskap og hygge.
Program ut året er: 21. Mars Musikk Lady og landstr. 18. April Musikk Sandins. 9, Mai Musikk Moniqu
og Spekemat servering. 26.Setb Musikk HillJacks. 24.Okt Musikk Contiki. 14. Nov Musikk Heidi
Briskodden. 28.Des Musikk Kolbus og Julebord
Slitu Dansen er inne i sitt 51 år og fortsatt i meget god vigør gjennom alle disse år har de stått for
noe enestående i lokalsamfunnet og er en sterk bidragsyter til vårt Grendehus.

Alle er hjertelig velkommen til Slitu Foreningshus til
våre tilstelninger.

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 2019
Verv
Leder:
Sekretær

Navn

Tlf/mail

Marcela
Bakken
Ann-Kristin
Johannessen

90990787
mtahumada@hotmail.com
92408518
ann_kristin_johannessen@yahoo.no
91117089
heidi.wiig@gmail.com
40632052
90131398
th.ar.st@hotmail.com
91604020
tornil2@broadpark.no

Kasserer

Heidi Wiig

Styremedlem

Egil Hoelstad

Styremedlem

Arnfinn Steen

Vara medlem

Torgeir Nilsen

Arbeidskomite:
Øyvind Bjerke

oyvbjerk@gmail.com
41855001
kenhe@online.no
97952223
tombrand@hotmail.com
91786933
kjell-roartvedt@hotmail.com
47613294
rafael90@hotmail.no

Kenneth Henriksen
Tommy Brandsrud
Kjell Roar Tvedt
Andreas Grønholm
Revisorer:
Evelyn Lund
Elisabeth Gulbrandsen

41461903
90165211
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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.
Dette har skjedd i 2019:
 Oppgradering av lekeplassen
Strømkabelen til varmebua er fikset og det er strøm i bua igjen. Dumphuska er hentet
og montert. Stenger til volleyballnettet er satt opp Volleyballbanen er krafset og ny
sand er fylt på. Det er også fylt på sand på grusbanen slik at den er klargjort for
skøyteis i vinter.
 Containere satt ut ved lekeplassen våren 2019
 Flagget 1 mai, 17. mai, ved konfirmasjon.
 Slitu Vel har i samarbeid med Slitu IF og Kraftverket, arrangert sommerfest på
lekeplassen, med ansiktsmaling, natursti, volleyballturnering og bålbrenning.
 Gitt bidrag til Steet Art v/Fau Tenor - oppgradering av tunellen under gml E18
 Støttet Fau Tenor sin søknad om fotgjengerfelt på RV 122 ved Pub’n.
 Kommet med skriftlig innspill til detaljreguleringsforslag fra SH Prosjekt AS framlagt i oppstartstmøte mai 2019 - vedrørende boligutvikling Slitu –
Næringsrud.
 Sponset Slitu Info Avis.
 Medlemskontigent 2019 er sent ut. 76 betalende husstander.
 Kulturmidler for 2019 er mottatt.
 Arbeidsgruppa i Slitu Vel satt opp juletre ved Slitu Pizzaen.
 Arrangert Julegrantenning på Slitu første søndag i advent, i samarbeid med
Tenor Skolekorp. Slitu Vel kjøpte inn godteposer, fakler og glowlights til barna
og kåret årets Slitunisse jente og gutt.
Dette skjer i 2020
 Det blir sprøytet til skøyteis på grusbanen, så sant denne vinteren kommer
snart !!!!!
 Sommerfest i august.
 Julegrantenning første søndag i advent

Noen bilder fra sommerfesten

- mange ivrige brannmenn her

SLITU VELFORENING

Ingen sommerfest uten natursti
Ansiktsmaling er gøy for de minste

Den nye volleyballbanen ble tatt i bruk

Bål er obligatorisk!

SLITU VELFORENING
Og noen bilder fra Julegrantenninga

Snøen skapte fin julestemining

Hedda leste det adventsverset og tente
det 1. adv.lyset

Sara og Sander ble årets nissejente og nissegutt

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»  

SLITU VELFORENING

Av: Carmen Helen Elg Sørensen og Malin Joy Nilsen

Februar 2020

Tenor skolekorps

Fellesbildet fra Gjøvik festivalen 2019
Tenor skolekorps ble stiftet i 1971. Nå i 2020 drives korpset av et styre med Torgeir Nilsen
som korpsleder. Korpset har ca. 20 musikanter inkludert aspiranter og voksne.
Elisabeth Strengen Gundersen var hoved dirigent i korpset, helt til Dag Ivar Belsvik tok over høsten
2018. Musikantene koser seg og spiller alt fra sving og rock til marsjer og kjente pop låter. Noen av
låtene som er blitt spilt er Flåklypa grandprix, Asia Rock, Toccata in d minor, Skyfall og Fever.
I Tenor Skolekorps er ikke hovedfokuset å være de aller beste musikantene, men å kose seg å ha det
gøy når man spiller. Korpset drar på turer, korpsstevner og organiserer konserter. Korpset deltar på
17. mai og julegrantenning på Slitu hvert år. I 2018 var korpset på tur i Sveits noe som var en
minnerik tur for alle. Planen for korpset er å organisere en tur til Nord-Norge i 2021 i anledning
korpsets 50 års jubileum. En fin tradisjon som korpset har hatt i flere år er å spille i konfirmasjonen til
medlemmene. Da stiller de opp med korpsmusikk, latter og glede noe konfirmantene setter pris på.

Dugnad, med 1200 ferdige fastelavnsris til Høybråten sanitetsforening
Tenor skolekorps ønsker alltid å få nye, spilleglade musikanter. Hvis du vil begynne å spille i korpset å går i 3. klasse (og oppover), så kan
du ta kontakt med Torgeir Nilsen på telefon: 91604020---- Håper vi sees!

Av: Carmen Helen Elg Sørensen og Malin Joy Nilsen

.

Februar 2020

INGEN TING VARER EVIG😊
Det er med vemod at jeg på vegne av Zululand organisasjonen meddeler at det ikke blir avholdt flere
Zulufestivaler fra vår side. Det er mange årsaker til dette, men de største er at det er fullstendig tørke
på sponsor støtte. (Slitu har dessverre ingen lokalbank) Området vi holder til i vil nå i løpet av våren
reguleres til industri og handel utbygging og det medfører at mye av identiteten i område blir borte.
Vi er få som igangsetter dette og kreves mer jobb en mange vil tro😊 Vi hadde en målsetning på 10
år og det har vi maktet, i tillegg til 5 arrangementer på Foreningshuset i Slitu. Mye gøy, samt vi har
gitt diverse organisasjoner økonomisk støtte. Vis det er andre som vil ta over, støtter vi disse og de
kan låne utstyr fra oss, det lille vi har. Mye av det som er brukt på Berget Det Blå har vært i privat eie.
Området vil vi i 2020 holde i orden, så får vi se hvor lenge bruen holder😊 Takk for at dere har stilt
opp og hatt det hyggelig sammen med oss😊😊
N.B. Zululand Organisasjonen er ikke nedlagt, vi vil fortsatt støtte Slitu Info med økonomisk støtte, så
lenge beh rekker. I tillegg skal vi ha 2 hygge kvelder på Edwin Ruud i 2020. Setter inn noen bilder fra

gamle minner på Festival.

2019 - ET AKTIVT ÅR FOR ZULUKLUBBEN
Zuluklubben kan se tilbake på et svært aktivt år i 2019. Klubben som ble stiftet i 2006 har over 150
medlemmer, medlemmer som ofte tar turen innom klubblokalene i Peter Slotsviksvei. For å kunne bli
medlem i Zuluklubben kreves det at man anbefales et medlemskap av et eksisterende medlem.
I 2019 gjennomførte klubben 58 kveldsarrangementer fordelt på 35 fredagsklubbsammenkomster, 8
lørdagsklubbsammenkomster, 12 dameklubbsammenkomster, 1 påskebord, 1 julebord og en
storslagen oktober fest. I tillegg møttes flere medlemmer i Uddevalla i Sverige hvor de campet på
Lane Loge hvor de grillet og hadde gode samtaler. På selveste Valborgsmessoafton ble det duket til
felles bespisning i restauranten og en dans eller to på logen.
I 2020 planlegger klubben med de samme aktivitetene som i 2019, men kan nå røpe at vi i 2021 vil
arrangere et «kostymeball» hvor vi da vil tilrettelegge for en «mini» karnevalsaften.
Aller viktigst med Zuluklubben er at medlemmene kommer sammen og deler av sin fritid med
hverandre. På aktivitetskveldene inngår også ulike temaaftener og quiz.
Zuluklubben gjennomfører sitt årsmøte innen den 15. mars hvert år. Medlemskapet er livslangt og
koster kr. 1000,00.
Alle som tilbys medlemskap blir først brifet om klubbens vedtekter og medlemmenes plikter.
Styrets sammensetning er p.t.
Sven Erik Vesse – Leder
Marit Svendsby – Sekretær
Evelyn Lunde – Kasserer
Svein Erik Vegarud - Logistikkansvarlilg
Kjell Gunnar Danielsen – Styremedlem
Vil du vite mer om Zuluklubben? Kontakt styrets leder på mobil 922 04 994.

