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Redaktøren har ordet 
 

Godt nytt år! 
 
Da har vi entret 2007, og vinteren har endelig kommet for fullt, i hvert fall her i 
Trondheim. STÆA har siden sist nummer av Ærverdighetsnytt gjennomført 
førjulstreff og årets første styremøte. Resultatet er et ÆN fullspekket av 
informasjon om alle fristelser 4H Norge, Norske 4H-alumner og STÆA byr på 
framover, og det er ikke lite! Her er det bare å lete almanakken fram og holde av 
helgene utover året. 
 
Håper dere alle fikk en fredelig og deilig juleferie. For min del ble den preget av å telle 
skritt, da hele familien ble stolte eiere av hvert sitt fantastiske pedometer (altså 
skritteller). Det er utrolig hvor dilla man kan få på å telle og holde orden på hvor langt 
man har gått hver dag… Ellers var ferien svært etterlengtet, som den sikkert var for 
flere, men det er pussig nok deilig å være tilbake til den travle studiehverdagen. Ikke 
minst ser jeg  fram mot å tilbringe helger og kvelder med mine med-alumner, 
 
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å stikke innom nettsidene til Norske 4H-alumner: 
www.n4ha.no. Her er utfyllende informasjon om aktiviteter man kan hive seg med på, 
samt bilder og mye annet snacks. 
 
 
 
Håper det smaker! 
 
Hilsen Kirsti 
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Leder’n 

 
Hei og hopp :) 
 
Så er det på tide med en ny utgave av ærverdighetsnytt, vår redaktør gjør en strålende jobb!  
Det er mye spennende som skjer utover vinteren og våren, så nå er det bare å hive seg 
frampå:) 
 
Jeg håper mange vil komme på natturneringa i volleyball 9-10. februar, i øyeblikket er det 23 
påmeldte lag og det er ganske bra. Alle alumner deltar selvsagt gratis, og det er alltids bruk 
for ei ledig hånd i miljøtorget eller på volleyballbanen. I tillegg er det jo gode sjanser for at 
det blir ei sosial og moro natt både for store og små. Etter en vellykket gjennomføring skal vi 
ha gulrot-kveld for dyktige arrangører med bowling og mat :) 
 
Senere i februar er vi i STÆA sammen med NØFF invitert til alumnfestival hos NTAK i Grong, 
dette finner du mer informasjon om lenger bak i bladet. Jeg håper noen blir medJ Og i juni er 
det vår tur til å invitere NTAK og MORAL, da skal vi ha sommertreff på Løkken. Her blir det 
forhåpentligvis skotthyllkasting, muligheter for fjelltur, tur i gruva og med tamshavn-banen. 
Håper vi kan få til en bra tur etter at det har vært heller laber deltakelse de siste to årene. 
Jeg tror iallefall vi har noe bra pågang! 
 
Det er godt å være på plass i Trondheim igjen, deilig å kunne styre dagene selv imotsetning til 
når man er i full jobb og bor hjemme. Selvsagt kom snøen til oppdal først når jeg hadde 
flyttet, menmen..  nå er det jo faktisk bra med snø her også:) 
 
Nyt studentlivet (evt arbeidslivet eller barnepass), vinteren og STÆA framover:) 
 
Vi sees! 
 
Kari Camilla 
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FØRJULSTREFF I STÆA 

Skrevet av Kari Camilla Bjørndal. Foto: Thor Grosås 
 
 
 
 

9. desember var vi 13 alumner som satt på Åsveien skole og hygget oss med grøt med mandel og 
gløgg. Det var, tradisjon tro, en alvorlig konkurranse i å skrelle en klementiner slik at skallet ble lengst 
mulig. Og tradisjon tro var det også i år to søsken som knivet om tittelen  
 
 
Etter et god porsjon grøt var det en heftig duell i mil, mens det var andre som bedrev tiden med blant 
annet fantasi og strikking. 
 
En fin forsmak på jula og juleferien! 
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Våren med 4H Norge og Norske 4H-alumner 
 
Styret i Norske 4H-alumner besøker Trondheim 
Lørdag 3. februar inviterer styret i Norske 4H-alumner til sosial aften i 
Trondheim. Styret er denne helgen samlet i byen for å ha styremøte og vil 
benytte anledningen til å treffe grasrota 4H-miljøet. Alle alumner er invitert. 
Oppmøte er på Trondheim Torg klokka 20, så går vi sammen til der vi skal være 
(ikke avklart når ÆN går i trykken). Kan du ikke komme til klokka 20, ring Thor 
på 906.31.530 for å få vite hvor vi skal. 
 
Vinteractionhelg med 4H Norge 
2.-4. mars er det vinteractionhelg i Telemark. Påmeldingsfristen er dessverre 
gått ut, men vi håper at noen har meldt seg på slik at det kan komme en 
reportasje i neste nummer av ÆN. Vinteractionhelg er et friskt pust i det 
nasjonale kurs-programmet til 4H, og kan forhåpentligvis bli en god tradisjon i 
årene som kommer. 
 
Utsatt høstkurs 2006 = vårkurs 2007! 
Høstens høstkurs i Sogn og Fjordane ble dessverre utsatt pga. for få påmeldte. 
Isteden blir det vårkurs 20.-22. april. Dette blir et kurs laget på den klassiske 
høstkursmodellen med mye lek og moro. Det er å treffe nye og gamle venner 
som er i fokus på kurset, og det blir helt sikkert også flotte naturopplevelser. 
Følg med på www.n4ha.no framover for å finne mer detaljert informasjon om 
sted og påmelding. STÆA vil forsøke å formidle kontakt mellom de som melder 
seg på slik at man kan få til felles kjøring så langt det er mulig. 
 
Nordisk 4H-leir i Finland 21-28. juli 2007 
Plutselig er det påmeldingsfrist til nordisk leir. Sett av uka allerede nå, og husk 
å melde deg på i tide J Nordisk leir er en flott anledning til oss i 4H Sør-
Trøndelag til å få inspirasjon til leiren som vi skal ha i 2008, så det er viktig at 
så mange som mulig blir med. Og som de gamle sier det, ”Finnene kan dette med 
leir”… Bli med for å få en uforglemmelig opplevelse! 
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NATTURNERING I VOLLEYBALL – SLENG DEG MED! 
 
Styret i STÆA oppfordrer alle alumner til å bidra på årets natturnering i volleyball. 
Det hele foregår 9.-10. februar, i Rennebuhallen på Berkåk. Alle alumner deltar 
gratis, og for gode hjelpere lokkes det med gulrotkveld mandag 12. februar. STÆA 
står, tradisjon tro, for hele arrangementet. I tillegg til å holde orden på selve 
turneringen, lager vi miljøtorg og sørger for mat til sultne deltakere. Da sees vi? 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

LOGO-KONKURRANSEN 
 
I forrige utgave av Ærverdighetsnytt, ble det utlyst logo-konkurranse. Årsmøtet 
kom nemlig fram til at STÆA trenger litt oppussing, og satte Marit Blokkum og 
Maren Jønland på saken! Det ble oppfordret til å sende inn bidrag, som Marit og 
Maren kunne jobbe videre med, men etter kontakt med førstnevnte, viser det seg at 
ingen har sendt inn noe som helst. I og med at komiteen skal møtes i påska, er det 
fortsatt mulig å sende inn forslag. 
 
For å sette noen kreative tanker i sving, har Marit og Maren stilt seg følgende 
spørsmål: Hva er egentlig STÆA? Et eksempel: alumnklubben i Hedmark, HOMLA, de 
er jo ganske enkelt å forestille seg hva er. NØFF i Nordland har en gris. NTAK i 
Nord-Trøndelag har unNTAK-figuren sin. Men hva er egentlig vi i STÆA? Er STÆA 
en stær og en vær? Er vi et dyr, en figur? Kom med forslag! 
 
Gode ideer og forslag/tanker om STÆA sendes til Marit på mail: 
maritveitja@yahoo.no, eller til følgende adresser: 
 
Marit Blokkum 
hus 39 
Verket, 2580 Folldal 
 
 eller 
 
Maren Jønland  
Grenaderveien 7  
1396 Billingstad 
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Landsleir 2008 
Av Thor Grosås 

 

Som mange sikkert har fått med seg, så skal vi i Sør-Trøndelag arrangere 
4H-landsleir i 2008. Planlegginga er allerede godt i gang, og både 
hovedkomité og miljøtorgkomité er i gang med forberedelsene. STÆA har 
stor mulighet til å påvirke hvordan leiren skal bli, og vi vil ha fokus på 
landsleiren framover. 
 
For å kontakte hovedkomiteen, send e-post til Brit på Brit.Melting@fmst.no 
Miljøtorgkomiteen kan kontaktes for eksempel på deflin@online.no (Anne 
Grete), eller send e-post til noen andre du kjenner i komiteen. 
 
Landsleiren arrangeres i nært samarbeid med 4H Norge og lokale 
samarbeidspartnere på Fosen og i Sør-Trøndelag ellers. Miljøtorget 
arrangeres av STÆA og Norske 4H-alumner i fellesskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4H Sør-Trøndelag fra innmarsjen på landsleiren i Arendal, 2006. Banneret viser fram logoen for 
  Austrått  - null ått:) 
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Hovedkomité 
 
Leirsjef     Vigdis Bolås 
Ass. leirsjef / sekretariat  Brit Melting 
Økonomi     Jonny Melting 
Mannskap     Ingvild Estenstad 
Områdeansvarlig / teknisk  Kjell Hoff 
Service / mat    Sussann Hestnes Krokstad 
Vakt / sikkerhet   Jan Ivar Småvik 
PR / informasjon   Astrid Solberg / Marit O. Riis-Johansen 
Tur / aktivitet / transport  Bernt Jørgen Stranden 
Program / underholdning  Jorunn Eide 
Miljøtorg     Anne Grete Holje 
Fylkesstyrets  representant Siri Hoset 
Representant fra Fylkesmannen  Tore Bjørkli, landbruksdirektør 
 
 

Miljøtorgkomité 
 
Anne Grete Holje, sjæf 
Marit Blokkum, ansvar for mat, visesjæf 
Oddrun Gåsbakk, ansvar for økonomi 
Ingeborg Kalseth, ansvar for musikk og aktiviteter i Miljøtorget 
Bjørgunn Dalsslåen, ansvar for teknisk 
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ALUMNFÆSTIVAL 

 
  

  Innbydelsa t alumnfæstival’n oppi Bjørgan e nu åffisiell. Deinn jeill NTAK samt 
naboklubban vårres STÆA å NØFF. Fæstival’n vil fåregå oppi Bjørgan, Grong, i tidsromme  

23. - 25. februar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program ferr hælga æksistere næssn ikke, men mulehetan ferr å ha d arti e t stede ferr d. 
Eneste såm e programfæsta e årsmøte t NTAK på lørdan. Deinn påfølgende bankætt’n e å 
åpen ferr STÆA å NØFF. Ællers e tanken at vi ska benøtt ås tå mulehetan såm ligg rætt utom 
høttdøra. Alpinanlægg å bakka me snø. Vi bur i gangavstainn ifrå alpinbakkan. 
 
Oppmøte e ifrå kl 18 på fredan. Ønske du å bli heinnta på stasjon på Grong så kainn du bære 
gløm d…. KØDDA!! Tåg både nolant å sørant stoppe på Grong litt før kl 19. Ji beskje nårr du 
meille dæ på om du ska heinntas på stasjon. D garanteres ikke sængplass, så ta me nå å liggi ti 
å på. Ta ællers me dæ d du mått føl at du trøng ferr å åverlåvvå ei heil hælg oppi Bjørgan. 
 
Prisa:  Åvernatting å mat: 300,- pr pers ferr heile hælga. 

 
 Heiskort:  
  Dagskort: 250,- 
   2-dagerskort: 450,- 
 
 Leie av utstyr: 1 dag/2-daga:  
  Alpinutstyr: 200,-/300,- 
  Snowboard: 275,-/440,- 
  Kjælke: 2/3/4/5/6 tim: 90/130/150/170/190 
 
Meir info om prisa å alpinanlægge finn du på www.grongfri.no. 
 
Påmeilling skjer t Otto Andreas Brustad på tlf 997 337 02, eiller på e-påst  
ot-an-br@online.no før 20. februar. 

 
En av de mange aktivitetene som finner sted i nærmere framtid, er 

alumnfestivalen i Nord-Trøndelag. NTAK er arrangører, og påmelding 
skjer direkte til dem. Nedenfor finner du invitasjonen og all den 

informasjon du trenger for å bli med:) 
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ETTER-PÅSKETREFF MED STÆA 

  
Lørdag 14. april møtes alle alumner til etter-påsketreff på Pirbadet i 
Trondheim kl 17.00. Det kan lokkes med 10-meter’n, stor sklie, flere boblebad, 
velværebasseng, bølgebasseng, dampbadstue og mye annet deilig for kropp og 
sjel (se mer på www.pirbadet.no ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deretter går turen til Peppes Pizza for god mat og et informasjonsmøte om 
landsleiren som skal arrangeres på Austrått i 2008. For de som ikke ønsker 
svømmehud, er tidspunkt for Peppes satt til kl 20.00.  
 
Pris for opplegget avhenger av antall påmeldte. Er vi flere en 20 stk, får vi 
rabatt på Pirbadet. Derfor vil jeg (Kirsti, redaktør) at dere melder dere på til 
meg innen 25. mars, på følgende mailadresse: kirstr@stud.ntnu.no. Da kan 
jeg gi beskjed tilbake til dere om endelig pris etc.  
 
 Vi sees! 
 

 VIKTIG VIKTIG!!! 
Til alle som ikke har betalt eller som ikke står på 4H volley 
lista: 
 
Det er på tide å betale medlemskontigen til STÆA, sånn at 
du kan fortsette å få denne utmerkete blekka. 
 
Det krever at du betaler 185,- til 4245.07.88001 innen 10. 
februar.  
     Hilsen Petter Østby 
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PETTER SMARTS LURE HJØRNE 

 
 
 
 

 
Petter Østby har laget en liten rebus til Ærverdighetsnytt: (kan hende den er litt for vrien, sier 
han selv) 
 
 
 
1         Holder hus mellom vår kjære grunnlegger og hans kone 
2         Både for Kark og hans hans Jarl stoppet ferden her 
3         En ganske forsoffen type 
4         63.43 / 10.39 : 1930 
 
 
 
Hint til løsningsord: 'wbeqåaq, oehx ebggerggra' 
 
 
Løsning sendes til petterth@stud.ntnu.no 
Det vanker heder og ære til førstemann inn med riktig løsning.  
 
 

 
SLADDER-SLADDER-SLADDER 

 
Redaktøren fikk etter forrige utgave av Ærverdighetsnytt klager på manglende sladrespalte. 
I og med at redaktøren ser på seg selv som ukvalifisert for oppgaven, ønskes bidrag fra dere 
lesere til neste nummer. Bare da kan ÆN få den saftige og herlige sladrespalten et slikt blad 
bør inneholde…? I hvert fall; her er noe volleyballsladder, dog mest interessant for de 
spillende, men som sagt; DU kan gjøre noe med dette til neste gang;) (Kanskje kan dette 
være en liten oppfordring til å bli med på våre eminente treninger? Ja, det tror jeg så 
sannelig:) Se http://org.ntnu.no/4h.) Bidrag mottas med iver på følgende mailadresse: 
kirstr@stud.ntnu.no.  
 
- Etter å vært hjemme i Østfold som kursinstruktør har Jan Helge rekruttert  
4H-klubbledere til START NTNU. 
- På-rekke-og-rad er den nye trenden for oppstilling i volleyball 
- N3Sport suger 
- Natturneringa blir akkurat lik i år som i fjor. 
- Thor har planer om både å redde verden og revolusjonere verdens containertransport i  
løpet av våren. Eksperter i team er tilbake... 
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Sommertreff for STÆA, MORAL og NTAK 
 
Helga 8.-10. juni ønskes alle velkommen til Meldal på sommertreff.  
På fredag drar vi ut til Vålåskaret, som ligger midt i mellom Å og Rindal, henholdsvis nær 
grensa til Møre og Romsdal. Vålåskaret er Norges første freda setergrend og ligger 
naturskjønt til med utsikt utover Trollheimen. Her finner vi Skarheim, hvor vi skal bo. 
Skarheim har i hvert fall 20 sengeplasser, og flere får vi sikkert plassert på flatseng. Skulle 
det komme veldig mange, kan vi også sette opp telt og lavvoer på utsida. ☺ Her ute er det 
flere muligheter for turer, div aktiviteter og bading for den som ikke er kresen. (De siste 
snøfonnene har kanskje endelig smeltet…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På lørdag drar vi på (historisk) utflukt til Løkken Verk, hvor dagens Orkla AGA ble opprettet. 
Gammelgruva på Løkken Verk ble påbegynt allerede i 1654, og ble drevet helt frem til 1987. 
Her tok man ut kobber, svovel og til sist litt sink-konsentrat. Gruva er blitt kalt "Arbeidets og 
Slitets Katedral". Et mer ærbødig navn på de gamle bergmenns arbeidsplass fra midten av 
1600- tallet og et par hundre år framover er vanskelig å finne. Her hadde bergmannen en 
daglig kamp mot den harde malmen for å holde liv i seg og familien. 
 
Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk som produserte 
kobberholdig svovelkis. I 1908, da den ble åpnet, var den Norges første elektriske jernbane. I 
dag er Thamshavnbanen verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. Thamshavnbanen 
hadde passasjertransport fra starten, og fram til 1963 rullet passasjertogene. Deretter 
overtok bussene. l 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed 
sluttet også kistogene å gå.. I år er Thamshavnbanen 100 år.  
 
Håper alle vil ta seg tid til en helg i naturskjønne Resdalen, og vil med dette ønske dere 
hjertelig velkommen!! 
 
Hilsen Eli Anne Kalseth og styret i STÆA 

Årets hyttetur med STÆA, MORAL og (nytt av året) NTAK er denne gang lagt i Eli Anne 
Kalseths hender, og resultatet er et meget imponerende opplegg, som det oppfordres på 
det sterkeste å melde seg på. Nedenfor har vår turplanlegger skrevet detaljert om 
opplegget hun har snekret sammen for oss. Påmelding og videre informasjon om turen vil 
komme senere. Så sett av helga med det samme, for dette blir et innholdsrikt og flott 
sommertreff! 
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EN LITEN HUSKELISTE... 
• Bli med å arranger natturnering i volleyball 9. februar! 
• Sett av helga 23.-25. februar for alumnfestival i Bjørgan, Grong☺ 
• Huske å betale medlemskontigenten din (se side 11) 
• Bli med på Sommertreff; spennende tur til Løkken i regi av Eli Anne Kalseth! 
• Hvis du vil være skribent i Æ.N; send ditt bidrag til kirstr@stud.ntnu.no 

Returadresse:  
STÆA v/Sør-Trøndelag 4H 
Statens hus 
7468  TRONDHEIM 

http://org.ntnu.no/4h/ 


