Styrets formann har ordet
Samarbeidstiltaket Operasjon Ved – Oslo har våren 2020 eksistert i 50 år. Foreningen
markerer dette ved å utgi en liten bok som omfatter de første 25 – og de siste 25 årene
av virksomhetene. Boken er laget for å gi informasjon om Operasjon Ved – Oslo, og
takke alle som har støttet oss. Støtten har gitt varme til tusener av hjem.
På vegne av mottakerne av tusenvis av sekker med ved takker vi:
Initiativtakeren, journalist i Aftenposten, Thormod Talseth.
Oslo kommune for økonomiske bidrag og leie av tomt.
Alle andre økonomiske bidragsytere.
Løvenskiold og andre skogeiere som har bidratt med tømmer.
De som har jobbet på tomta med å ta imot tømmer, sage, kløve, lagre og
pakke veden i sekker. Om de var Jordal-pensjonister eller vanlige hjelpere.
– Hjelperne fra Lions-klubbene i Oslo, som har levert 12.000 sekker til nesten
1.000 husstander hvert år.

–
–
–
–
–

At det fortsatt er behov for økonomisk bidrag i form av sekker med ved til nesten 1.000
husstander i et rikt land som Norge, er bedrøvelig. Dessverre er det mange som av forskjellige grunner «faller utenfor». Operasjon Ved – Oslo er glad for å kunne være til
hjelp for disse.
Miljø og luftforurensing har de siste årene kommet på agendaen. Det er viktig at man
fyrer med ovner som ikke forurenser luften i Oslo. Operasjon Ved har derfor igangsatt
et prosjekt med å skifte ut gamle ovner med nye som brenner veden mer effektivt og rent.
Det er et stort og krevende prosjekt, og vi håper å få støtte fra kommunen og andre bidragsytere.
Operasjon Ved – Oslo har til formål å hjelpe eldre og uføre i Oslo med brensel. Foreningen er også et sosialt prosjekt for pensjonistene som gjør jobben på tomta. De hygger
seg med arbeidet og felles lunch. Det blir også samvær på utflukter og julebord med
ektefeller. Det årlige «Sildebordet» til gutta kan ikke beskrives – det må oppleves.
Styret takker igjen alle som bidrar til at Operasjon Ved – Oslo er et godt og flott
tiltak.
Henning Stene, styreformann
Operasjon Ved – Oslo
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Styrets medlemmer: Jan Erik Nordby, revisor, Ketil Stuan, kasserer, Trond Hafting, Odd Gogstad,
Arne Halvorsen, vara, Henning Stene, formann, Per Søgård, sekretær, Tore Einarsen, Odd Strand.

Noen av bidragsyterne
til Operasjon Ved – Oslo
Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsens
Veldedige Fond
Anders Sveaas Almennyttige Fond
Anette og Brynjulf Skaugens
Veldedige Stiftelse
Annette og Ragnar Stoud Platous Stiftelse
Bergesens Allmennyttige Stiftelse
Christian Randulf Bulls Stiftelse
Den Norske Frimurerorden
Fam. Andreas Christensen samt
Bergljot og Nils Amundsens Legat
Familien Chr. Ringnes’ Stiftelse
Handel og Kontor Oslo/Akershus
Handel og Kontor Region Øst
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Hans Herman Horns Stiftelse
Hans Thomas Grams Stiftelse
Helle Bennetts Almennyttige fond
Ivar Teig-Olsens Humanitære Stiftelse
J. E. Isbergs fond
Kronprinsesse Märthas Minnefond
Linnea v/Nasjonalforeningen for
Folkehelsen
Odd Ryghs Stiftelse
Oslo Bolig og Sparelag
Oslo kommune
Stiftelsen Kaare Berg
Stiftelsen NORDOX
Stiftelsen Scheibler
Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige
formål
Stiftelsen Thomas Fearnly,
Heddy og Nils Astrup

Hilsen fra Oslo kommune
ved Operasjon Veds 50 års jubileum
Vinteren i Oslo er lang og kald.
Når gradestokken kryper under
null, hva er vel da bedre enn å
sitte og høre det knitre og sprake
i ovnen og kjenne at varmen brer
seg i rommet?
I dag, som for 50 år siden, er en
varm leilighet på vinteren for
enkelte ingen selvfølge. Mange i
byen vår har en privatøkonomi
som gjør det vanskelig å dekke
kostnadene til oppvarming av
eget hjem.
For meg er Operasjon Ved frivillighet på sitt beste. Thormod
Thalsets idé har bidratt til å
mobilisere frivillige til en kraftinnsats. Takket være de frivilliges
engasjement får de som trenger
det mest gratis ved til å varme seg
vinteren igjennom.
På vegne av Oslo kommune vil
jeg takke hver og en av dere som
har gjort det mulig for Operasjon
Ved å kunne hjelpe så mange
gjennom alle disse årene. Jeg er

Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

stolt av at også Oslo kommune
har bidratt til at prosjektet har
kunnet bli videreført.
Takk for innsatsen og gratulerer
med jubileet!
Marianne Borgen
ordfører
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Jordalpensjonistene

OVO har sin virksomhet på Etterstad, med adresse Etterstadsletta 2, rett ved Vålereng-tunnelens
utløp nordover. Veldig sentralt og tett innpå gater og veier som fører oss til våre «kunder».

Jordalpensjonistene er bærebjelken i
Operasjon Ved. De utgjør arbeidsstyrken
som produserer veden på Tomta. Dette er
en egen organisasjon som arbeider «sømløst» sammen med prosjektet OVO. Pensjonistene kommer fra alle slags yrker. Det
vi har til felles er ønsket om å gjøre noe
nyttig, og samholdet i gruppen er viktig.
Et frivillig arbeidsfellesskap må inneholde
arbeidsglede, og det har Jordalpensjonistene i stor grad.
Navnet kommer fra den gang OVO holdt
til på Jordal. Alle som deltar i dette
arbeidet er med i denne organisasjonen.
Her treffer vi likesinnede, vi får god mosjon og vi gjør et nyttig arbeid! Vi har fast
arbeidstid hver dag fra kl 09 til kl 13. Den
enkelte pensjonist registrerer sitt fram4

møte. Det er ingen regler for hvor ofte du
må stille opp på Tomta, men de fleste
prøver å få til to ganger i uka, i den mest
travle sesongen (oktober til mars).
Vi er ca tretti personer mellom 65 og 95 år
som idag utgjør Jordalpensjonistene. Det
har vist seg at dette systemet stort sett
regulerer seg selv. Jordalpensjonistenes organisasjon har ansvar for den enkelte pensjonists personlige utrustning, det vil si
arbeidstøy og verneutstyr. Det finnes forsikringsordninger som dekker arbeidsforholdene for den enkelte og de eventuelle
skadetilfeller man kan komme ut for.
Skadestatistikken er ekstremt god. Det har
ikke forekommet alvorlige arbeidsrelaterte
skader, men det har vært et par tilfelle av
fall på glatt hålkeføre.

Bjørn Paulsen, mangeårig formann for
Jordalpensjonistene.

Odd Strand overtok etter Bjørn som formann i
Jordalpensjonistene.

Jordalpensjonistene har også ansvar for
vedlikehold av biler og annet utstyr som
brukes i prosessene inne på Tomta. De er
også representert i styret i OVO og har
hånd om produksjonen, fra henting av
langved i skogen til sekking og lagring av
det ferdige produktet. Vi bemanner også
Kjørekontoret og samarbeider om uttransportering med Lions-klubbene. Det

er Lions-klubbene som i hovedsak har ansvaret for utkjøringen, som skjer på
kveldstid. Jordalpensjonistene kjører også
ut ved på dagtid i den mest travle
sesongen, når det er påkrevet. OVO er et
samarbeidsprosjekt der logistikken styres
via Kjørekontoret. Jordalpensjonistene
planlegger også og organiserer diverse
sosiale tiltak for medlemmene.

En glad gjeng i OVO med besøk av internasjonal president Wing-Kun Tam.
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Langved henter vi fra Nordmarka
Martin Rogneby i aksjon
i Nordmarka.

Helt frem til 1991 kjøpte OVO ved fra
andre leverandører for å sikre nok ved til
våre kunder. I 1980/81 ble det kjøpt ved
for 260.000 kr., og i den siste sesongen
1990/91 ble det kjøpt ved for 38.000 kr.
Etter 1991 var OVO selvforsynt med ved.
Brorparten av den veden som i de siste
25 årene har blitt levert til våre mottakere
er fremskaffet via en overenskomst datert
5. juli 1943 mellom daværende Aker kommune og bedriften Løvenskiold – Vækerø.
Overenskomsten gjelder levering av ved
fra Langlivassdraget i Sørkedalen/Nord6

marka. I korte trekk inneholder avtalen
bestemmelser om at kommunen gir
Løvenskiold – Vækerø disposisjonsrett til å
drive skogen på seks navngitte arealer i
vassdraget, mot at firmaet hvert år vederlagsfritt leverer 150 m3 langved til kommunen.
Fra og med 1994 begynte OVO å nyte godt
av denne avtalen, idet vi dette året fikk tilkjørt to store billass med langved av
Skogvesenet/Oslo kommune. I 1996 fikk
vi levert 55 m3 langved av den samme etat.

Tung og risikofylt lessing av vår gamle lastebil, det krevde sterke karer ...

I årene fra 1997 og frem til nå har OVO
selv hentet langved i Nordmarka etter avtale med kommunens etater og på avtalte
plasser.
I de første årene ble det benyttet en stor
lastebil med dobbel kabin. Denne kjørte ut
i marka med seks mann som hadde med
seg motorsager og matpakker. Der kappet
de opp langveden i lengder på 60 cm. Disse
«kubbene» ble så lastet på bilen manuelt

og kjørt til Etterstadsletta 2. Et tungt og
tidkrevende arbeid. Styret besluttet derfor
å anskaffe en kranbil, og i 2002 hadde vi
en brukt Volvo lastebil påmontert kran
som hentet langveden i Nordmarka. Fra og
med dette året administrerte vi selv
hentingen i samarbeid med Løvenskiold –
Vækerø. I 2015 fikk OVO en helt ny stor
kranbil til erstatning for den gamle og
slitte Volvo. Det er to mann som kjører den
nye store kranbilen: Erik Strandborg og

Lossing av kubbene inne på tomta vår krevde sterke rygger. Neste trinn var kløyving.
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Erik Strandborg har lang fartstid på tømmerbilen.

Martin Rogneby. Begge har
alle nødvendige sertifikater
for å kjøre en så stor bil med
kran.
OVO henter også inn gratis
ved/tømmer fra kommunens parker, private og offentlige eiendommer, byggeklare tomter etc. Til denne
transporten må vi benytte
kranbilen, fordi manuell
håndtering ikke er mulig
p.g.a. tyngden og formen på
veden.

En god klype bjerk fra
Oslos skoger ...
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Resten gjør vi på tomta
Operasjon ved driver en virksomhet som
kan sammenlignes med en «vedfabrikk».
Vi har ulike arbeidsstasjoner, og hele virksomheten henger sammen på en slik måte
at alle arbeidsoperasjoner må betjenes i et
balansert system for at virksomheten skal
løpe, helt fram til ferdig produkt. Det vil si
ved utkjørt og levert til våre mottakere.

for mye virke framme til kapping.
Tømmerstokken kappes i lengder på 60
cm, og den som arbeider med dette har
forskriftsmessig verneutstyr. De ferdig
kappede vedkubbene legges opp og gjøres
klar til videre bearbeiding.
Kløving

Kapping

Tømmerbilen kjører tømmeret fram til
kapping på tomta. Dette foregår med
motorsag. Her er det viktig at tømmeret
ligger stødig og at man finner gode
arbeidsstillinger. Bevegelse i tømmerlunna
kan være farlig, man må ha godt armslag
og arbeidsrom. Det må heller ikke ligge

Kubbene kløves og legges opp i stabler. En
kubbe kan kløves i to eller flere deler,
avhengig av størrelse. Mange av kubbene
er så grove at de ikke kan løftes opp i
kløvemaskinen. Da må maskinen tiltes slik
at kubbene kan manøvreres inn i den på
bakkenivå. Så legges de ferdigkløvede kubbene i stabler for å tørke. De ligger på
tomta for tørking i ca ett år. Den største
kløve-maskinen vi har på tomta genererer
et trykk på 27 tonn. Kraftige saker!
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Saging

kraft som gjelder. Og en god øks. Ferdig
hogget ligger veden og tørker ca 7
måneder før den er klar til neste operasjon.
Sekking

De ferdig kløvede og tørkede kubbene
sages i tre biter på 20 centimeter. Nå er
veden ferdig til å hogges med øks. Operatøren på sirkelsagen har forskriftsmessig
verneutstyr. Kubbene lempes opp i en tilhenger som deretter transporteres videre
til hogging. I dag har vi en elektrisk trekkemaskin som transporterer de fulle tilhengerne bort til vedskjulet.

Veden er klar for å kjøres ut. Vi bruker
kaffesekker av strie som emballasje for den
ferdige veden. Sekkene er av ulik størrelse,
og det er viktig å fylle riktig mengde i
sekkene. Ideell vekt er ca 20 kg. Ikke
mindre, for da får ikke kundene fullverdig
leveranse. Men heller ikke mer av hensyn
til de som skal bære ut veden.

Hogging

Så er veden klar for utkjøring til mottakerne.

Veden hogges med øks og kastes inn i
vedskjulet. Dette er en operasjon som er
relativt arbeidsintensiv. Her er det manne10

Vedmaskinen
Vi har også en vedmaskin på tomta som
gjør flere av disse arbeidsoppgavene i en og
samme operasjon. Denne maskinen er
meget effektiv og kan betjenes av én mann!
Ideelt sett er det likevel best med to mann
her. Vedmaskinen kapper, kløver og laster
opp tilhengeren i en og samme operasjon.
Men denne maskinen har likevel ikke
kapasitet til å ta grove stokker. Denne
veden går deretter rett inn i vedskjulet.
Dersom arbeidsoppgavene på en av disse
stasjonene ikke følges opp, vil etter en
stund all virksomhet stoppe. Du kan ikke
kjøre ut noe hvis du ikke har sekket opp
nok ved. Hoggingen stopper hvis det
ikke er kappet opp noe ved på forhånd. Akkurat som ved et samlebånd i en
fabrikk.

Sikkerhet
OVO setter sikkerheten høyt og har en
ekstremt lav skadestatistikk. De 15 siste
årene har det kun vært noen små skader.
Vi holder fokus på HMS-arbeidet og er
nøye med bruk av verneutstyret. Nye folk
som kommer inn, blir tatt hånd om av en
av de mest erfarene. Personer som ikke er
i sin beste form, får ikke bruke farlig utstyr. Dersom det bare er én person på
tomta, er det ikke lov å utføre noe arbeid.
Vi har hjertestarter, som det hittil har vært
holdt to kurs i bruken av. Ved behov arrangerer vi kurs i bruk av maskinelt utstyr.
Et transportabelt stillas for arbeid i høyden
ble anskaffet høsten 2019.
Tømmerbilen brukes kun av folk med de
rette sertifikater. Ved henting av tømmer
skal det alltid være to personer med på
bilen, og gjeldende sikkerhetsavstander
skal følges.
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Momenter til HMS i Operasjon Ved
Møte på tomta 20. sept. 2019

OV-O har en meget god skadestatistikk. Det har ikke vært alvorlige skader på tomta de siste 15 år.
Det er viktig å holde fokus på HMS-arbeidet: BRUK AV VERNEUTSTYR:Alle som arbeider på
tomta skal bruke verneutstyr tilpasset det arbeid de utfører:

•
•
•
•

Motorsag: Sagbukse, vernestøvler, hansker, hørselvern og briller.
Sirkelsag: Vernesko, sagforkle, hansker, hørselvern og briller.
Ellers: Minimum vernesko og hansker.
Generelt: Det er ofte mye støv og partikler forbundet med vårt arbeid.
Derfor anbefales også bruk av støvmaske.

TØMMERBILEN brukes kun av sertifisert personell.Ved henting av tømmer i skogen skal det alltid være 2 mann på tømmerbilen.Alle parter må respektere en betryggende SIKKERHETSAVSTAND. Ved oppdeling av tømmerstokker med motorsag, må det først tas ut et lite antall
stokker fra lunna. Det er IKKE LOV å klatre på tømmerlunna med MOTORSAG.

MOTORSAGER må vedlikeholdes slik at kjeder, sverd, og clutch-funksjoner virker som forutsatt.
ARBEID I HØYDEN må foregå med betryggende sikring. Det bør anskaffes et lett, transportabelt stillas som brukes i stedet for stige.
Ved bruk av ELEKTRISK TREKKMASKIN «ARNE» må man være ekstra nøye med å koble tilhengeren riktig på kroken på trekkmaskinen.Tilhengerne er uten sikring/brems. Det anbefales å
montere sikring på tilhengerfestene (for eksempel kjetting), slik at det ikke risikeres at de faller av
under transport!
Ved bruk av VEDMASKIN skal det fortrinnsvis være to personer.
Ved bruk av MOTORSAG/VEDKLØVER skal det fortrinnsvis være to personer.
Ved bruk av SIRKELSAG skal det fortrinnsvis være to personer.

PENSJONISTER som ikke er i sin beste dagsform skal IKKE bruke SAG, SIRKELSAG eller
VEDMASKIN.Ansvarsperson kan gi påbud om dette.

Det skal alltid være ryddig på tomta. Det er viktig at alle maskiner, hoggestabber og utstyr for øvrig
hviler på stødig og stabilt underlag og at det er rimelig plass til å utføre arbeidet. God orden og
ryddighet er god HMS.
OVO sine biler skal alltid være i god stand. Godt vedlikeholdt og riktig utstyrt.

Om vinteren skal tomta ryddes for snø og strøes slik at risikoen for fallulykker reduseres til et
absolutt minimum.Ved snøfall skal det ikke utføres arbeid på tomta før snøen er forsvarlig ryddet
vekk.
DERSOM DET KUN ER ÉN PERSON PÅ TOMTA SKAL DET IKKE UTFØRES NOE
ARBEID. (Aktuelt i lavsesongen).
OVO har HJERTESTARTER. Alle bør vite hvor denne er og hvordan den brukes.

GOD HMS HANDLER OGSÅ OM DEN INNSTILLING DU HAR TIL ARBEIDET SOM
GJØRES.VI MÅ ALLE ETTERSTREBE Å UTFØRE ARBEIDET PÅ EN SLIK MÅTE AT
DEN GODE SKADESTATISTIKKEN FORTSETTER. HER MÅ VI FORTSATT HA
NULLVISJON!!!

20.09.19 PS (sekr)
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Lions-medlemmenes utkjøring

Lions-klubbene, her representert ved LC
Hauketo, bringer trivsel og varme over hele
byen.

Dette foregår på kveldstid i tidsrommet kl.
18 til 21, når alt går greit. Hvert bil-lag består av fra 3–6 mann. Det kreves dyktige
sjåfører og kartlesere, samt lettbente
bærere. Noen ganger skal veden opp til
5. etg. uten heis. Våre mottakere bor på de
merkeligste steder.
Det å finne frem er en ting, men å kjøre
lastebilen i posisjon (et sted å parkere) for

➜
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➜ bærerne, som skal ut å gå på allslags føre,
er en annen ting.
For noen av klubbene tynger alderen så
pass mye at de engasjerer yngre mennesker
fra idrettslag, korps, speideren og andre, til
å hjelpe seg, med de tunge løftene.
For Lions-klubbene kommer denne jobben på toppen av deres øvrige aktiviteter.
Hver klubb må kjøre ut ved 5–6 ganger
hver sesong, som er fra oktober til medio
mars. Når sesongen er slutt har vi levert ut
nesten 10.000 sekker.
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Hilsen fra guvernørrådets leder i Lions

Lions Clubs International, MD komment disse sekkene er å få i
104 – Norge sender sine et kaldt vinter-Norge.
hjerteligste gratulasjoner i forAt det offentlige Oslo også setter
bindelse med 50 års jubileet.
pris på jobben viste tidligere ordDet er godt å vite at også Lions fører Fabian Stang da han deltok
har kunnet bidra så godt gjen- på utkjøring av ved fra tomta i
nom alle disse årene – både med 2009.
kjøring og i styret for Operasjon
Ved. En av mine viktigste «opp- På vegne av Lions Clubs Norge
dagelser» var det å se hvor stor Bjørn Zarbell,
nød det faktisk er og hvor kjær- Guvernørrådsleder 2019/2020
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En hilsen fra Røa og Sørkedalen menighet
Som en del av konfirmantopplegget i Røa
og Sørkedalen menighet har det vært fast
inventar i planene for konfirmantåret å
delta på «Operasjon Ved». I slutten av
januar tar konfirmanter og foreldre turen
hit for å bidra til et varmere samfunn, bokstavelig talt. Foreldrene stiller med biler

som lastes med konfirmanter og vedsekker. De ansatte i kirken stiller opp
med litt logistikk, boller og saft.
Det som gjør at dette er en sikker vinner i
konfirmantåret er bl.a. det sosiale aspektet
som konfirmantene får være en del av. De
møter frivillige som hogger og stabler ved
for andre enn seg selv. De kommer i
samtale med dem som skal få veden levert
på døra, de snakker sammen i bilen før
og etter leveringen og under samlingen
etter at veden er levert. Foreldrene forteller om konfirmanter som på en god
måte preges av det de er med på.
Hvor lenge dette har vært en fast tradisjon
er usikkert, men Røa og Sørkedalen
menigheter har lang tradisjon for at konfirmanter og foreldre deltar i Operasjon
Ved.
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Ikke alle henter langved, sager, kløyver eller sekker
OVO har også en administrasjon. Årsmøtet er organisasjonens høyeste
myndighet. Det velger et styre, og det er
styrets oppgave å følge opp den daglige
drift. I realiteten er det styrets formann,
sekretær og kasserer i samarbeid med
formann for Jordalpensjonistene som
utfører denne oppgaven. Etter at Håkon
Nergaard gikk av som styreformann i
2005 har det vært flere styreformenn
Styreformann i 2010–
Dagens styreformann,
som har fungert i korte perioder. I 2010
2017, Arne Halvorsen.
Henning Stene.
ble Arne Halvorsen valgt. Han var
styreformann i 7 år. I jubileumsåret er
Henning Stene styreformann. På slutten av 1970-tallet ble daværende samarbeidspartnere enige om at OVO trengte en fast ansatt daglig leder. Sverre Fridsvold ble ansatt
1. juni 1980, og han hadde stillingen frem til 1995. Han ble lønnet av Oslo kommune.
Fra det tidspunkt Sverre Fridsvold sluttet har det ikke vært lønnete medarbeidere i organisasjonen. Alt arbeid både ute og inne ble og blir fortsatt basert på frivillig ulønnet
innsats.

Sekretær
I 1995 overtok en valgt sekretær det meste
av det arbeid Fridsvold utførte. Sekretæren
skriver rapporter, møtereferater, søknader
om økonomisk støtte og
takkebrev. Videre fører
han alle nødvendige
statistikker og tar for seg
stort sett alle daglige
gjøremål.
Nils Andersen (nærmest
til høyre) ble valgt som
sekretær i 1996 og utførte denne oppgaven i hele 18 år frem til
2014 da Jan Carlsen overtok. Jan Carlsen

sluttet som sekretær i 2019. I jubileumsåret er det Per Søgård som ivaretar
sekretærjobben.

Ny sekretær Per Søgård (t.v.) og nylig avgåtte
sekretær Jan Carlsen.
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Kasserer
Alle utbetalinger utføres av kasserer etter
godkjennelse av styreleder. Kasserer fører
regnskapet og legger frem regnskapsrapporter ved behov. Videre setter han opp
årlig budsjett og har kontakt med ekstern
og intern revisor. Årlig driftsbudsjett er på
ca. 1 mill. kr.

Arne Haukeberg.

Tor Stokka var en sentral person i OVO.
Han styrte Kjørekontoret i tillegg til å være
organisasjonens kasserer i mange år. Tor
Stokka sluttet som kasserer i 2003 da Arne
Haukeberg overtok. Han var den første

som tok i bruk et PC-basert regnskapsprogram, noe som lettet arbeidet med å
føre regnskapet. Arne Haukeberg utførte
oppgaven som kasserer i hele 14 år frem til
2017, da Ketil Stuan ble valgt.

Ketil Stuan.

Kjørekontoret
Kjørekontoret holder orden på kundekartoteket, har kontakt med kundene, utarbeider bemanningsplan for kveldsvakter,
kjøreplan for Lions-klubbene, samt organiserer utkjøring av ved i vinterhalvåret.
Tor Stokka ledet dette kontoret helt frem
til 2011. Da var han 91 år og overlot
stafettpinnen til Reidar Sørensen. I årene
etter 2011 var det Reidar Sørensen, Kai
Pettersen og Tore Einarsen som sørget for
at dette kontoret fungerte. I jubileumsåret
er det Tore Einarsen og Arvid Skjellum
som har ansvaret for at fordeling og utkjøring av ved går riktig for seg.

Reidar Sørensen
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Kai Pettersen

Tore Einarsen

Arvid Skjellum

Kveldsvakter
I vinterhalvåret bemannes kjørekontoret
med kveldsvakter fra kl. 17 til kl. 21.
Kveldsvaktenes oppgave er å utlevere
bilnøkler og kundekort til de Lionsklubber som skal kjøre ut ved, samt ringe
kunder om levering av ved neste dag.
I de siste årene har det vært Arild Eriksen,
Reidar Sørensen, Finn Aarsand, Arne
Halvorsen, Odd Strand, Per Erik Thjømøe,
Arne Bamer, Arnfinn Beisland, Gunnar
Isachsen, Tore Einarsen, Jan Carlsen og Per
Søgård som har sittet kveldsvakter.
Det er vårt kjørekontor som tar seg av alt
som skjer mellom «ved-mottakerene» og
OVO samt de 20 klubbene som står for ut-

Frelsesarmeen «Jobben»

Utover høsten 2017 så det en stund ut for
at Jordalpensjonistene hadde vanskelig-

leveringen av veden. Det er et stort «puslespill» som skal legges, for at alle skal få
den veden som betyr så mye for dem.
Der det er vanskerlig å ta i mot ved på
kvelden, leverer vi også ut ved på dagen,
takket være Jordalpensjonistene. Når
120–150 sekker skal leveres ut på en kveld,
til de 25–30 mottakere og det er glatt og
mørkt med dårlig fremkommelighet, er
det mye som kan skje, før bilene er tilbake
på tomta. Det skal rapporteres , kartotekkortene ajourføres og følges opp. I tillegg
holder kjørekontoret et våkent øye med
bilparken og alt det tekniske utstyret som
krever oppfølging og vedlikehold.

heter med å mønstre tilstrekkelig antall
frivillige i arbeidet på Tomta. Fremmøtet
var den gang ikke tilstrekkelig til å opprettholde den nødvendige produksjonen.
Det ble da tatt kontakt med Frelsesarmeen
som stilte mannskaper, gjennom sitt prosjekt «Jobben». Jobben organiserer folk
som lever med spesielle utfordringer i
hverdagen, og som gjør god nytte for seg
gjennom forefallende arbeid i Oslos
bymiljø. OVO og Jordalpensjonistene har
hatt stor nytte og glede av å samarbeide
med folkene i Jobben. Dette er stødige
karer som møter opp og gjør det som forventes. Gjennom sommeren 2018 ble vår
virksomhet opprettholdt uten avbrudd, i
stor grad takket være dette samarbeidet.
Senere har oppmøtet for Jordalpensjonistene tatt seg betraktelig opp, men likevel
har vi fortsatt glede av å samarbeide med
Jobben.
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Vi fornyer bilparken
bilen, hadde vi finansieringen
på plass. Den nye bilen var i
drift fra månedsskiftet september/oktober 2011, og den
kostet totalt 872.000 kr. Årsaken til den høye kjøpesummen var at lastebil med
dobbel kabin ble registrert som
personbil.

I løpet av femårs-perioden 2010–2015 fornyet vi bilparken. OVO solgte fire gamle
biler og kjøpte tre nye biler. Vi hadde i 2010
en bilpark som bestod av to Mitsubishi lastebiler med dobbel kabin, en liten Toyota
lastebil, en Iveco lastebil og en gammel
kranbil. I alt fem biler. Kranbilen ble benyttet til å hente langved i Nordmarka. De
to Mitsubishi lastebilene var i 2010 15 år
gamle, og det var på tide å skifte disse to ut
med nye biler.
Styret besluttet derfor i
2010 å anskaffe en ny lastebil med dobbel kabin.
I oktober 2010 møtte
Arne Halvorsen og Arne
Haukeberg Helse- og
Sosialkomiteen i Oslo
kommune. Resultatet av
dette møtet ble at Oslo
kommune ga oss 318.000
kr. til ny lastebil. Da Lions
Club Oslo/Tveita ga oss
200.000 kr. til den samme
20

I 2012 solgte vi den siste av de
to Mitsubishi lastebilene og
den lille Toyota lastebil. Da det
nå ble stadig tydeligere at Lions-klubbene
hadde vanskeligheter med å skaffe sjåfører
med utvidet førerkort, noe som var
nødvendig for å kjøre lastebil med dobbel
kabin, besluttet Styret å anskaffe en
mindre VW lastebil med firehjulstrekk.
Bilen var i drift høsten 2012 og den kostet
407.000 kr. Bilen ble finansiert ved hjelp av
tilskudd fra Lions-klubber og med egne
midler. Lions- klubbene hadde nå til dis-

posisjon for utkjøring av ved en ny bilpark
bestående av en Iveco lastebil med dobbel
kabin, en mindre Iveco lastebil og en VW
lastebil med firehjulstrekk.
I et styremøte høsten 2013 ble kjøp av ny
kranbil tatt opp. Vår daværende kranbil var
18 år gammel, med en kran som var 28 år
gammel. Kjøp av ny kranbil skulle vise seg
å bli den største investeringen i OVO’s historie. Ny kranbil ble anslått til å koste ca.
1.7 mill. kr. I oktober 2014 var det nytt
møte i Helse- og Sosialkomiteen Oslo
kommune. Denne gangen møtte Arne
Haukeberg og Jan Carlsen. De ba om
1 mill. kr. til ny kranbil og det fikk vi. Da
J. E. Isbergs Fond ga oss 400.000 kr., hadde
vi finansieringen på plass. Avtalen om kjøp
av ny kranbil fra Volvo Truck Center ble
undertegnet 13. april 2015, og bilen ble
levert i august måned samme år. Bil med
kran fikk vi til redusert pris takket være
Volvo Truck Center og HIAB, og den kostet
totalt 1.775.000 kr.
I løpet av denne 5-årsperioden investerte
vi ca. 3 mill. kr. i nye biler. Dette hadde ikke
vært mulig uten støtten på 1.3 mill. kr.

Sittende fra venstre: Arne Halvorsen, Bjørn
Riise (fra Volvo Truck Center). Stående bak fra
venstre: Martin Rogneby, Erik Strandborg.

fra Oslo kommune, 400.000 kr. fra
J. E. Isbergs Fond, 200.000 kr. fra Lions
Club Oslo/Tveita og bidrag fra mange
andre lionsklubber. En stor takk til alle.
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En hilsen fra
J. E. Isbergs
Fond
Fra venstre:
Morten Lund,
styremedlem;
Per Hoff, styremedlem
og daglig leder;
Kjell Jensen,
styremedlem; BengtLasse Lund, styreleder.

8. juli 1968 opprettet John Erik Isberg stiftelsen J. E. Isbergs Fond. Fondets rolle skulle
være å sikre driften i bilselskapet, samtidig
som avkastningen skulle bidra til veldedige
formål som sto grunnleggerens hjerte nær:
Å hjelpe syke, handikappede og lidende,
også økonomisk nødlidende personer.
Da Operasjon Ved – Oslo ble opprettet i
1970, var dette en organisasjon med en
virksomhet som passet flott til både intensjonene og det geografiske området
Fondet opererte.
Operasjon Ved (OVO) ble en av de første,
største og viktigste organisasjonene J. E.
Isbergs Fond støttet allerede fra 1970tallet. Og støtten har fortsatt helt frem til i
dag, både med penger og kjøretøyer til
selve innsamlingen av tømmer og utkjøringen av ferdigkappet ved til brukerne.
Vi i styret i Fondet har fulgt utviklingen i
Operasjon Ved gjennom alle disse årene og
opplevd at det er meget godt drevet, med
et synlig godt arbeidsmiljø. Det har derfor
vært en glede å bidra.
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Blant de største og seneste bidragene til
driften av Operasjon Ved har J. E. Isbergs
Fond bidratt med midler til en ny Volvo
tømmerbil med kran som gjør hentingen
i skogen langt mer effektiv.
I løpet av disse over 50 årene har det blitt
delt ut mange titalls millioner kroner til
organisasjoner og verdige formål. Det er
fortsatt stort behov for bidrag fra stiftelsen,
og fortsatt er fokuset på de samme grunnleggende behov som ved opprettelsen.
Isberg var opptatt av at pengene skulle gå
direkte til hjelp, uten fordyrende mellomledd, og den linjen følges fortsatt ved
at utdelingene går til konkrete, gjerne
frivillighetsbaserte organisasjoner.
Fondet har etter 50 år en sterk kapital som
fortsatt vil bidra med vesentlige midler til
tiltak som er helt i grunnleggerens ånd: Å
hjelpe de svakest stilte i samfunnet. Helt
på linje med Operasjon Veds rolle.

OVO vårt annet hjem
Kjell Watterud, som gikk bort 25. august
2017 (født 7. desember 1936), kan stå som
et eksempel på dette. Kjell mistet sin kone
Tove fjorten år før han selv døde. Ett år
etter Toves død begynte han i OVO, hvor
han jobbet trofast i 13 år, fem dager i uken
så å si hele året. Her fikk han bruke
kroppen og hadde sosialt samvær med de
øvrige «gutta» på brakka. Han var ikke
lenger alene. Opplevelsen av samvær og
kameratskap i arbeidet på tomta og i
hvilepausene eller ved festlige anledninger
og på turer satte han stor pris på, og det
samme kan sies om mange av hans
«kollegaer» i OVO.
Kjell Watterud.

For mange av pensjonistene våre på tomta
i Etterstadsletta 2 er OVO deres annet
hjem. Her opplever de et hyggelig fellesskap med likesinnede og får frisk luft og
mosjon i arbeidet med å produsere og
levere ved til et stort antall trengende i
Oslo.

Kjell Watterud var en stillfaren og hyggelig
kar og en trivelig og saklig samtalepartner,
som sjelden hevet stemmen for å bli hørt.
Han tok gjerne på seg ekstra oppgaver i
arbeidet på tomta, og var en dreven instruktør for «nyansatte» pensjonister. Vi
som kjente Kjell satte stor pris på hans
vennskap og føler på savnet av en alle
tiders «kollega».

Sosiale aktiviteter
I OVO har vi fast lunsj-tid kl. 11 i vår egen
kantine. Den enkelte sørger selv for sin lunsjpakke, enten det er medbrakt eller innkjøpt mat. Jordal-pensjonistene holder
varmt drikke. Det finnes som regel også
«noe søtt» til kaffen. Dette er ofte kake,
sjokolade eller konfekt som vi får som gave,
på våre utkjøringsturer.

Det er mye erfaring og livsvisdom samlet
rundt lunsjbordet, og de fleste av verdens
problemer finner sin løsning gjennom de
løpende diskusjonene der. Et fast innslag er
også Quiz’en som kommer fra en fast avisspalte som er tilgjengelig på lunsjrommet.
Den felles daglige lunsjen er en viktig
faktor som sterkt bidrar til å bygge et
positivt miljø for «Gutta på Tomta».
➜
23

➜

Lunsjen avholdt ved juletider. Replikkvekslingen i spisepausen kan iblant være heftig og underholdende. Og noen ganger klarer vi å nyte stillheten.

Når vårsola gir oss tilstrekkelig varme, settes hvilebenkene fram. Godt med noen korte pauser når
kroppene har fått «kjørt seg» med alle typer aktiviteter.
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Sildebord, julebord og turer
OVO er en organisasjon der alle som deltar
i virksomheten gjør det på frivillig basis.
For oss som er med i dette arbeidet gir
virksomheten uttelling på mer enn en
måte. Vi mener selv vi er heldige som kan
gjøre dette slik at vi ikke bare hjelper andre
– såkalte trengende – men vi hjelper også
oss selv! Det er et faktum at eldre, enslige,
menn er en utsatt gruppe i samfunnet. Nå
er det for all del mange av oss som ikke er
enslige, men gjennom OVO treffer vi
mange likestilte kamerater og slik sett blir
dette en «Vinn-Vinn» situasjon for oss. Vi
hjelper de som trenger ved og vi hjelper oss
selv! Lønn i form av harde kontanter har vi
ikke, men vi belønnes på andre måter.
Fellesskap og fysisk aktivitet er sentrale

stikkord. Og vi har et par sosiale tiltak som
er meget viktige for den sosiale trivselen på
stedet.
Et stykke ut i høstsemesteret arrangerer vi
vårt sildebord! Vår «sildegeneral» Erik
Strandborg som kommer fra Sverige, har
etablert dette som en tradisjon hos oss. Vi
tar på oss en morsom hatt og slår ut håret.
Så løsner vi på snippen og konsumerer sild
i ulike variasjoner og med diverse tilbehør.
Det synges og fortelles gode historier rundt
bordet. Da vår sildegeneral for etpar år
siden ønsket seg avløsning var det ikke så
vanskelig å finne en ny arrangementskomite! Sildebordet er guttas aften og en
god tradisjon vi gjerne vil vedlikeholde.

Vi tar på oss en morsom hatt og slår ut håret. Sildebordet er guttas aften og en god tradisjon.
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En hyggelig
begivenhet under
julebordene er utdeling
av hedersbevisninger.
Her ser vi fra høyre
Hans Martin Olsen,
Bjørn Paulsen,
Arne Haukeberg,
Roy Strandem og
Finn Tøråsen
motta sine.

Karer med sine
damer pyntet til
julebord, både
høytidelig og
muntert!
Bildene er tatt på
Nordre Skøyen
Hovedgård.

Så kommer det mer formelle julebord i
årets siste måned. Julebord er en god norsk
tradisjon hvor vi pynter oss og holder en
hyggelig aften sammen med vår «bedre
halvdel». Vi spiser tradisjonell julemat og
holder taler og synger. Det deles ut heders26

bevisninger, og styrets formann gir et
sammendrag av virksomheten gjennom
året. De seneste tre år har vi vært gjester i
Etterstad Videregående Skoles hyggelige
lokaler. Før dette var julebordet på Nordre
Skøyen hovedgård. Vi synes dette er en god

markering og avslutning for de aktiviteter
vi har lagt bak oss gjennom året. Det føles
godt at man klarer å gjøre litt stas rundt det
vi holder på med.
Tidlig på sommeren bruker vi å ha vår
sommertur. Da tar vi med våre kjæreste på
en litt lengre tur. Ofte blir dette en arrangert tur med buss og fast oppsatt program. Vi har vært i utlandet, blant annet i
København med besøk på Carlsberg
bryggeri, og vi har hatt mange fine turer i
Norge. I 2018 seilte vi med Skibladner fra

Gjøvik til Domkirkeodden på Hamar. Slike
turer setter en ekstra spiss på tilværelsen og
det er alltid populært. Vi har også vært på
Telemarkskanalen og på tur til Strømstad.
Det er alltid spennede å erfare hvordan
årets tur er lagt opp, og det er stor interesse
for dette tiltaket.
Gjennom disse aktivitetene blir vi som er
med i OVO vel ivaretatt. Vi føler at vi gjør
en viktig jobb for andre og at vi er i en god
situasjon der vi også tar godt vare på oss
selv og på hverandre.

Underveis med «Victoria» på
Telemarkkanalen ble det gjort
strandhogg med lett bevertning ...
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På besøk i Carlsbergs gamle bryggeri.
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På tur fra Gjøvik til Domkirkeodden med
Mjøsas hvite svane, og påfølgende guiding.

Tre veteraner
Tor Stokka
f. 15.10.1920 – d. 22.12.2019

det. Produksjonen av ved har i sin helhet
blitt forenklet i den tiden Tor var med.
Da han rundet 92 år, var det ikke noe å si
på at han trakk seg litt mer tilbake. Tor sin
innsats med 21 år i frivillig arbeid, står det
stor respekt av.
Tor Stokka sovnet stille inn søndag den 22.
desember 2019. Fred over hans minne.

Tor kom til OVO i 1988. Ett år etter at han
gikk av etter 39 års arbeide i bank.

Erik Strandborg
f. 11.06.1931

Han var en kjernekar, og var med på
flyttingen av OVO fra Jordal i 1989.
Tor søkte etter noe meningsfylt i sin
pensjonist-tilværelse. Det skulle være
aktivt og fysisk og til beste for noen. En
venn anbefalte ham å kontakte OVO, og
Tor slo til. Her er det plass til alle, og det
er «stor takhøyde» – ble det sagt.
Hos OVO lærte Tor alt om produksjon av
ved – frem til den ble levert hos brukeren.
Det fine med å jobbe her er at «det blir
ekstra hyggelig, når jeg kommer hjem
igjen», likte Tor å si. Det gode miljøet på
tomta er noe av det beste ved OVO. Det
smitter over på de sosiale aktivitetene, som
det sluttes godt opp om. Lunsjen er livlig i
et hyggelig fellesskap. Han fremhevet at
OVO er byens beste «aldershjem».
Tempoet i arbeidet er alltid opp til den
enkelte. Pauser taes når man selv ønsker

Erik kom til OVO mot slutten av 1993 og
er den mannen med flest sertifikater. Det
er han som kjører den store tømmerbilen.
Han har stor teknisk innsikt og opererer
Hiab-tømmerkranen, med presisjon.
Av sertifikater har han foruten tungbilsertifikat også sertifikat for propell- og
jetfly, samt en rekke helikopter-typer.
Tilsammen har Erik godt over 11.000
timer i luften. Under borgerkrigen i
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Kongo, fløy han åtte måneder for FN, der
nede.
Erik er opprinnelig svensk, men det meste
av helikopterflyvningene har foregått i
Norge, hvor presisjonsflyvning er av hans
spesialiteter.
I OVO er Erik mannen som har stått bak
ombygging av den nye tømmerbilen som
ble anskaffet i 2015, til den teknisk hensiktsmessige tømmerbilen vi har i dag.
Han fremhever også den gode tekniske utvikling som har funnet sted på tomta, i
produksjonen av ved gjennom de 23 årene
han har deltatt i OVO.
Alle verdsetter det gode kameratskapet
som oppstår og som beriker hverdagen,
sier Erik. Avstanden fra boligen på Jeløya
er intet problem, sier han, når man kan
kjøre en Saab 9-3 turbo med 180 hk.
Erik er av dem som beholder roen i
kroppen uansett hvilken situasjon han
kommer opp i, for han vet at det kan være
svært avgjørende iblant.
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Nils Henrik
Andersen
f. 04.05.1932

Nils ble
medlem i
Lions Club
Oslo–Tveita i
1971, og fra da
av deltok han som lionsmedlem i utkjøring av ved. OVO holdt da til på Jordal.
Da han sluttet som driftsleder i Scandia
Kjemiske maling og lakkfabrikk i 1996 var
det derfor naturlig å ta kontakt med OVO.
Nils kom tidlig med i Styret og i 1997 ble
han sekretær, en jobb han hadde i 18 år. LC
Oslo–Tveita så hvor elendige boforholdene var på 1970 tallet. Dårlig isolerte
hus og trekkfulle vinduer. I tillegg til å
kjøre ved monterte klubbmedlemmene
tetningslister rundt vinduer og leverte ut
varmetepper der behovet var størst. Da
Nils overtok som sekretær, tok han som
den første i bruk PC. Han fikk blant annet
laget et register over kunder, leveranser og
tidspunkt, slik at OVO hadde en grei oversikt fra år til år. Oversikten dannet grunnlaget for planlegging og oppfølging av
kjøreruter og bemanning. Nils påpeker
spesielt den positive verdien OVO har for
de som er knyttet til organisasjonen. Vi har
det til felles at vi alle er pensjonister. Det
er trivelig å være på «jobb», vi fleiper vennskapelig med hverandre og har pauser
hvor vi snakker over en kopp kaffe. Gjennom årene blir kamerater borte. Det er
naturens gang, men den fysiske aktiviteten
vi får her på tomta gjør godt for helsa. Vi
får rørt på oss i det tempo som passer hver
enkelt, avslutter Nils.

Operasjon Ved
gjør en kjempejobb!
Vi er imponert over arbeidet som legges ned
og som er så viktig for så mange.
Stå på videre, vi skal gjøre vårt for å være
en budbringer mellom Operasjon Ved
og lokalbefolkningen.

Gratulerer med 50-års jubileet!
Akers Avis Groruddalen
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Operasjon Ved – Oslo
har fått mye pressedekning opp
gjennom årene ...
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Besøk
Den 13. oktober 2010 hadde vi et lite arrangement i kantinen i anledning
markering av vårt 40 års jubileum. Varaordfører Aud Kvalbein (KrF) besøkte oss
og hadde med hilsen fra Oslo kommune.
Daværende president i Lions Club Oslo/
Tveita, Sture Dahl var også til stede og gav
oss en sjekk på 200.000 kr. til ny lastebil
med dobbelt kabin.
I desember 2010 fikk vi besøk av byrådsleder Stian Berger Røsland (H) som kom
med en gladmelding fra kommunen. Bystyret hadde etter anbefaling fra Helse- og
Sosialkomiteen bevilget 318.000 kr. til den
samme lastebilen.
Den 26. mars 2012 kom Lions Internasjonale President Wing-Kun Tam på
besøk. Han fikk en orientering om driften
og hvilken innsats lionsklubbene i distriktet gjør for denne organisasjonen.
Wing-Kun Tam fikk også være med på utkjøring av ved til noen av våre kunder
sammen med representanter fra en lionsklubb.

Lions
Internasjonale
President
Wing-Kun
Tam.
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Høsten 2014 fikk vi besøk av byråden for
Helse og Sosial Øystein Eriksen Søreide
(H) i forbindelse med tildelingen av Frivillighetsprisen.
Tidligere formann i Fremskrittspartiet
Carl I. Hagen ble invitert til omvisning
og bløtkake i månedsskiftet september/
oktober 2015. Grunnen til invitasjonen var
at det var partiets representanter i Helseog Sosialkomiteen som var sterkt medvirkende til at kommunen bevilget 1 mill.
kr. til ny kranbil.
Etter kommunevalget i 2015 ble den
nye byrådslederen fra Arbeiderpartiet
Raymond Johansen invitert på bløtkake
og omvisning. Han besøkte oss 27. januar
2017. I tillegg til omvisningen var han med
på utkjøring av ved til noen av våre
kunder.
Byråd Tone Tellevik Dahl (A) besøkte oss
den 16. januar 2019 med gledelig informasjon om at OVO var tildelt 99.000 kr.
pr. år for 3 år. I ufyselig snøvær fikk hun se
hvordan gutta jobbet på tomta.

Æresbevisninger
Håkon Negaard mottok Kongens fortjenestemedalje i 2004
Håkon Negaard var en av flere sentrale personer i
OVO i mange år. Han var styreformann i hele 17
år fra 1988 til 2005. Den 7. desember 2004 ble han
tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv i alt
vesentlig på grunn av sitt arbeide for Operasjon
Ved – Oslo. Under 2. verdenskrig var Negaard
grenselos i en alder av 16 år. Han måtte rømme til
Sverige, hvor han sluttet seg til Den norske politistyrken. Vinteren 1945 var han med i frigjøringen
av Finnmark. Etter krigen fortsatte Negaard i
politiet.

Hedersbevisninger
Gjennom de siste 25 år har
OVO fortsatt tradisjonen
med å hedre medarbeidere
etter 3, 5 og 8 års tjeneste. I
perioden 1995–2019 har
41 medarbeidere mottatt
glassvasen etter 8 års innsats for OVO. Her har
Asbjørn Krogsmyr og Jan
Leirvåg mottatt sin heder
av styreleder Henning
Stene under julebordet
2019.

FIKK PRIS: Arne Halvorsen (t.v.), styreleder i Operasjon Ved Oslo.
Her får han prisen av helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide.
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Frivillighetsprisen
«Det er ikke skyhøy lønn som bestemmer
betydningen av et arbeid. Det er ingen
timeliste som kan forklare hvor mye du
har gitt av deg selv. Den største jobben er
nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Den viktigste tiden du gir er den
du aldri målte».
Ovenstående ord er sitat fra diplomet
som OVO har mottatt fra Frivillighet
Norge. OVO var Oslo fylkes kandidat til
den landsomfattende Frivillighetsprisen
2014.
Prisen fra Oslo fylke, som bestod av en
vakker trebolle fylt med appelsiner, ble
overrakt OVO v/daværende styreleder
Arne F. Halvorsen av daværende helse- og
sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide. Overrekkelsen fant sted under en lunsj

i restauranten
Gamle Rådhus
for inviterte deltakere fra OVO.
Byråden roste
OVO for i 44
år å ha levert
gratis ved i fyringssesongen til
minstepensjonister, uføretrygdete og andre økonomisk vanskeligstilte.
Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Prisen blir utdelt for å gi
frivillighet et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for
å fremme frivillig engasjement.

To lastebiler og åtte motorsager ble borte
Søndag 8. juli 2012 kjørte Per Erik
Thjømøe, som er en av våre medarbeidere,
til tomta i Etterstadsletta 2 for å levere noe
verktøy han hadde lånt. Han oppdaget at
portene stod åpne og at to lastebiler var
borte. Vi låner ut våre biler til lionsklubber
og våre egne medarbeidere ved behov.
Thjømøe trodde derfor at bilene var utlånt, men for å være sikker varslet han
styreformann Arne Halvorsen.
Styrets formann reiste ned på tomta og
oppdaget tyveriet. Politiet ble varslet og
området sikret. Mandag 9. juli ble vi intervjuet på Østlandssendingen NRK. Da var
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det en våken bilfører som hørte sendingen
og som oppdaget at bilene stod parkert i
Vetlandsveien på Oppsal. Alle våre biler er
tydelig merket med OVO og med vår logo.
Han kontaktet politiet, som hentet bilene
samme dag, og tirsdag 10. juli var bilene
og motorsagene på plass i Etterstadsletta 2
uten skader. Tyvene ble ikke tatt. Resultatet
av denne hendelsen ble at vi installerte
alarm til vaktselskap og veggmontert safe
til bilnøklene. Dessverre fikk vi aldri
navnet på den våkne bilføreren. Han
hadde fortjent vår vimpel og blomster.
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Arve feiret 80 år med
gutta i Operasjon Ved
Arve Firveld fra Ammerud er mange ting. Ifølge
nære og bekjente er han engasjert, positiv og aktiv.
Nå er han også 80 år – og det ble feiret med kake
og gave i lokalet til Operasjon Ved.
MIE ANDERSEN
På mandagen fylte Arve 80 år, og
det ble feiret i lokalet til Operasjon
Ved. Kake med krem og multebær,
stearinlys og flagg, pyntet lunsjbordet.
– Det er en veldig god kake, sier
jubilanten fornøyd.
I 2000 meldte Arve Firveld seg til
tjeneste i Operasjon Ved. Han
hadde blitt pensjonist året før. Da
han så et par linjer i en avis med
telefonnummeret til organisasjonen, nølte han ikke med å ta
kontakt. Det har han aldri angret
på.
– Det er vesentlig å ha noe å
gjøre når man ikke jobber lenger.
Det er viktig å ikke bare å sitte
hjemme og lure på hva man skal se
på tv, , sier Firveld.
Han drar til Operasjon Ved flere
ganger i uka. Han er enig med
Albert Nordengen, tidligere ordfører i Oslo – som beskrev Operasjon Ved som Norges beste eldresenter.
– Det er viktig å holde seg i form,
både fysisk og mentalt. Dette er det
rette stedet. Det er 100 ganger
bedre enn et trimstudio. Her er det
mosjon og hygge, og et veldig godt
miljø. Jeg får gjort alt her. Det har
vært en viktig del av mitt liv som
pensjonist, sier Firveld.
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Klar for 20 år til
80 år skremmer ikke Firveld.
Aktivitetsnivået skal ikke gå ned,
selv om han har bestemt seg for å
utforske nye veier.
– Jeg er meget fornøyd med å
passert 80 år nå. Optimistisk som
jeg er, forventer jeg å kunne feire
90-årsdagen min også, og jeg satser
selvfølgelig på å bli 100 år – så lenge
hodet fungerer...
Nå vil Firveld prøve å bli ringeog besøkskontakt på Rødtvet eldresenter.
– Jeg ønsker å involvere meg. Nå
som jeg har vært i Operasjon Ved i
16 år, er det på tide å teste ut litt
andre ting også, sier han.

Fest i Prøysens stil
Selve jubileet ble storslått feiret
lørdagen, før hans offisielle bursdag.
– Det var hæla i taket, smiler
Firveld.
Festen ble holdt i Prøysens
museum – med over 50 gjester. Og
det var ikke rart for Ammerudmannen er nemlig aktiv i Prøysens
venner. Fram til nylig var han revisor i foreningen. I tillegg til å være
aktiv i Prøysens venner, bidrar
jubilanten på dugnad med Turistforeningen, og er aktiv i Groruddalen Arbeiderkor.
BLE FEIRET: Arve Firveld fikk kake og gave på 80-årsdagen på Operasjon Ved.

AKTIVITET PÅ TOMTA
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KAFFE/VEDSEKKER FRA
FJERNE LAND

. . . fra Brasil, Guatemala og
El Salvador . . . blant flere.
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sent og tidlig!
Høyt og lavt,
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Tillitsvalgte i perioden 1995–2020
Styreformenn:
Håkon Negaard
Trygve Thorsen
Nils Henrik Dahl
Arne Haukeberg
Arne F. Halvorsen
Arne H. Haug
Arne Bamer / Henning Stene
Henning Stene

–2005
2005–2007
2007–2008
2008–2010
2010–2017
2017–2018
2018–2019
2019–

Sekretærer:
Willy Jortun
Nils H. Andersen
Jan Carlsen
Per Søgård

1995–1996
1996–2014
2014–2019
2019–

Kasserere:
Tor Stokka
Arne Haukeberg
Ketil Stuan

1995–2003
2003–2017
2017–

Leveringsstatistikk for perioden 1995–2019
Vintersesong/år

Antall sekker

Antall adresser

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

11.100
11.670
11.050
10.091
9.989
9.688
9.644
11.309
10.779
10.138
10.209
9.800
7.821
8.359
9.565
10.456
9.352
8.640
9.150
8.539
7.977
9.037
8.070
8.070
7.754

1.005
1.039
1.060
998
934
970
996
1.179
1.172
1.079
1.033
1.045
982
872
884
950
869
825
811
813
815
813
785
800
822

Fra og med året 2010 ble statistikken for antall sekker ved utkjørt
endret fra å gjelde vintersesongen til kalenderåret.
Totalt ble det i denne perioden levert 238.288 sekker.
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