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Elverum, 14.februar 2018 
Referat fra medlemsmøtet 13. februar 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
  
Fremmøtte: 24+8+6=38 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal,  
John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, , Oddvar Nyberget,  
Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad,  
Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Steinar 
Solberg, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Ingrid Haugen, Unni Langeid, Torill Hald Oftebro, Inger Helene Nersveen, Eli Olsen, Gunvor Rustad,  
Snøfrid Schjølberg, Elisabeth Schrøder. 
Gjester: Idar Furuli, Arne Løveng, Nelly Løveng, Terje Olsen, Signe Elisabeth Simengård,. Laila Irene Stenseth. 
 

 
 

Sak 29 - 17/18: Åpning og faste poster (ord for dagen, godkjenninger og referatsaker). 
- Ingen merknader til referat eller innkalling. 
- Som Ord for dagen leste Helge Regnbågåbrua av Vidar Sandbeck. 
- Per Ola fylte 70 år denne dagen. Han ble gratulert med både blomster og bursdagssang. 
 

Kveldens tema var SVARTEBOKA. Lederen i Elverum historielag, Ottar Evensen, ga oss et veldig 
interessant foredrag. Utgangspunktet for fortellingen var de to utgavene av svarteboka som ble funnet 
på loftet på Nordre Rustad for noen år siden. Det finnes ikke mange eksemplarer av denne boka bevart, 
så det var nesten en sensasjon at det ble funnet to på samme sted!  Vi kjenner bare til to eksemplarer i 
Elverum fra før. Vi fikk høre at slike bøker var avskrifter av den ekte svarteboka, skrevet med penn og 
blekk. For den ekte svarteboka var skrevet med blod!  
Det er tre begreper som vi må skille mellom:  
Diabolisme (avtale med djevelen), malificium(svart magi) og signing (magi i det godes tjeneste). 
Svarteboka inneholder mange formler for magi, både på godt og ondt. Vi fikk høre at det i gamle dager 
var mange som hadde stor respekt for denne boka – enkelte så stor at de ikke torde å sove på samme 
rom som boka lå! Prestene hadde nok en sentral rolle i både anskaffelse og bruk av boka, for det var 
ikke så mange skrivekyndige på denne tiden. 
De som er interessert i å lese mer om innholdet i disse bøkene kan finne en lengre artikkel i Elverum 
Historielags årbok Alfarheim for 1994 på side 90-134. 
 
Sak 30- 17/18: Søknad fra Margrethe Bjørnstad om støtte til å etablere en underavdeling av 
LIA-tunet, som hun kaller JULEHUSET. (Det står for Jobb-Utviklende-Læring - m/eleven). 
Møtet vedtok enstemmig å bevilge 10 000 kr. i støtte til dette prosjektet. Beløpet belastes formuen. 
 
Sak 31- 17/18: Ønsker om plassering i komiteer og styre.  
Det var ingen på dette møtet som ønsket endringer i komiteplassering. (Neste møte er valgmøte). 
 
Sak 32 - 17/18: Eventuelt. 
- Takkebrev fra HSK ble referert. 
- Kiwanis´ flaskeåpner ble demonstrert og delt ut til de tilstedeværende. 
- Arne K. takket for blomster i forbindelse med hans 60-årsdag- 

 
 

Helge Rustad 
sekretær 


