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Elverum, 20. september 2017 

 

Referat fra fest for funksjonshemmede tirsdag 19. september 2017. 
Tid og sted: Forstmann kl. 18-20. 
 

Fremmøtte:19+1=20  
Tilstede: Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal,  
John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, 
Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth,  
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, 
Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby, 
Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Unni Langeid.. 
 

Den tradisjonelle festen for utviklingshemmede ble i år avviklet noe senere enn vanlig, det har jo vært 
vanlig å arrangere den på våren. Den ble også i år avholdt på Forstmann, og deltagelsen var stor som 
vanlig – med 93 gjester. Etter at Anne Berit hadde ønsket velkommen, fikk vi en flott opptreden av 
gruppen Brasstatick. De framførte fire nummer på en imponerende måte, ledet av Magne Baugerud.  
Så fikk vi en avdeling med fengende dansemusikk, gitt oss av Alan Johansen. Og som vanlig var det 
Odd Korsæth som hadde planlagt det hele og trakk i trådene, diskret i bakgrunnen. Etter en avdeling 
med dansemusikk ble det servert pizza og mineralvann i lange baner!  
Etter at alle var vel forsynt, ble det dans «for alle pengene»! Og at det var populært var tydelig, for 
dansegulvet ble i minste laget! Dette var musikk som fenget! For oss som arrangører er det fint å se 
ansikter som lyser av ekte glede!  
Så var det tid for kveldens kanskje største høydepunkt, nemlig gratislotteriet, fint ledet av Grethe! 
Gevinstene var også i år sponset av forskjellige næringsdrivende i Elverum,( i tillegg til Grethe)!  
En stor takk til dem!  
De to timene gikk fort unna, men etter at lotteriet var over, ble det likevel tid til en liten ekstra svingom 
og allsang!  
En meget vellykket fest! 
 

Noen inntrykk fra festen: 
 

   
   
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 


