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Referat fra fest for funksjonshemmede tirsdag 7. mai 2019. 
Tid og sted: Forstmann kl. 18-20. 
 

Fremmøtte:17+1=18 
Tilstede: Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Harald Langeid, Eli Løkken,  
Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad,  
Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, John Koppang, Odd F. Korsæth, Oddvar 
Nyberget, Terje Roger Olsen, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Steinar Solberg, Per Ola Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Unni Langeid 
 

Den tradisjonelle festen for utviklingshemmede ble i år like vellykket som vanlig! Til tross for at Kong 
Vinter i disse dager har avlagt oss et besøk, var stemningen både i salen og på dansegulvet like høy 
som alltid! Det er morsomt å se så mange glade ansikter og fornøyde festdeltagere! Det gir oss som 
arrangører en sterk bekreftelse på at dette er viktig og riktig! 
Vi hadde i alt 97 gjester på denne festen, av disse var det 11 fra Elverum Unified Fotball og 11 fra to 
bofellesskap i Løten. Flott med gjester også fra våre nabokommuner! 
Det var Arne K. Pedersen som ledet festen, samtidig som han og Alan Johansen sto for fengende 
rytmer og mange populære melodier! 
Festen åpnet med at bursdagssangen ble sunget til ære for to av de tilstedeværende som hadde bursdag 
på denne datoen, nemlig Marit Kristine Lundsæter og Knut Grindalen. 
Etter en avdeling med dansemusikk, ble det servert pizza og mineralvann i lange baner!  
Da alle var forsynt, ble det dans «for alle pengene»! Så var det tid for kveldens kanskje største 
høydepunkt, nemlig gratislotteriet. Gevinstene var så å si i sin helhet gitt av Grethe!  En stor takk til 
henne! En stor takk også til Alan og Arne K. De gjorde som vanlig en kjempejobb og bidro sterkt til at 
festen ble så vellykket! 
Torhild Ous, leder av NFU Elverum og omegn, takket på vegne av gjestene for den trivelige festen! 
De to timene gikk fort unna, men etter at lotteriet var over, ble det likevel tid til noen ekstra runder på 
dansegulvet.  
 

Noen inntrykk fra festen: 
 

  
 
   
 
Helge Rustad   
(sekretær) 


