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Elverum, 11. september 2019 

Referat fra medlemsmøte 10. september 2019. 
Tid og sted: Harviken småbruk i Sørskogbygda. 
Fremmøtte: 20+1=21 
 
Tilstede: Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen,  Ragnar Heggedal,  
John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad,  
Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Oddvar Nyberget, Finn Johansen,  
Odd F. Korsæth, Martin Nystuen, , Kjell Olsen, Terje R. Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Nils H. Rustad, 
Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell. 
Ledsagere: Ingrid Haugen, Unni Langeid, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg 
Gjest: Knut Færgen. 
 

Kveldens medlemsmøte var lagt til Harviken småbruk i Sørskogbygda. Mens høstmørket senket seg, 
ble det en veldig trivelig kveld! Det var et «fyrverkeri» av ei dame som tok imot oss og fortalte om 
dette småbruket i Sørskogbygda. For de fleste var nok det nok helt ukjent, så dette var et veldig nyttig 
besøk! 
Vi fikk høre om historien bak Harviken småbruk, om problemer underveis i etableringen og om planer 
som er i ferd med å bli realisert. Harviken småbruk ble etablert så sent som i februar 2018, så det har 
skjedd mye på kort tid! For en stor driftsbygning er under oppføring, i tillegg til alt det som allerede er 
på plass. Som utdannet slakter tar hun imot storvilt eller storfe til partering og vakuumpakning. Hun 
tilbyr selskapslokaler/grillhus til selskapelighet, hun tilbyr kurs i matlaging – som f.eks. baking av 
lefse, flatbrød, brød, spekemat osv.. Stedet skal også fungere som en besøksgård for skole, barnehage 
eller eldre. Planene for stedet er mange når driftsbygningen står ferdig. Det var nesten så hun tok 
pusten fra oss «gamlingene» når hun la ut om sine planer og drømmer for Harviken småbruk! Det blir 
spennende å følge med på utviklingen av dette stedet! 
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