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Årsmøte i Venneforeningen Kjeller Aerodrome ble avviklet 
onsdag 30. mars 2011. Frøydis Ulvin fortsetter som leder av 

Kjellervenner. Styremedlemmer er Jonn Bekkevold, Kjell 
Strømseng og Morten A. Myhr. Carl-Georg Opaker og Anders 

Kristian Strøm er vararepresentanter. 
 

 

Kjellervenners aktiviteter våren 2011: 
 
Dokumentasjon av historien på Kjeller 

Frøydis Ulvin og Jonn Bekkevold deltar i arbeid med å skrive småflyhavnas historie 
for jubileet i 2012 sammen med Pål Oksvang og Lars Brede Grøndahl. Vårens 
oppgave er å intervjue veteraner i Kjellermiljøet slik at deres historier blir bevart. 

 
Dugnad onsdag 27. april kl 17:00 

Småflyhavna trenger årlig vårpuss. Vi holder på et par timer med å sette uteområdet 
i god stand. Erfaringsvis er dette en fin opplevelse som kombinerer det nyttige med 
det behagelige; hyggelig samvær samt flytitting og dugnadskake. Dette gir 

resultater i form av en søppelfri flyplass. Ta med hansker.                                      . 
 

Piper Tomahawk på sokkel  
Kjellervenners Piper Tomahawk skal plasseres på sokkel foran inngangen til 
Storgata. I har opprettet en egen prosjektgruppe som består av Kjell Strømseng, 

Carl-Georg Opaker og Arild Haugli. De har som mål å få flyet på sokkel i 2011. Om 
mulig. Ta kontakt om du har lyst til å bidra. 

 
Flydagen søndag 29. mai.  
På flydagen trenger vi mange som kan selge program. Det er Kjellervenners bidrag 

til et vellykket arrangement. Ta kontakt med Frøydis på fro-u@online.no om du 
allerede nå vet at du kan være med noen timer.                                                   . 

 
Norsk Flygende Museum 
Det arbeides med planer for et norsk flygende museum. Som naturlig er, har 

Kjellermiljøet et stort engasjement i dette. Kjellervenners representant i 
prosjektgruppa er Tore Blikom. 

 
 
Delta på aktivitetene våre – og ta gjerne med en venn. 

Vi sees på Kjeller! 
 

Frøydis Ulvin, leder 
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