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Venneforeningen Kjeller Aerodrome (Kjellervenner) ble stiftet 6. mars 2008.  Hensikten var å 

danne et forum for å bevare og utvikle Kjeller Flyplass for alle som er interessert i fly og flyhistorien 

på Kjeller.  

Styret  

Styret har bestått av Frøydis Ulvin, leder; Kjell Strømseng (Kas), kasserer; styremedlemmene Vidar 

Magnussen (KFF), Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) og Morten S Haave. Det er to valgte 

varamedlemmer: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker. 

Styrets arbeid  

Styrets arbeid har i 2016 hovedsakelig vært å delta i arbeid som søker å bevare veteranflyhistorien 

på Kjeller. Det skjer gjennom  

 Oppfølging av Mulighetsstudien gjennom Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk) 

 Aktiv deltakelse i større arrangementer på Kjeller flyplass som Flydagen og Hurricanedagen. 

Kjellerboden blir der et tilholdssted for ulike små grupperinger med tilknytning til Kjeller 

flyplass. 

 Følge opp nyetableringene Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL) og arbeid med å 

etablere Kjeller som Senter for luftfartøyvern 

Styret har hatt sin hovedkontakt via e-post samt direkte kontakt på møter i tilknytning til ulike 

aktiviteter på Kjeller. Der er avholdt 2 ordinære styremøter i perioden.  

Medlemmer 

Kjellervenner er et tilbud om tilhørighet i Kjellermiljøet til alle som ønsker å støtte opp om 

Kjellervenners formål: ”Venneforeningen Kjeller Aerodrome skal bidra til utviklingen av Kjeller 

flyplass. Kjellervenner skal være et forum for personer og som ønsker å utvikle Kjeller flyplass til et 

flygende museum, samt være en møteplass for alle som er interessert i fly og flyhistorie.” 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome har pr 31.12.2016 i alt 176 personer registrert på 

Kjellervenners medlemsliste. Av disse har 85 betalt medlemskontingent i 2016.  Dette er en økning 

på 51 personer fra 2016.  

Det er i 2016 arbeidet med aktiv medlemsverving på Flydagen i juni og på Hurricanedagen i 

september. På Kjellerboden ble det tatt imot medlemsregistrering, det ble foretatt direkte 

betaling av medlemskontingent kontant og på vipps. Carl-Georg og Anders Kristian har hatt dette 

som spesialoppgave disse dagene.  Det gav stor aktivitet og mulighet til å informere samtidig. 
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Kjellervenners styre har arbeidet med å vedlikeholde medlemslister og sett på utsending av 

medlemskontingenten slik at den, f.eks. ikke havner som spam. Medlemmer som ikke har 

epost, får melding om kontingentbetaling pr sms. Postforsendelser koster så mye at vi, med en 

medlemskontingent på kr.100, ønsker å unngå slik utsendelse.  

 

Pris på medlemskap med kontonummer er synlig på Kjellervenner.no. Medlemskontingenten er på 

kr. 100. Den har ligget fast siden stiftelsen. 

Økonomi 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 9909 som styret foreslår overført til egenkapitalen. 

Medlemskontingenten utgjør totalt kr 8550. Bidraget fra Skedsmo kommune er i 2016 kr. 3000. 

Aktiviteter  

Dugnaden 2016 ble gjennomført onsdag 27. april slik at flyplassen var rengjort for søppel før 

vårens hovedaktiviteter. Dugnaden er et fint treffsted for medlemmene. Her kombineres nyttig 

arbeid med hyggelig flyprat og flytitting et par ettermiddagstimer.  Det er ønskelig med flere 

deltakere. 

Flydager  

Flydagen 2016 var 12. juni.  

Det ble i 2016 markert at Kjeller Flyvefabrikk ble opprettet på verdens nest eldste flyplass for 100 

år siden. Lørdag 11. juni var det forberedelser som gav mulighet for mer flytitting. Kjellervenner var 

invitert til å bidra med dugnadsinnsats for å arrangere flydagen; spesielt i forbindelse med inviterte 

gjester:  

Flydagen 2016 var dagen da Kfk inviterte beslutningstakere til informasjon og deltakelse i 

aktiviteter på Kjeller flyplass. Hensikten av å bringe sammen personer som på hver sin måte har 

innvirkning på arbeidet med å bevare flyhistorien på Kjeller når forsvaret trekker seg ut.  

Forsamlingen besto av følgende gjester: Riksantikvar Jørn Holme; Ordfører Ole Jacob Flæten, 

Skedsmo kommune, Statssekretær Øystein Bøe, Forsvarsdepartementet, Oberst Ole-Asbjørn 

Fauske, sjef for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon; Direktør Erling Kjernes, Forsvarets 

museer. Dagen ble avsluttet med flydagslunsj ved Kjellerboden.  

 

Asbjørn Larsen, 100 år og flysoldat på Kjeller 1940, elev på våpenmekanikerkurs med sønn Bent 

Larsen og hustru var spesielt invitert og fikk spesiell oppmerksomhet ved Kjellerboden.  

Hurricanedagen på Kjeller 4. september var et arrangement i regi av KFK og Spitfirestiftelsen med 

medvirkning fra bl.a. Kjellervenner. Vi bidro spesielt med praktisk tilrettelegging og ivaretakelse av 

inviterte og veteraner. På Hurricanedagen tok vi imot veterander ved Kjellerboden. Der fant de en 

hvileplass med god oversikt over flyaktiviteten  (Foran Veteranflygruppas veranda) ,  leskedrikk , 

kake samt mulighet for prat og historieutveksling. 

Kjellerboden er Kjellervenners bidrag til informasjonsarbeidet om Kjeller i samarbeid med de 

andre små foreningene på Kjeller. Der har Spitfirestiftelsen, GG423, Kjellervenner, Warbirds of 

Norway, Kjeller gård, LFL, m.fl. en samlingsplass.   
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Kjellerboden hadde begge flydagene en god plassering. Stor aktivitet bidro til synlighet og mange 

gode samtaler med folk som var interessert i å bevare Kjellers historiske verdier. Vi opplevde at 

Kjellervenner skaper forståelse for bevaring ved å synliggjøre framtidige muligheter for å bevare 

historien på Kjeller.  

Kjellervenners informasjonsvegger ved Kjellerboden bidrar til synliggjøring av Kjeller som et 
kulturhistorisk sentrum i Skedsmo kommune - og med mange spektakulære opplevelser 

Medlemsmøter  

Medlemsmøtene gir plass for sosialt samvær med utveksling av historier knyttet til fly og Kjeller 

flyplass.  

 Dugnaden som ble arrangert 27. april. 

Interessant at Morten H fant en historisk flydel ila dugnaden.  Den ble bordpynt for 

gjestene på flydagen. 

 Medlemmene var spesielt invitert til Flydagen og Hurricanedagen. Kjellerboden hadde 

mange medlemmer innom for en prat. 

 Kjellervenner inviterte onsdag 28. september til vandretur i det området som ligger øst for 

Kjeller gård. Roald Hansen var kjentmann. Vi så nærmere på anlegg som stammer fra 

krigens dager. Noen stikkord er FFI, Russerleieren og luftvernartilleriet. Vi fikk også et 

innblikk i nye teorier om Kjellers historie under krigen. 

Forpliktelser i andre grupperinger på Kjeller: 

 Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk): Kjellervenner har bidradd til etablering av 

Kfk ved å skyte inn kr 5000 i stiftelsesgrunnlaget. Skedsmo kommune har bevilget 

bevilgningen på 400.000 til en Mulighetsstudie ved budsjettarbeidet i desember. Tore 

Blikom leder arbeidet med mulighetsstudien. Den ble levert Skedsmo kommune i januar 

2016. Roald Hansen, Tore Blikom og Frøydis Ulvin er styremedlemmer fra Kjellervenner. 

Styret i Kfk har hatt stor aktivitet mot bl.a. Stortinget, Riksantikvar og Skedsmo kommune 

og allmennheten gjennom foredrag og aktivt informasjonsarbeid i lokale foreninger og på 

Facebook. 

 Guloster Gladiator 423 Stiftelsen: Kjellervenner har 3 andeler á kr 1000 i Gloster Gladiator 

423 Stiftelsen. Tore Blikom er styremedlem i stiftelsen, og Frøydis Ulvin er leder av rådet. 

GG423 har nå fått fullt eierskap til restaureringsobjektet. Det gir håp om å samle inn nok 

midler til restaureringen. 

 Kjeller gård as: Kjellervenner har 2 aksjer á 1000 i Kjeller gård as.  

Tore Blikom er styreleder og Morten A. Myhr og Pål Oksvang er styremedlem. Frøydis Ulvin 

leder valgkomiteen. Aksjene har ikke gitt utbytte i 2013. 

 Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL) er nyopprettet. Morten S. Haave er 

generalsekretær og Carl-Georg Opaker er varamedlem til styret. 
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Mulighetsstudien:  

Skedsmo kommune bevilget i desember 2014 kr. 400.000 til en Mulighetsstudie om Kjellers 

framtid. Arbeidet er ledet av KFK v/ styret som er satt sammen av representanter for Kjellers lag og 

foreninger. Mulighetsstudien ble presentert for Skedsmo kommune i januar 2016. Den har vært et 

godt redskap i arbeidet med å få til en bevare et Veteranflysenter med flystripe på Kjeller.  

Medlemskontakt og informasjon  

Annonsering av aktiviteter skjer gjennom Kjellervenners kanaler, epost, Facebook og nettsider. I 

tillegg benyttes nettstedet www.romerike.no, Skedsmo kommunes kalender og Romerikes Blad. 

Tidvis blir det også redaksjonelt stoff i RB.  

 Medlemsinformasjon på epost gir medlemmene informasjon om medlemsmøter, 

aktiviteter og annet som kan ha interesse for medlemmene. Medlemsinformasjonen sendes 

alle på medlemslista, og det er sendt fire informasjonsskriv i 2016. 

 www.kjellervenner.no gir informasjon om medlemsmøter, aktiviteter og annet som har 

interesse for medlemmene. Siden har lenker til nettsider som er knyttet til Kjellermiljøet. 

Medlemmene er velkomne til å gi innspill. 

 Facebooksiden gir informasjon om aktiviteter på Kjeller og annet som er aktuelt for 

Kjellervenner på www.facebook.com/Kjellervenner. 

Facebooksiden har i gjennomsnitt 316 likere på sakene. Beste treff i 2016 gjaldt 

Stortingsvedtaket om Kjellers framtid og ble sett av 3751 personer. 

 

For Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome 

Kjeller 8. februar 2017 

 

__________________  __________________ __________________  

Frøydis Ulvin, Kjellervenner  Kjell Strømseng, KAS  Morten A. Myhr, (vet.flygruppa) 

leder      kasserer   styremedlem 

 

__________________  __________________  

Vidar Magnussen, KFF  Morten S. Haave 

styremedlem    styremedlem 

http://www.facebook.com/Kjellervenner

