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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 i perioden 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  

Styret har hatt sin hovedkontakt via epost, samt direkte kontakt på møter i tilknytning til ulike 

aktiviteter på Kjeller. Det er avholdt et ordinært styremøte i perioden.  

Styrets arbeid har i 2017 hovedsakelig vært å fortsette medvirkning i arbeid som søker å bevare 

veteranflyhistorien på Kjeller. Det skjer gjennom  

 Aktiv deltakelse i større arrangementer på Kjeller flyplass som Flydagen og temadag på Kjeller 

18. juni 2017, RAB- dagen.   

 Kommunikasjon med offentlige myndigheter for bevaring av Kjeller flyplass 

 Oppfølging av Mulighetsstudien gjennom Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk) 

 Gjennom Kjellerboden å synliggjøre tilhørighet for engasjerte Kjellervenner 

 Støtte opp om nyetableringen av 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 et ordinært styremøte i perioden.  

Medlemmer 

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

Kjellervenners formål: ” 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 173 personer registrert på Kjellervenners 

medlemsliste. Av disse har 90 personer betalt medlemskontingent i 2017.   

I 2017 har vi fortsatt arbeidet med aktiv medlemsverving på flydagen ved at medlemsregistrering 

skjedde ved direkte betaling kontant og på vipps. Carl-Georg og Anders Kristian har hatt dette som 

spesialoppgave disse dagene.  Det er et vellykket tiltak. 

Kjellervenners styre har arbeidet med å vedlikeholde medlemslister og sett på utsending av 
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medlemskontingenten.  Medlemmer som ikke har epost, får melding om kontingentbetaling pr sms. 

Postforsendelser er dyrt, og vi når nå i praksis alle ved også å benytte sms.   

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

100. Den har ligget fast siden stiftelsen. Styret ser ingen grunn til at den skal økes. 

Økonomi 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 13546 som styret foreslår overført til egenkapitalen. 

Medlemskontingenten utgjør totalt kr. 9000 og bidraget fra Skedsmo kommune er i 2017 kr. 5000. 

Aktiviteter  

Dugnaden 2017 ble gjennomført onsdag 9.mai. 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 2017 var 21. mai og Kjellers 105 årsdag ble markert. Kjellervenner hadde egen bod 

Temadagen 2017 markerte minnet om en av flyhistoriens helter, Rolf Arne Berg, 12. juni 

Skolebesøk 

Kjellervenner tok 31. mars ansvar for å ta imot elever fra Vigernes skole som ønsket å se Kjeller flyplass 

i lys av byutvikling i Lillestrøm. Roald Hansen og Frøydis Ulvin var vertskap med Lars Ness og Finn Terje 

Skyrud som fagpersoner. Besøket resulterte i en nettside som ble benyttet som informasjonsmateriale i 

form av en QR-kode, og elevene skrev et leserinnlegg i RB der de ønsker å bevare Kjeller flyplass. 

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

små foreningene på Kjeller. På flydagen var informasjonsveggene ved Kjellerboden et viktig bidrag til å 

synliggjøre Kjeller som et kulturhistorisk sentrum i Skedsmo kommune; de blir flittig studert av 

publikum. I 2017 var LFL og Mulighetsstudien spesielt omtalt. 

Medlemsmøter  

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

flyplass. Årets arrangementer var 

 Dugnaden som ble arrangert 9. mai 

 Flydagen og RAB-dagen der Kjellervenners medlemmer var spesielt invitert. Kjellerboden hadde 

mange medlemmer innom for en prat. 

 Hva skjer på Kjeller? Kjellervenner inviterte 30. november til et godt besøkt åpent       

medlemsmøte med tema: Punkter til programmet var: 

   * Arbeidet for å sikre areal til Veteranflysenteret v/ leder i KFK, Finn Terje Skyrud 

   * Kjeller gård as: Hva skjer og hva blir framtida for gården? v/ leder Tore Blikom  

   * Historiske tanker i ny form. Ny historisk dokumentasjon v/ styremedlem i Kfk, Roald Hansen 

   * Luftfartøyvernsenter på Kjeller? v/generalsekretær Morten Haave 
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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. Roald Hansen, Tore Blikom og Frøydis Ulvin er 

styremedlemmer fra Kjellervenner.  

 Gloster 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 600.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren for å starte restaureringen. Det arbeides 

med å videreføre dette. 

 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.  

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

og Carl-Georg Opaker er varamedlem til styret. 

Skedsmo kommune vedtok i desember 2017 følgende: 

 

Kfk følger opp dette på vegne av Kjellermiljøet. Kfk er lovet plass i den prosjektgruppen som skal se 

nærmere på utvikling av Kjellerområdet. 

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.  

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

www.facebook.com/Kjellervenner. 359 personer følger siden fast. 5 beste treff i 2017:  

 SPs §8forslag om Kjeller i Stortinget: 3538 personer  

 Oppfordring om å støtte Kjeller flyplass 3450 personer  

 Sommertoget som ble fulgt av veteranfly fra Kjeller: 2594 personer 

 Markering av 105årsdagen 21. september: 2507 personer 

 Cato Gunfelts foredrag på RAB-dagen: 1770 personer 

 

Medlemsinfo er sendt til medlemmene 5 - fem - ganger i 2017 

http://www.facebook.com/Kjellervenner
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Årringen  

Kjellervenner ble kontaktet av tidsskrift for Lensemuseet på Kjeller om å lage en artikkel om Kjeller 

flyplass.  Frøydis Ulvin og Roald Hansen leverte tekst og bilder og det ble godt presentert i Årringen 

2017 som utkom i november. 

 

For Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome 

Kjeller 1. mars 2018 

 

__________________  __________________ __________________  

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

leder      kasserer   styremedlem 

 

__________________  __________________  

Vidar Magnussen, KFF  Morten S. Haave 

styremedlem    styremedlem 

 

 

 


