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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 og styremedlemmene Kjell Strømseng 

(Kas; kasserer), Vidar Magnussen (KFF), Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) og Roald Hansen. 

Det er to valgte varamedlemmer: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker. 

Styrets arbeid. Styret har hatt sin hovedkontakt via e-post, samt direkte kontakt på møter i 

tilknytning til ulike aktiviteter på Kjeller.  

Styrets arbeid har i 2018 hatt hovedvekt på det arbeidet som søker å bevare veteranflyhistorien på 

Kjeller gjennom Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK). Arbeid med å sikre flyplass for småflyaktivitet 

forøvrig, skjer gjennom Luftsportsforbundet (NLF). De hensynene er ikke i konflikt med hverandre. 

Arbeidet kulminerte med at Riksantikvaren varslet fredningssak om Kjeller flyplass. 

 

Aktivitet 

-Deltar i bevaringsarbeidet og den generelle aktiviteten på Kjeller flyplass 

-Bidrar til arrangementer på Kjeller; Flydagen og Filmfestival.  

-Representerte KFK og Gloster Gladiator 423 på Frivillighetsdagen 1. september 2018. 

-Medvirker til arbeidet med å etablere Kjeller som Luftfartøyvernsenter i Norge.  

-Støtter Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL)  

 

Medlemmer: 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome har pr 31.12.2016 i alt 185 personer registrert på 

Kjellervenners medlemsliste. Av disse har100 betalt medlemskontingent i 2018 (185/100).  Fem 

medlemmer har betalt kontingent forskuddsvis for 2019. En har betalt også for året 2020. 

Medlemstallet har hatt en god stigning siden 2015 da vi hadde 127 på listene og 34 betalte 

medlemskap.  

I 2018 har Kjellervenner arbeidet med aktiv medlemsverving på flydagen og Frivillighetsdagen ved 

at medlemsregistrering har skjedd ved direkte betaling kontant og på vipps. Carl-Georg og Anders 

Kristian har hatt dette som spesialoppgave disse dagene.  Det er et vellykket tiltak. En tredobling av 

antall betalende medlemmer er vi fornøyd med.  

Kjellervenners styre har arbeidet med å vedlikeholde medlemslister og sett på utsending av 

medlemskontingenten.  Medlemmer som ikke har epost, får melding om kontingentbetaling pr 

sms.  Denne verveaktiviteten vil fortsette. 

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. 
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Økonomi.  

Regnskapet viser et underskudd på kr. 11.303. Dette foreslås overført til egenkapitalen. 

Underskuddet oppstår fordi vi har langt større aktivitetskostnader enn tidligere. Det har bl.a. 

skjedd en fornyelse av materialet til Kjellerboden, deltakelse på konferanser hos Riksantikvaren og 

Kulturvernforbundet er gjennomført og  Kjellervenner har tegnet seg som fadder til Gloster 

Gladiator 423 med kr 10.000.  

Bidraget fra Skedsmo kommune er i 2018 kr 3000. 

Medlemsmøter  

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

flyplass.  

Årets arrangementer: 

- Flydagen 3. juni. Kjellervenners medlemmer var spesielt invitert. Kjellerboden hadde mange 

medlemmer innom for en prat, og det ble tegnet mange nye medlemskap. 

- Filmfestival 14.-15. september på Kjeller/Lillestrøm kino med utekino «Top Gun».  

Frammøtet kunne vært langt bedre, men tiltaket gav et nytt innspill til å synliggjøre bruksverdien 

av slike arealer som flyplassen rommer.  Filmfestivalen trakk nye grupper til Kjeller, og vi fikk 

verdifull kontakt med Kjeller vel. 

- Frivillighetsdagen på Lillestrøm Torv 1. september. Kjellervenner hadde egen bod på et 

fullstappet Lillestrøm torv. Og mange medlemmer var innom boden.  

Dagen ble åpnet av ordfører Flæten og Stortingspresident Trøen. Begge var innom boden, og vi fikk 

presentert bevaringsarbeidet på Kjeller med fokus på Gloster Gladiator 423 som har fått tilskudd 

på ca. 3 mill. kr. I løpet av året. Flyet er dermed et godt eksempel på behovet for et sted å 

oppbevare luftens kulturminner. Mange Lillestrømlinger som ikke vanligvis besøker Kjellermiljøet, 

var innom boden for en god prat. Dette var fortreffelig markedsføring. 

- Medlemsmøte onsdag 28. november; Riksantikvarens fredningssak om Kjeller flyplass 

Kjellervenner inviterte 30. november til et godt besøkt åpent medlemsmøte med tema: 

Riksantikvarens fredningsforslag  

KFKs innspill til fredningsforslaget v/ Finn Terje Skyrud, leder i KFK 

KFKs pågående arbeid om Kjellers framtid v/ styremedlem i KFK Tore Blikom 
Utveksling av synspunkter 
Veteranflyfilmer av Knut Åshammer 

-Medlemsinfo er sendt til medlemmene 6-seks ganger i 2018 

Forpliktelser i andre grupperinger på Kjeller: 

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

å skyte inn kr 5.000 i stiftelsesgrunnlaget. Roald Hansen og Frøydis Ulvin er styremedlemmer fra 

Kjellervenner.  

-Gloster Gladiator 423 Stiftelsen: Kjellervenner har 3 andeler á kr 1.000 i Gloster Gladiator 423 

Stiftelsen. Tore Blikom er styremedlem i stiftelsen, og Frøydis Ulvin er leder av rådet. GG423 har nå 

fått i alt ca. 3 mill. kroner i tilskudd fra hhv Riksantikvaren, Thonstiftelsen og Sparebankstiftelsen.  

-Kjeller gård as: Kjellervenner har 2 aksjer á kr. 1.000 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. Carl-Georg Opaker er varamedlem til 

styret. 
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-Skedsmo kommune utreder framtidig utvikling av Kjellerområdet. 

Kfk følger opp dette på vegne av Kjellermiljøet, og har gitt innspill om Luftfartøyvernsenter på 

Kjeller i forbindelse med Skedsmo kommunes prosjekt Kjeller som ledes av Pål Plassen. Finn-Terje 

Skyrud, Roald Hansen, og Tore Blikom har arbeidet spesielt med dette prosjektet. 

Rapporten fra KFK ble levert desember 2018. Det ventes kommunal behandling våren 2019. 

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.  

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

på www.facebook.com/Kjellervenner. 376 personer følger siden fast.  

Det har vært noen utfordringer ved at det, på Facebook, er skapt fronter om bevaring av Kjeller 

flyplass.  

Kjellervenner følger opp formålet som er: ” Kjellervenner skal være et forum for personer som 

ønsker å utvikle Kjeller flyplass til et flygende museum, samt være en møteplass for alle som er 

interessert i fly og flyhistorie.”  Gjennom medlemsmøter og årsmøter, har styret fått tilslutning til å 

følge opp dette arbeidet gjennom KFK, der Kjellervenner er en av stifterne sammen med KFF, NRF, 

veteranflygruppa, Warbirds, Spitfirestiftelsen og Kjeller gård. KFK har valgt å arbeide for å etablere 

et Luftfartøyvernsenter på Kjeller flyplass for å sikre kulturhistoriske verdier. 

- Bevaring av Kjeller for framtida 

En etablering som kaller seg «Kjeller Aerodrome» ønsker å bevare hele Kjeller for framtida og har 

uttalt seg lite vennlig om KFKs valg av strategi. Dette har skapt noe forvirring siden det kan framstå 

som om Kjellervenner, «Venneforeningen Kjeller Aerodrome», snakker med to tunger.  

Det må tilføyes at Kjellervenner er en registrert forening med navn i Brønnøysundregisteret, 

etablert i 2008. «Kjeller Aerodrome» eies av en person som bare representerer seg selv.  

 

- Påvirkningsarbeid 

Kjellervenner har aktivt medvirket til at KFK har nådd fram med sitt budskap overfor Stortinget 

(ved vedtak i juni 2017), Riksantikvaren (fredningssak, oktober 2018)og Skedsmo kommune 

(samarbeid om prosjekt Luftfartøyvernsenter, høsten 2018). Vårt behov for fredning av 

kulturminnene vil kunne realiseres også om større deler av Kjeller kan vernes. Riksantikvaren 

foreslår f.eks. et større område vernet enn det KFK anser som et minimum for å etablere et 

Luftfartøyvernsenter.  

Kjellervenner håper på at positive krefter kan støtte hverandre og bringe inn gode argumenter for 

å bevare Kjeller som et kulturminne til glede for kommende generasjoner.  

For Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome 

Kjeller 2. februar 2019 

 

Frøydis Ulvin    Kjell Strømseng/ sign. (KAS)    Roald Hansen/ sign. 

Leder    Kasserer     styremedlem 

 

Morten A. Myhr/sign. (vet.flygruppa)   Vidar Magnussen/ sign. (KFF)  

styremedlem     styremedlem 

http://www.facebook.com/Kjellervenner

