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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. Kjellervenner er en registrert forening med navn i Brønnøysundregisteret, og med 

organisasjonsnummer 992587113. 

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. Styret har hatt sin 

hovedkontakt via e-post, samt direkte kontakt på møter i tilknytning til ulike aktiviteter på Kjeller.  

Styrets arbeid har i 2019 hatt hovedvekt på det bevaringsarbeidet som utføres gjennom Kjeller 

flyhistoriske kulturpark (KFK) i tillegg til å støtte opp om store, felles arrangementer som viser 

bredden i aktivitet og opplevelser på Kjeller flyplass. 

Kjellervenners synlige aktivitet 

- Flydagen 16. juni; Kjellerboden ble brukt som samlingsplass for inviterte kommunepolitikere  

  i Lillestrøm kommune  

- Byfesten i Lillestrøm 15. juni; informasjonsbod på kirkeplassen i Lillestrøm 

- Arrangør for KFK ved Valgdebatt på Scene 5 i Lillestrøm 28. august.  

- Frivillighetsdagen i Skedsmo 14. september. 

- Filmfestival 20-22. september 

- Luftfartsseminar på Kjeller 18. oktober i regi av Norsk Luftfarts Museum. Kjellervenner var verter 

for omvisning og lett bespisning i KFFs lokaler  

- Åpent og godt besøkt møte om Kjellers framtid «Hva skjer på Kjeller» 7.november.  

-Foredrag om Kjeller er forespurt i nærområdet. Roald Hansen er en skattet foredragsholder 

 

Medlemmer: 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome har, ved utgangen av året, 220 personer registrert på 

Kjellervenners medlemsliste. Av disse har 97 betalt medlemskontingent i 2019.  Medlemstallet har 

doblet seg de siste fem årene.   

Det er arbeidet med gode systemer for medlemsregistrering, og det er ryddet i medlemslistene. 

Betaling kan skje via kontonummer eller vipps. Medlemmer som ikke har epost, får melding om 

kontingentbetaling pr sms.  Varamedlemmene Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker har, 

ved alle åpne arrangementer, gjort en formidabel jobb med å verve medlemmer. På slike dager 

betaler svært mange sin kontingent via vipps på stedet. 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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Medlemsinfo er sendt til medlemmene fem ganger i 2019.  Medlemsinfo sørger for at medlemmer 

har god informasjon om aktiviteter som gjelder Kjeller flyplass og Kjellervenner. 

Økonomi.  

Regnskapet viser et overskudd på kr. 71. Dette foreslås overført til egenkapitalen.  

Kjellervenner har i 2019 investert i fornyet informasjonsmateriell i form av magnetplakater som 

kan benyttes på varebil og ved dette gjøre veteranflyhistorien synlig også utenfor Kjellers gjerder.  

Brosjyrer for Kjellervenner er fornyet. Andre utgifter er servering på aktivitetsdager og 

medlemsmøter, samt nettleie (internett). Bidraget fra Skedsmo kommune er i 2019 kr. 3000. 

 

Forpliktelser i andre grupperinger på Kjeller: 

-Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk): KFKs leder, Finn-Terje Skyrud, fronter arbeidet 

med å sikre et Luftfartøyvernsenter på Kjeller. Kjellervenner bidrar til KFKs arbeid ved å være 

representert i KFKs styret med Roald Hansen, Tore Blikom og Frøydis Ulvin.  

Roald Hansen og Tore Blikom var med i gruppen som har laget utredning om Luftfartøyvernsenter 

for Skedsmo kommune. Det ventes kommunal behandling i Lillestrøm kommune våren 2020. 

-Gloster Gladiator 423 Stiftelsen: Kjellervenner er fadder til Gloster Gladiator 423 (årsmøtet 2019). 

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

på om lag 6 mill. kroner fra Riksantikvaren, Thonstiftelsen, Sparebankstiftelsen og privatpersoner. 

Det trenges 19 - 22mill. for å sluttføre restaureringen i England, slik at GG423er sikret i norsk eie.   

-Kjeller gård as: Kjellervenner har 2 aksjer 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) har som oppgave å ta vare på vår flyvende og levende 

kulturarv. LFL fremmer støtte til kulturmidler og finansiering iht. «Nasjonal Verneplan for 

Luftfartøy, Vern gjennom bruk», som er oversendt Riksantikvaren.  

Morten S. Haave er generalsekretær, og Carl-Georg Opaker er varamedlem til styret. 

 

Informasjon  

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

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

440 personer følger siden fast. Det er en økning på 84 personer siden 2018. 

 

 

For Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome 

Kjeller 2. februar 2020 

 

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

leder    kasserer     styremedlem 

 

 

Morten A. Myhr/sign. (veteranflygruppa)      Vidar Magnussen/ sign. (KFF)  

styremedlem        styremedlem 


