
Feiringtinget søndag 18. januar 2015 - Fløygir kl 18.00 

 

Frammøtte: ca 70 

1. 

Velkommen til Feiringtinget 2015 v/feiringminister Mette K. Limbodal 

Starter med å lese et brev som er sendt oss via Facebook rett før jul fra potensielle innflyttere 

– folk som har tatt kontakt fordi de har tenkt å flytte til Feiring.  

Mette: - Brevet er et bevis på at vi har lykkes med det vi hadde tenkt; å skape et bedre sted å 

bo, et attraktivt sted å flytte til. Nå er Feiringregjeringa 10 år, og 2005 skulle bli året da pilene 

snudde seg fra å peke nedover til å peke oppover – fra 868 i 2005 og opp til 1.1.14 var vi 948 

innbyggere i Feiring (applaus). Det er det offisielle. 

Dette er resultatet av målretta arbeid og positive holdninger, hundrevis av mennesker har gjort 

en innsats, både som enkeltpersoner og som lag og foreninger. Hvorfor er innflytting så 

viktig? For aktivitetstilbud, for holdningene våre, for sjøltilliten for butikker og 

næringsdrivende, 1.1.2014 var det 50 år siden Feiring ble en del av Eidsvoll. 

Feiringregjeringas prosjekt er ikke å reversere det. Det vi ønsker er å være en likeverdig, 

integrert del av og en ressurs inn i Eidsvoll kommune.  

Små og store saker og prosjekter er realisert i løpet av de ti åra, andre har det ikke blitt noe av. 

Men det viktigste nålet er nådd: å snu befolkningsutviklinga. Det betyr ikke at vi må hvile på 

laurbæra, men fortsette å stå på for å gjøre Feiring til et bedre sted å bo både for oss og for 

kommende generasjoner. Det  

Velkommen til det 10. Feiringting! Gir ordet til kveldens ordstyrer, Kjell Ola Dahl. 

 

2.  

Presentasjon av bygdas nyfødte v/Marte fra Oppvekstdep. og Lisa fra PR-dep.  

Eksempel på et tverrdepartementalt samarbeid! Smekkeutdeling starta et år vi hadde ekstra 

mange nyfødte, og det har vi fortsatt med for å ønske de aller yngste feiringene velkommen til 

verden og til bygda. I år er det 11 nye borgere i Feiring, som er født siden forrige Feiringting, 

i november 2013. På smekkene står det «Fering født, fering støtt».  I min oppvekst var det 

langt fra noe positivt, det ble brukt mot oss, men vi har lyst til å snu det til noe bra, enten at de 

i framtida vil bo her.  

Luna, Maiken, Adrian, Hans Edvard, Erik, Elvira, Leo, Even, Novalie, Ola, Jacob. Dette er 

den oppvoksende generasjon i bygda. Alle får smekke og blir fotografert sammen, av Jøran 

Kristensen fra PR-dep. 

 

3. 

Kjell-Ola: Årsmøtet starter. Godkjenning av innkalling: annonsert på Coop, annonse i EUB + 

omtale, innkalling i postkasser og info på Feiring-sida på nettet (applaus) 

Er det forslag på andre enn meg (Kjell-Ola) som møteleder? (Applaus) 



To som kan skrive under protokollen: Tore Bjørnstad (applaus), Åse Karin Nerbø (applaus) 

foreslås fra salen.  

 

Kort årsberetning fra departementene 

Først feiringminister Mette: 11 møter i Feiringrådet siden forrige ting, og vi har behandla 61 

saker det siste året.  

Prøvd å få til skilting til Feiring ved Minesundt – ligger hos Vegvesenet 

Brannvesenet: det er ingen endring  

Aldershjemmet: opprettet ei gruppe der jeg er repr. for regjeringa. For 8-9 omsorgsleiligheter 

er målet 

Feiring skole: foreslått nedlagt, vi har jobbet for opprettholdelse gjennom deltakelse på møter 

og samarbeid med FAU 

Ungdomslaget: bidro til gjenreising i 2014 

FV33: har hatt møte med fylkets trafikksikkerhetsutvalgs leder Lars Salvesen, fått tilbud om 

deltakelse Hilde Mathisen sitter som repr. for regjeringa. Vi har vært på nasjonal 

rassikringskonferanse i Oslo og drevet lobbyvirksomhet 

Årsfest for å takke de som har vært med i departementene dette året 

 

Kultur ved Anne Lena Ekstrøm:  

Fantastisk gruppe, de fortjener definitivt en kjempeapplaus (applaus). Vi takke alle som stiller 

opp som trivselsvakter på de store arrangementene vi har, uten dere ikke mulig (applaus). 

Siden forrige ting har vi arrangert 2 julemarkeder, 2 4.dagsfester, delaktig i Moro ved Mjøsa, 

konsert med Narum, matfestival, jazzkafé, maratonquiz, innflytterkafe, håndarbeidskafe. I 

2015 har vi gode fungerende arrangementer vi vil videreføre, tilføye ett og annet, men vi 

synes det fungerer godt, så tusen takk (applaus).  

 

Næringsdepartementets leder, Lars Skaansar er i utlendighet på Filippinene, så feiringminister 

Mette leser opp en epost fra Skaansar: departementet har arbeidet hovedsakelig opp mot 

Eidsvoll kommunes næringslivsforum, vanskelig å jobbe bare i Feiring med dette.  

Næringslivsforumet er etablert som et talerør inn i kommunen for næringslivssaker, Bjørn 

Aasen og Lars Skaansar har vært Feirings representanter i forumet og hatt månedlige møter 

med Eidsvoll kommune. Grunnlovsvegen.no var et stort prosjekt, ei nettside med informasjon 

om attraksjoner i Eidsvoll kommune.  

Gjort forsøk på å sette opp skilt mot Feiring ved Minnesund, hittil har byråkratilokomotivet 

fått motorstopp. Vil bringe saken opp igjen i februar.  

 

Oppvekstdepartementet ved Marte Myrvang Andersen (i Eirin Leontins fravær) 

Ungdomskafeen ble overført til ungdomslaget, Oppvekst har derfor hatt ansvar for 

fritidsklubb hver annen fredag gjennom året. Opp mot 20 unge er til stede hver gang, så dette 

er et nødvendig tilbud. Uten foreldres innsats hadde dette ikke vært mulig, takk for velviljen. 

Temakvelder har vært populært – jakt og fiske, foto, dans etc. 

Mars: tradisjonen tro akedag ved Nordgardsgrinda 

April: fuglekassesnekring på Feiring sag 

Juni: pubquiz under Moro ved Mjøsa + Ung kunst-utstilling i Årneslandet 

Takk for oss, takk for meg (sier Eirin Leontin), takk for mye moro i verdens beste 

dugnadsbygd (applaus) 

 

Kjell Ola: vi minner om at oppvekstminister-posten er ledig! Henvend dere til valgkomiteen 

 



Pr-minister: Ketil Blinge.  

Siste året har vært roligere – mindre jobb 

Møte ca hver 6. uke, gjerne tett etter rådsmøtene. Ansvar for å publisere informasjon om alle 

aktiviteter i bygda, enten i regi av lag og foreninger, departementene eller Feiringrådet. Vi 

skal jobbe videre med Feiring på nettet; nyheter og aktivitetskalender, Facebook, Instagram. 

Feiringkalenderen 2015 har solgt bra, fortsatt mulig å kjøpe den her i kveld. Vi jobber videre 

med nye ideer, kommer tilbake til.  

Vi har tatt på oss beplantning på bruene, julegate/trær med lys og ikke minst «Jule-Feiring»-

skiltet som fikk stor oppmerksomhet, det synes vi var moro.  

 

Kjell-Ola: er det kommentarer til disse beretningene som dere har hørt nå, fra 

departementene?  

 

Hanne Jevnaker: jeg synes vi skal benytte anledningen til å rose alle som jobber for at det skal 

være så stort aktivitetstilbud i bygda og som får dette til å rulle og gå år etter år, det er verdt å 

si (mens vi venter på strøm til projektoren).  

 

Lisa Brodshaug om www.feiring.info 

Hjemmesida til Feiringregjeringa er den viktigste kanalen for informasjon, markedsføring av 

arrangementer og et vindu ut mot et breiere publikum, folk som følger med på hva som skjer i 

bygda; utflyttere, potensielle innflyttere etc. Brevet Mette leste opp i starten, er et eksempel på 

henvendelser vi får på grunn av feiring.info. En ikke ubetydelig aktivitet vi driver der.  

Til høyre en aktivitetskalender som vi holder så oppdatert vi klarer, dag for dag – 

arrangementer og info. 

Nettsida er i daglig vekst: 222 saker i 2013 og 220 i 2014, rundt 165 aktiviteter i 

aktivitetskalenderen. Sidevisninger: 102.782 i 2014. Månedlig gjennomsnitt i 2014: 18 saker. 

6527 besøk i desember 2014 – på grunn av «Jule-Feiring»-stuntet, som fikk stor 

oppmerksomhet. 

Facebook: ser at det betyr veldig mye om folk klikker Liker og Del. Det har mye å si for 

oppmerksomheten og hvor mye det sprer seg.  

Instagram: bildedelingstjeneste. Fin måte å nå ut til særlig de yngste.  

«Jule-Feiring». 14.241 personer har sett bildet, 991 likes, delt 77 ganger – stor rekkevidde, 27 

kommentarer. I tillegg har det blitt delt og delt igjen, som vi ikke har oversikt over.  

Oppfordring til slutt: send inn saker til nettsida: via www.feiring.info og kontakt oss-skjemaet 

der øverst til høyre, eller info@feiring.info – husk å varsle om arrangementer eller feil etc. 

Dette gjelder selvfølgelig ikke bare regjeringas arrangementer, men alle lag og foreninger – vi 

markedsfører så klart alt.  

 

Kjell Ola: Spørsmål? 

Tore Bjørnstad: akebakken mellom Skålerud og Stenberg er nypreparert! 

Kai Melby: fra idrettslagets ståsted er det kjempefint å bruke Feiring-sida for å annonsere og 

gjøre kjent det som skjer av arrangementer. Berømme Lisa spesielt, dette er veldig verdifullt 

for oss å bruke. 

 

Regnskap for Feiringregjeringa v/Per Otto Flesvik 

Revisjonsrapporten går fra 1.11.13 – 31.12.14 (siden vi har flyttet årsmøtet to måneder) 

 

Fløygir:  

Driftsresultat: va 47.000 

Årsresultat: 47.690 

http://www.feiring.info/
http://www.feiring.info/
mailto:info@feiring.info


Men ca 85.000 kroner er tilført fra regjeringa og ungdomslaget 

Leieinntekter ca 137.000 

Strøm ca 65.600 

Egenkapital: ca 70.000 kroner 

 

Regjeringas eget regnskap:  

Sum inntekter: 100.178 kr 

Utgifter 81.000 kr 

Driftsresultat 19.176 - overskudd 

Egenkapital: 66.409 

 

Legatkontoen fra Feiring sparebank har nå 76.000 kroner. 50.000 av dette skal ikke røres, 

men man kan bruke rentene.  

5000 kroner ble gitt til Teknolab – 3000 av dem kom fra dette legatet 

 

Tore Nedrebø: Feiring Teknolab ble stiftet i mai 2014, på initiativ fra rektor Vibeke Melby. 

Teknolaben skal hjelpe skolen med utstyr fra Lego Education. Budsjett på 250.000 kroner og 

fått støtte fra Feiringregjeringa, Sparebankstiftelsen, Svendby bygg consult, støtte fra foreldre 

og er på ca 230.000 kroner nå. Starter i vår, målet er å ha åpningsfest rett etter påske, fram til 

det skal vi gjøre klart et rom på skolen og kjøpe inn utstyr som elevene skal få leke seg med i 

skoletida, og i tillegg skal vi ha åpent enkelte kvelder for både unge og voksne som vil leke 

med Lego. Opplæringsperiode der også barnehagen er med og har bestilt inn deler av dette 

opplegget. Feiring Teknolab går altså fra 0 til 16 år. Ta kontakt med meg i pausen, så skal 

dere får se brosjyrer.  

 

Per Otto: Overskuddet i år kommer ikke minst fra oppsetningen av «Ungen», som ga 

overskudd på rundt 50.000 kroner. I det ligger det at vi kan bidra med penger videre til andre, 

for det er ikke noe mål for Feiringregjeringa i seg selv å sitte på masse penger.  

 

Kjell Ola: kaffe og kaker – kjøp gjerne quizbok og kalender og meld dere på nyhetsbrev i 

pausen 

 

Kaffepause med jubileumskake og underholdning 

 

Underholdningsinnslag:  

Morten Haugli synger «Georgia on my mind» med teksten «Fering on my mind» gjendiktet 

av Guro Ekornholmen, akkompagnert av Torbjørn Ellingsen på piano 

 

Kjell Ola: Takk til dere! Bildene dere ser bak oss er fra Feiring, sendt inn av folk til 

Feiringkalenderen. Og så vil jeg legge til når det gjelder Teknolab, at de også har fått 10.000 

kroner fra Feiringklinikken, det er verdt å klappe for (applaus). Nå gir jeg ordet til ordfører i 

Eidsvoll kommune, Einar Madsen.  

 

Einar Madsen: Takk for det – at jeg kan få lov å si noe uten at jeg egentlig sto på programmet 

i dag. Vil gratulerer med god jobbing i ti år! Det dere i Feiringregjeringa har fått til i disse ti 

årene er fantastisk. Tidligere rådmann sa at «denne regjeringa er vel bare en godt fungerende 

velforening» da dere søkte om støtte, men det er jeg ikke enig i, dere er langt mer enn det. 

Dere har i ti år satt Feiring på kartet. For meg som ordfører i bygda, betyr det mye at dere har 

sørget for å sette Feiring på kartet, fått flere innbygger til Feiring og til kommunen og først og 

fremst skapt trivsel og trygghet for dem som bor her, og det er viktig i dagens samfunn.  



Gjennom disse ti årene er det noen politikere som har blitt plaga av dere i regjeringa, deriblant 

meg sjøl. Noen sier at Feiringregjeringa har for mye å si, de påvirker for mye og får det alt for 

mye som de vi. Jeg kaller det demokrati. Det hadde vært bra om enda flere ville stå på sånn 

for sitt bosted! (Applaus).  

Det sto i saken om dere i EUB at man ikke skal syte, men se positivt og leite etter løsninger - 

tenk om alle i Eidsvoll hadde tenkt sånn! (Applaus).  

Vi har en kommunesammenslåingsdebatt for tida. Jeg har hørt at motstanderne sier «hva har 

Feiring fått etter sammenslåinga i 1964?» Jeg tenker ikke på hva Feiring kunne vært eller har 

mista, men jeg ser hva Eidsvoll har fått, og det er jeg stolt av, og det som skjer i Feiring det 

skjer i Eidsvoll, i den kommunen jeg er ordfører for og det er bra. Sånn sett vil jeg si at 

kommunesammenslåinga var vellykket! (Latter). Det er kommunevalg til høsten, da er det 

ikke sikkert jeg blir ordfører, men jeg håper dere vil stå på fortsatt når det eventuelt blir ny 

ordfører og fortsette i 10 nye år.  

Jeg har en blomst her – kjøpt på Plantasjen, dere skulle fått en mye større og finere en, men 

siden det ikke er søndagsåpne butikker ble det denne. Overrekker den til feiringminister 

Mette.  

(Applaus) 

 

Handlingsplan 2015 og prioriterte oppgaver videre v/Mette:  

Tusen takk for fine ord, Einar! 

Fortsatt dialog med LHL om framtidig bruk av klinikken 

Dialog med kommunen om framtid for aldershjemmet 

Opprettholde kontakt med politisk miljø i Eidsvoll 

Jobbe for plan ved stenging av fv 33 

Skolen 

Spredt bebyggelse i Feiring 

Moro ved Mjøsa 

Vinteraktivitetsdag, ung kunst, innflytterfest i partallsår, opprettholde fritidsklubb, bedre 

skilting ved Minnesund, trafikksikkerhet, markering av Feiring sentrum, beplantning etc, 

rydding av kratt langs 33, markedsføring av bygda og aktivitet, Feiringkalenderen 2016, 

velkommenbesøk til nyinnflyttede, fadderordning for nyinnflyttede, gode temakvelder, 

matfestival, teatertur, fester, julemarked, skolen, samarbeid med elevrådet, barnehagen etc.  

 

Kjell Ola: spørsmål til dette?  

 

Ole Edv. Brodshaug: det er kommet opp noen steiner ved Feiring kirke – og er det mulig å 

utvide parkeringa nordover, så man slipper å parkere i veien 

Mette: nå spør du vanskelig, jeg veit ikke hvem man må ta opp dette med? Eidsvoll 

kommune, kanskje, jeg skal ta det videre 

 

Kjell Ola gir ordet til Torbjørn Ellingsen for valg.  

 

Valg v/ valgkomiteens leder, Torbjørn Ellingsen 

I valgkomiteen velges ett nytt medlem hvert år (tre medlemmer), man sitter for tre år og er 

leder det siste året.  

Hver minister har meldt tilbake til oss hvor mange nye medlemmer hvert departement trenger 

ved dette valget.  

Det er viktig med kontinuitet. Derfor er det veldig gledelig at Mette K. Limbodal sier ja til å 

fortsette, det gjør det veldig mye lettere å jobbe. (Applaus) 



Anne Kari Røise har sagt ja til å fortsette som sekretær (applaus) 

 

Per Otto Flesvik fortsetter gjerne som finansminister (applaus) 

Sverre Limbodal medlem: (applaus) 

 

Revisorer: Nils Einar Berger, Kåre Limbodal (applaus) fortsetter 

 

Kultur:  

Fem fortsetter – inkl. minister Anne Lena Ekstrøm 

Fem nye medlemmer 

Denne gruppa er ganske mange, det er fordi at når de trår til trenger de mye folk. Anne Lena 

blir glad for at folk melder seg til å være med som vakter osv.  

 

PR: har tydeligvis hatt det så hyggelig på julebord at ingen vil gi seg 

Fem fortsetter – en ny; Ragnhild Olsby (applaus) 

Vi får ned snittalderen noe, og det er veldig gledelig, det er en utfordring og helt nødvendig å 

få med de yngre.  

 

Næring:  

Ny minister, Øystein Haugen (applaus) Veldig hyggelig med de som er nyinnflyttere og som 

kaster seg inn i bygdeaktivitetene. Kjøp symaskiner! Haugen reiser seg  

Fire fortsetter – to nye (inkl ministeren) 

 

Skole- og oppvekst:  

Det er ikke manglende innsats i valgkomiteen som gjør at det er et spørsmålstegn ved 

ministerposten. Det har vært vanskelig å få noen til å ta dette vervet. Det er viktig. En av de 

viktige grunnene til folketallsøkningen i Feiring er at folk flytter tilbake med familie og unger.  

Jeg håper neste års valgkomite får en litt lettere jobb. Alle som er her i dag må snakke med 

alle som ikke er her om hvor viktig den jobben Feiringregjeringa har gjort er. Den kommer 

alle til gode. Det var kontinuerlig nedgang i folketallet de 15 åra før 2005. Hvis regjeringa 

ikke hadde gjort det de har gjort, ville skolen i dag kanskje ikke eksister, ei heller butikken. 

Regjeringas jobb påvirker oss alle kanskje mer enn vi tenker, derfor synes jeg det har vært litt 

traurig at det skal være vanskelig å få folk til å stille opp. En ti år gammel organisasjon – og 

noen sier at «men, jeg har vært med før» og da er det faktisk på tide å være med en ny runde. 

Hvordan vi skal få med oss flere? Vi må gå i oss sjøl og ta nye runder! 

Hvordan gjør vi det organisasjonsmessig?  

Vidar Svendby: jeg foreslår Irene Bjørndal 

Irene Bjørndal: jeg er ikke interessert 

Som dere ser, er alle som har sagt ja nye medlemmer.  



Øystein Haugen: jeg synes du holdt en veldig god introduksjonstale for å anbefale deg sjøl 

(applaus) 

Torbjørn: … ja, takk for det! Men forslaget er at de inntil videre konstituerer seg sjøl og så 

jobber  

Tore: har du spurt Petter Osbak? 

Hanne: har du spurt Toril Tingvold? 

Torbjørn: Petter er spurt, Toril er ikke spurt.  

Valgkomiteen:  

Kai Melby sitter for sitt 3. år, Jette Stigersand sitter for sitt 2. år – og Morten Haugli har blitt 

presset litt til å si ja for sitt 1. år.  

Kjell Ola: oppvekstdepartementet vil ha et møte og se på hvordan de løser dette 

Lisa: vi var i den situasjonen i PR for noen år siden og kjørte flat struktur og hadde 

ledervervet delt på alle i 2-3 måneder hver 

 

Kjell Ola gir ordet til Mette:  

Først vil jeg takke alle for tilliten, jeg skal prøve å være den verdig. Så vil jeg takke de 

ministrene som går av: Lars Skaansar, Eirin S. Leontin – ingen av dem er her. Da er det 

Torbjørn igjen. Han får ei flaske for jobben i valgkomiteen, det får også Kjell Ola for 

møteledelsen – og Mette for at hun fortsetter.  

Tusen takk for at dere alle møtte opp på tinget. Vel hjem! 

 

 

 

Tore Bjørnstad     Åse Karin Nerbø 

(sign.)      (sign.) 

 

 

 

Anne Ekornholmen 

(ref.) 

 

 

DE NYE DEPARTEMENTENE: 

 

Feiringminister 



❖ Mette K. Limbodal 

❖ Sekretær: Anne Kari Røise 

 

Finansdepartementet 

❖ Finansminister: Per-Otto Flesvik 

❖ Sverre Limbodal 

❖ Revisor: Nils Einar Berger 

❖ Revisor: Kåre Limbodal 

 

Kulturdepartementet 

❖ Kulturminister: Anne Lena Ekstrøm 

❖ Randi Holmelid 

❖ Åse Karin Nerbø 

❖ Hans Ekornholmen 

❖ Marit Årtun Melby 

❖ Leif Erik Fjøsne (ny) 

 

PR-departementet 

❖ PR-minister: Ketil Blinge 

❖ Anne Ekornholmen 

❖ Bård Holtet Aasen 

❖ Lisa Brodshaug 

❖ Jøran Kristensen  

❖ Ragnhild Olsby (ny) 

 

Næringsdepartementet 

❖ Næringsminister: Øystein Haugen (ny) 

❖ Irene Engjom 

❖ Mali Sletner 

❖ Ole Martin Langløkken 



❖ David Bjørnstad 

❖ Jan Kristen Brodshaug (ny) 

 

Skole og oppvekstdepartementet 

❖ Skole og oppvekstminister: ? (ny) 

❖ Njål Kristoffer Brekke (ny) 

❖ Toril Tingvold (ny) 

❖ Malin Limbodal (ny) 

❖ Petter Osbak (ny) 

❖ Siri Anette Nymoen (ny) 

 

Valgkomité 

❖ Kai Melby - 3.år 

❖ Jette Stigersand - 2.år 

❖ Morten Haugli - 1.år (ny) 

 

NB i ettertid har Torild Tingvold sagt ja til vervet som Skole- og oppvekstminister 

 


