Feiringtinget søndag 14. februar 2021
– digital direktesending via Feirings facebookside
«Til stede»: opp mot 42 samtidige seere av den digitale sendinga
Feiringminister Torbjørn Ellingsen ønsker velkommen: Koronatida gjør at alt må
gjøres litt annerledes, derfor blir det digitalt i år. Her på Fløygir er jeg sammen med
Sverre Limbodal, Hanne Jevnaker, Nina Stefferud og Monika Almeli fra valkomiteen.
Innkalling til Feiringtinget har skjedd via plakat på Coop, annonse i EUB, samt
Feiringregjeringas egne kanaler, nettside og facebook. Vi har vært usikre på om
Facebook var riktig måte, men det var den løsningen vi klarte å få til denne gangen.
Håper dere kan leve med det. Det er vanskeligere med innspill fra deltakere på
denne måten, derfor har vi lagt ut valgkomiteens innspill på forhånd, men ikke fått inn
“benkeforslag” eller andre saker til møtet. Derfor blir dette en årsberetning i hovedsak
fra oss, gjennomgang av økonomien og formelt valg til slutt.
Vi har sikret oss at noen refererer, så Anne Ekornholmen skriver og så trenger vi to
som kan skrive under protokollen, så vi håper noen kan skrive til oss i
kommentarfeltet, så tar vi de to første som melder seg der.
Dette er det 16. Feiringtinget i historien og i året som har gått, har Feiringrådet
bestått av Torbjørn Ellingsen, Hanne Jevnaker, Nina Stefferud, Lisa Brodshaug,
Sverre Limbodal og Tore Bjørnstad leder av Feiring Ungdomslag som er en satellitt
av Feiringregjeringa.
Har hatt møter gjennom hele året, noen fysiske, men også flere digitale. Det har
skjedd mye i løpet av året som har vært annerledes, og ikke bare fra regjeringa.
I løpet av året: den ikoniske snegla kommet tilbake til skolen. Anne Brit Soma
Reienes tok initiativet, regjeringa tok ballen og nå er den tilbake på plass. Vi skulle
ønske vi kunne gjort mer av de tradisjonelle arrangementene våre, men vi fikk til en
midtsommerfeiring veldig nedskalert, sjøl om vi ikke fikk lov av brannvesenet å tenne
bålet på grunn av tørke.
Noen andre ting som er verdt å nevne. Da Vy buss bestemte seg for å legge ned,
betydde det at vi sto uten busstilbud i bygda. Det tok vi tak i via fylkeskommunale
politikere og fikk hjelp av KrF som la fram forslag for oss. Vi er fornøyd med at det
gikk såpass raskt, og det er den ordlyden vi forfattet som ligger på fylkeskommunens
sider. Likevel en sak vi kommer til å se mer på, for vi ønsker oss flere avganger og
tidspunktene bør justeres. Det kan vi jobbe med videre.
Bokbyttebua ved siden av Coop må nevnes. For ikke lenge siden var den på et
helsides bilde i avisa Nationen, det er en fin tilvekst til bygda. Har du ei bok du har
lest, kan du sette den inn og ta med deg en ny du ikke har lest. Spesiell takk til Inger
Melby som har stått i spissen for å få gjennomført den.
Den store saken for oss har vært Feiring videregående skole. På tinget for et år siden
feira vi at vi hadde fått fast post på statsbudsjettet i boks. Utover våren var det mange

skjær i sjøen, mye forhandlinger med LHL, på et tidspunkt var det vanskelig. Her ser
vi bilde av Trond Iversen rektor ved Krokeide og Lena Lie fra Krokeide som jobbet
med å ansette de som nå jobber på vdg. Så er det undertegnede og Gudrun Fodstad
fra Skreia som er rektor ved vdg.
Vi begynte med folkemøte om Feiring vdg i februar i fjor med 60 stk og mange av
dem som var på møtet var med dugnad etterpå. Iversen hadde tårer i øynene over
folk innsats for skolen. Dette har vært den store saken sett med Feiringregjeringas
øyne i 2020.
Vi har bidratt med flere ting for skolen. Nettsida ble satt opp av Frode Hansen – stor
takk til han, regjeringa har også brukt penger på facebook for å markedsføre skolen.
Det var nødvendig fordi det ikke fantes noen organisasjon som kunne gjøre sånt. Her
ser vi bilde av Tore Bjørnstad som monterer opp skilt for skolen – som regjeringa
ordnet. Vi satte også opp skilt ved vegen, siden vegvesenet var litt seine med å få
det på plass.
I åra som kommer vil dette være en arbeidsplass i Feiring med 80-90 ansatte og opp
mot 200 elever hvert år. Opp mot 150 av dem kommer til å bo her i tre år og få et
forhold til Feiring. Jeg var der og snakket med dem for noen uker siden, da sa en av
elevene at han skulle ikke flytte tilbake til Oslo, men bosette seg i Feiring eller på
Skreia.
Av andre etableringer, kan vi nevne Jonas Langgård som har etablert
treningssenteret Feiring Skygym og Hanne Jevnaker som snart åpner Gamle Banken
Gjenbruk. Og som Lium Gård omsorg gårdsbutikk og andre som får til ting i Feiring.
Vår oppfordring til alle som har en business, gi beskjed til pr-departementet så
hjelper vi til med reklame for bedriften deres. Som vi har gjort med HonningHauen,
Leontin’s hund, Feiring Carspa og Krestensrud Innredning f eks.
Kulturdepartementets årsberetning: Nina Stefferud, Jan Erik Hanestad, Liv Sigrid
Solberg og Kjellrun Wollvik rakk bare én quizkveld før Norge stengte ned. Vi hadde
drive in-quiz i april med god avstand og smittevernregler der deltakerne satt i hver
sine biler.
Vi måtte tidlig ta avgjørelse om at f eks julemarked ikke kunne bli arrangert. Men vi
fikk trampolina ut på vannet, som vanlig, Og stjernene langs vegen kom på plass, det
ble julelys i flaggstanga ved Fløygir og juletre utafor inngangen. Det er også kjøpt inn
et nytt, brukt piano til Fløygir som vi kan glede oss over når lokalet åpner igjen.
Gleder oss til å møtes fysisk igjen – og kjenne hverandre igjen uten munnbind!
Pr-departementets årsberetning: Lisa Brodshaug, Espen Eik, Stig-Are Melby, Guro
Ekornholmen, Anne Kari Røise, Ulrikke deVibe og Arild Askeland.
Et stille år i bygda har preget vårt arbeid, siden det har vært lite å reklamere for.
Likevel har vi banket på døra til 9 husstander og gitt dem Feiringkalender og
jubileumshefte – folk setter pris på å bli ønsket velkommen. Satt opp 17.-mai-Feiringskilt, Jule-Feiring-skilt etc. Planta blomster rundt flaggstanga og et blomsterprosjekt
ved Fløygir-veggen som skal utvides neste år.

Nettsida: 45 saker, «Odd kjørte skreiaruta i 40 år» utmerket seg med høye lesertall.
Ryddet opp i strukturen på nettsida og laget oversikt over bedrifter – nå er det 27
bedrifter registrert på våre nettsider. Det er nesten daglig aktivitet på Feiring – fager
og frodig sin facebookside. Vi direktesendte fra bandet 2093 sin konsert på taket av
Disserud i sommer og fra Røst sin konsert på Lysthuset 17. mai. 1. desember hadde
vi en «tenn lys»-aksjon for å vise at vi eksisterte, siden vi alle sitter aleine. Mange la
ut bilder for å dele.
Feiring-TV: Tok opp igjen disse videosnuttene med glimt fra bygda da ingen kunne
møtes. Det ble 18 filmer, den største var i samarbeid med FAU 17. mai – 40
minutters film med både historiske filmer, taler og annet – dette kan dere fortsatt gå
inn og se!
Vi drev også formidling av hjelp under nedstengingen: hang opp plakat på Coop.
Feiringkalenderen 2021 kom i år i nytt design, vi fikk inn 120 bilder fra ulike
fotografer. Så har vi på planen nye t-skjortedesign, fra Bård Aasen sitt firma Duggul.
Har lyst ut en konkurranse og har kåret to vinnere, men t-skjortene er ikke satt i
produksjon enda.
Feiring Ungdomslag – egen organisasjon, eget regnskap, men knyttet tett til
Feriringregjeringa siden sistnevnte har driften av Fløygir, sjøl om huset er eid av
ungdomslaget. Derfor er leder av u-laget med i Feiringrådet.
I 2. etasjen på Fløygir er gulvet forsterket kraftig for å kunne tåle flere mennesker i
lokalet. Det blir malt, Karcan Altok designer, ungdommene er med og fargelegger.
Dette skal blir fast ungdomslokale, ungdommer har vært med på å legge gulv.
Ungdommer har – i stedet for å invitere til danseoppvisning – laget smittevennlig
digital danseforestilling.
Et høydepunkt var gave fra 200.00 fra Gjensidigestiftelsen til lys- og lydutstyr til
teater.
Vi er gode på å søke penger. I løpet av det siste året har vi også fått 108.00 fra
Sparebankstiftelsen til forbedring av gulvet i 2.etasje. Vi har fått tilsagn om 95.000 til
diskgolfbane vi skal sette opp i Årneslandet, altså frisbeegolf. Vi har fått arr.støtte fra
Eidsvoll kommune på 15.000 kroner – pga bortfall av arr. under Covid. Og krisepakke
på 103.000 pga Covid. Dette kommer vil tilbake til, men det er ikke alt som vises i
regnskapet fordi ikke alt er blitt utbetal ennå.
Finansdepartementet: Sverre Limbodal går gjennom økonomien:
Driftsresultat i år på minus 157.563,72 kroner – men her kommer det noe tilskudd
som kommer inn på regnskapet neste år
Årsresultat: minus 152.386, 82
Egenkapital totalt: 1.198.958,40
Torbjørn Ellingsen: 2021 kommer til å bli et godt år. I 2021 er Fløygir 100 år, og det
skal markeres. Vi skal åpne fritidsklubben i nyoppussede lokaler, forbedret sikkerhet,
ny rømningstrapp og mange ungdommer kan være i andre etasje samtidig uten å

bryte brannvernforskrifter. Vi skal tilby teater med nytt lyd- og lydutstyr, åpne
diskgolfbane, ha quizkvelder, fjerdedagsfest, julemarked og alle ting som gjør at vi
trives i Feiring.
Det er hyggelig å takke folk og jeg synes vi skal takke folka som jobber på Coop, som
har stått på og gjort en stor innsats under pandemien. Takk til stjernegutta som ta
opp og ned stjernene langs FV33, takk til trampolinegjengen, alle de andre
organisasjonene i bygda som finner forskjellige måter å lage godt innhold og til alle
ildsjelene som står på hver for seg for å få bygda til å gå rundt. Noen av ildsjelene er
de som skal være Feiringregjeringa framover. Der har vi gjort en vri nå – organisert
Feiringregjeringa på en litt annen måte.
Hanne Jevnaker: I 15 år har vi jobba for å gjøra Feiring til et bra sted å bo, og i det
16. året har vi noen tanker om vegen videre. Det har vært mange tunge saker; trusler
om å legge ned skolen, trafikksituasjonen, befolkningsnedgang og Feiring
videregående. Nå er veldig mye på stell, derfor har vi drøfta kursen litt. Vi har rådført
oss med tidligere ministre og hatt gode samtaler. Det er på tide å lokke fram litt
humor og kreativitet og sette fokus på alle de små arbeidsoppgavene. Valgkomiteens
tilbakemelding er at mange vil bidra, men ikke ta på seg store verv. Men alt vi gjør for
fellesskapet er jo bygd opp av små oppgaver, og vi har prøvd å synliggjøre de små
oppgavene så det skal bli lettere å si ja til å bidra med noe.
I år skal vi altså velge inn hele 17 ministere – med begrensede oppgaver og når alle
de gjør litt hver, blir Feiring et bedre sted å bo. Vi skal ha det sosialt og trivelig, vi har
mye å være stolte av og det skal vi jobbe videre med.
Valgkomiteen ved Monika Almeli: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal foreslått som
revisorer, de står ikke på lista her, dessverre. Men dette ble lagt ut offentlig på
nettsida feiring.info 12. februar – med mulighet for alle til å komme med andre forslag
og innspill. Det har vi ikke fått, dermed regner vi disse for valgt:
Feiringminister Nina G. Stefferud
Sekretær Anita Slettvold
Vaktminister Tore Bjørnstad
Stab Hanne Jevnaker
Finans- og bokholderminister Sverre Limbodal
PR-minister Lisa Brodshaug
Skiltminister Espen Eik
Kalenderminister Anne Kari Røise
Plakatminister Guro Ekornholmen
Helseminister Jonas Langgård
IT-supportminister Arild Askeland
Blomsterminister Ulrikke deVibe
Nytenkingsminister Aina Aksnes
Kulturminister Linda Gulbrandsen
Trampolineminister Kurt Skage
Landbruksminister Jan Kristen Brodshaug
Juleministeriet Liv Sigrid Solberg og Kjellrun Wollvik
Quizminister Ole Johan Aasen
Truge- og akeminister Jan Erik Hanestad

Torbjørn Ellingsen: Takk til Monika i valgkomiteen. Når det står at Sverre er finansog bokføringsminister, betyr det at han også har fått ansvar for bokbua ved Coop.
Når det står at Tore Bjørnstad er vaktminister, er det så klart knytta til alle praktiske
oppgaver på Fløygir. At Jonas Langgård er valgt inn som helseminister, betyr ikke at
han skal ta ansvar for covid, men skal helse på folk fra sin balkong der han har flytta
inn i andre etasje på Disserud
Hanne Jevnaker: Nina Stefferud skal fortsette i regjeringa og er blitt vår nye
Feiringminister, men hun har vært kulturminister i to år og skal takkes av for en
kjempejobb hun har gjort der. Det blir vin og blomster!
Og så er det deg, Torbjørn: går av etter fire år og du har vist at man ikke trenger å
være fra Feiring for å legge ned stor innsats og ha et hjerte for bygda. Du har tatt
store oppgaver, fått inn masse penger gjennom søknader, du har god kontakt inn mot
kommunen, du er rolig og trygg og godt forberedt og setter skapet på plass når det
trengs. Feiring vgs ble ditt hjertebarn som du jobba iherdig med, både opp mot
Stortinget, politiske partier, kommunen, du har vært forhandler, strateg, lobbyist.
Krokeides Trond Iversen sier at “Torbjørn er en likandes og klok vestlending, en viktig
støttespiller, som ga oss mange gode råd”. Det har vært mye usynlig jobbing, men vi
veit hvor mye du har jobba og hvor lite søvn det ble. Vi vet alle hvordan de gikk - at
det ikke hadde vært noen videregående skole i Feiring uten din innsats. Kjenner jeg
deg rett, kommer du på banen igjen om det trengs. Vi takker deg veldig for innsatsen
gjennom disse fire åra. Du får også vin og blomstrer etterpå.
Torbjørn Ellingsen: Tusen takk for fine ord, Hanne. Takk for i år, velkommen til
Feiringting igjen om rundt ett år, da i storsalen på Fløygir sånn det skal være på
ordentlig.
Regjeringa skal jobbe videre for dette: Å gjøre Feiring til et bedre sted å bo.

Rune Bjerkestrand
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