
Ukebrev uke 10. Referat fra møte 05.03.2019. 
 

President Trond ønsket alle velkommen til dagens møte som var avsatt til et ur ego av Per K. 
 

 
 

Som seg hør og bør ble følgende medlemmer gratulert med avholdte bursdager og disse var 
Jan Torbjørn, Thomas B, Thomas C og Tor Martin. 
 

Deretter fulgte Per K sitt egoforedrag. 

 



Per startet sitt egoforedrag med å fortelle at han ble født i 1950 i Trysil nærmere bestemt en 
liten plass her kalt Jødalen. Her hadde Per et eldorado av areal å vokse opp på og barne- og 
tidlig ungdomstid var derfor preget av dette. Det var ikke all verden med folk i den lille bygda 
men det var noen artige landstrykere fra den store verden som kom innom for å få litt mat 
og kansje en dags arbeid fra tid til annen. Per ble nok tidlig en liten kremmer som tjente sine 
første kroner på å samle kongler for så å selge disse videre til oppkjøpere.  
Det ble så 7 års barneskole i Trysil og detter 1 års framhaldsskole i Elverum. Det var ingen 
som den gangen reagerte på lang skolevei. 
Etter endt framhaldsskole gikk turen videre til Hamar som 15/16 åring for å bo på en hybel 
og få en yrkesutdanning som verktøymaker på yrkesskolen. 
Innimellom ungdomstiden var Per så heldig at han også fikk oppleve det harde livet som 
tømmerhugger i Trysil hvor det ble det kjøring av hest og slede, bo i ei trang koie og ikke 
minst den livsfarlige tømmerfløtingen på elvene. 
Etter yrkesskolen gikk ferden videre til Kongsberg med læretid, fagbrev og en redningsdåd i 
en trapp, som skulle føre til at han der reddet sin kone Ingjerd som siden da har vært ved 
hans side. Etter hvert ble det 2 barn og nå gleder de seg med barnebarna sine. 
Per innrømmet gjerne at han som politiker og engasjert AUFer på mange måter var en 
frittalende rebell som opplevde nesten å bli sperret inne ved et Tysklandsbesøk i 1969. 
Etter verneplikt og andre jobber ble han ansatt i Screiner/Norsk Stål hvor han i løpet av sine 
32 år i dette firmaet steg i gradene fra ordremottaker, salgssjef og til slutt som fagsjef for 
hele armerings divisjonen til Norsk Stål. 
Det kan trygt sies at Per har vært og er en aktiv herremann i foreningslivet og da innenfor 
ulike grener som politikk, idrett, kultur, historie, sang og musikk. 
Det har også blitt tid til andre hobbyer og nå forsøker han å begrense disse til å lage kniver 
samt benytte den rehabiliterte hytta i Trysil mest mulig sammen med sin Ingjerd, barn og 
barnebarn. 
 
Takk til Per for et særdeles interessant uregoforedrag som ble belønnet med 5 vinlodd. 

 


