PRESSEMELDING
fra årsmøte i

Østmarkas Venner
torsdag 25. mars 2010 på Skullerudstua

Årsmøtet var veldig godt besøkt med 200 medlemmer til stede.
Naturfotografen og Østmarkavennen Sverre M. Fjelstad ble til stor og hjertelig
applaus utnevnt til æresmedlem i Østmarkas Venner på foreningens årsmøte
25. mars 2010.
Se vedlagte tale!
Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder av Østmarkas Venner
for det 13. året.
Etter enstemmige gjenvalg har styret i Østmarkas Venner følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Steinar Saghaug, Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo
Johan Ellingsen, Haugstein gård, 1911 Flateby
Inger Tangen, Fjellvn 1c, 1470 Lørenskog
Stian Dahl, Møllesvingen 14, 2006 Løvenstad
Nina H. Skramstad, Ole Moes vei 30, 1165 Oslo
Øivind Pettersen, Bakkerudveien 4D, 1163 Oslo
Solveig Dalene, Ulvefaret 20, 2014 Blystadlia
Christine Fleissner Sundin, Hogstv.22 E, 2006 Løvenstad
Arild Rambøl, Per Oppegaardsvei 23, 2006 Løvenstad

Leder skogutvalget

Oddvar Rolstad, Glitrevn.6, 0686 Oslo

Sekretær
Regnskap
Web-ansvarlig
Redaktør

Monica Hoel, Ole Messeltsvei 110, 0676 Oslo
Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski
Jan Saghaug, Myrlia 84, 1481 Hagan
Helga Gunnarsdottir, Stallerudveien 29, 0693 Oslo

Østmarkas Venner vokser godt og hadde ved årsskiftet 3.664 medlemmer, hvorav 135
organisasjoner og borettslag. Aktivitetstilbudene for medlemmene er sterkt økende.
Hovedoppgaven for ØV det siste året har vært å få vedtatt Markaloven.
Årsmøte fikk presentert styrets ”Visjoner for Østmarkas Venner fram mot 2020”.
Foreningen vil forsterke sin innsats for å sikre de nære friluftsområdene slik at hele
befolkningen – særlig barn og ungdom har kort avstand til helsebringende
friluftslivsaktivitet. Målet er å få flere til å bruke Marka på en bærekraftig måte.
Etter årsmøte trollbandt Sverre M. Fjelstad den store forsamlingen med
lysbildeforedraget Dyr i Østmarka - på kloss hold.
Kontaktperson Østmarkas Venner:
Steinar Saghaug
mobil: 913 72 242
steinar@saghaug.no
www.ostmarkasvenner.no

1

Årsmøte i Østmarkas Venner 25.mars 2010, på Skullerudstua
Utdrag av talen til Steinar Saghaug

Utnevnelse av Sverre M. Fjelstad som æresmedlem i Østmarkas Venner
Kjære Østmarka-venner!
Styret vil i år innstille overfor årsmøte på at vi utnevner et nytt æresmedlem!
Forslaget er behandlet av styret med hjemmel i
§ 9 i våre vedtekter – Utmerkelser.
Der heter det:
Personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Østmarka, kan utnevnes til
æresmedlemmer av Østmarkas Venner. Utnevnelsen kan bare skje på
foreningens årsmøter og etter forslag fra styret.
Æresmedlemmer har fri kontingent.
Denne høytideligheten har det felles med mange andre prisutdelinger –
at den som skal utnevnes, ikke er kjent med det på forhånd!
I år, nærmere bestemt 17. oktober, fyller naturfotografen, friluftsmannen og
Østmarkavennen Sverre M. Fjelstad 80 år.
Jeg vil be dagens foredragsholder (Sverre M. Fjelstad) komme fram og lytte til vår
begrunnelse – før jeg overrekke han diplomet som er beviset på æresmedlemskapet i
Østmarkas Venner!
Jeg fortsetter:
Med røtter i Østmarka og oppvekst på Ekeberg var veien i guttedagene kort ut i skog og mark
og allerede som svært ung skrev Sverre om naturen i lokalavisen.
Han lærte naturfotografering av Per Høst på 1950-tallet og fortsatte sitt arbeid med
naturfilmer via NRK og skapte TV-.programmet Naturmagasinet, ofte med utgangspunkt i
Østmarka.
Sverre hadde også i 20 år fast spalte i A-magasinet, samtidig som han også holdt mange
foredrag og radiokåserier.
For minst to generasjoner barn og ungdom var han kanskje den viktigste inspirator for å vekke
interesse for og øke kunnskapen om naturen og dyreliv, samt naturvern og det enkle
friluftsliv.
Han har gitt ut til sammen 27 bøker og de fleste av disse har egne naturfotografier og
fortellinger fra Østmarka. Som eksempel kan nevnes: ØSTMARKA Naturreservat – Oslos
siste VILLMARK (1994), Nye naturmagasinet. Fra Korpåsen til Kilimanjaro (1973), I skogen
året rundt (2000) og Mitt liv i villmarka (2006).
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I forbindelse med Østmarkas Venners 40 års jubileum skrev han en lang artikkel i
jubileumsbladet vårt og holde foredrag på festmøtet i 2006. Siden har han bidratt med artikler
og naturfotografier til Nytt fra Østmarka, samt formidling via intervjuer med Cathrine Søberg.
Sist høst takket han ja til å ta våre unge medlemmer med på en tur i Østmarka de aldri
glemmer. Sverre M. Fjelstad er fortsatt en fremragende ambassadør og vaktbikkje for
Østmarka.
I dag – etter årsmøte - vil han ta oss med på et lysbildeforedrag med tittelen – Dyr i Østmarka
– på kloss hold. Vi gleder oss til det 
Etter vårt syn er det få - om noen - som bedre fortjener å bli æresmedlem i Østmarkas Venner.
Jeg ber derfor årsmøte bli med meg i en applaus som bekrefter at Sverre M. Fjelstad utnevnes
til æresmedlem i Østmarkas Venner!
Årsmøte utnevnte Sverre M Fjelstad til æresmedlem med en stor og hjertelig applaus 
Steinar Saghaug overrakte diplomet!

Bilde: Sverre M. Fjelstad og Steinar Saghaug
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