
Runar Hedenstad 

 
Født på Kongsberg i 

1961, oppvokst på Sysle i 

Modum, flyttet til 

Elverum i 1988. 

Gift med Marit, har tre 

voksne barn og foreløpig 

ett barnebarn. 

Utdannet fysioterapeut. 

Har jobbet som 

privatpraktiserende 

fysioterapeut, i 

Oppfølgingsenheten 

Frisk, og er nå daglig 

leder ved Friskstiftelsen 

på Terningen Arena. 

Hobbyer: Friluftsliv, 

skogs- og fjellturer, 

fuglejakt. Moderat 

mosjonist. Hytta på fjellet 

i Rendalen. Liker å lage 

mat. 

Største musikkopplevelse: 

Bruce Springsteen-

konsert i Gøteborg 1985. 

 

.Trond Bjøntegaard 

 
Født 25.09.1961, 

oppvokst på Atna og 

Koppang. Har en kjæreste 

i Rendalen, men bor 

alene. Har to døtre. 

Er elektriker og 

kjølemontør. Jobber i eget 

firma innen kjøling, 

ventilasjon, 

varmepumper, klima, 

vannsystemer etc. Startet 

opp OKV Klima AS i 

2011, før det var jeg til 

sjøs i seks år og i 25 år 

sørvistekniker. 

Hobbyer: Ingen spesielle 

nå utenom koret, men 

tidligere; hjelpekorps, 

janitsjar (tuba), 

motorsykkel, div. verv. 

Leser en del 

skjønnlitteratur. 

Største musikkopplevelse: 

Det var veldig spesielt å 

synge sammen med 

Ungdomssymfonikerene i 

2015. 

 

Asbjørn Langmyr  

Født 5. 10. 1950 i 

Tvedestrand. Har bodd i 

Elverum siden 1979. 

Gift med Wenke 

Moldjord, har tvillinger 

og fire barnebarn 

Utdannet som journalist, 

har jobbet bl. a. i 

Østlendingen, NRK, 

Lillehammer-OL, TV-

Norge og Norsk Tipping. 

Hobby: Sykkel, sjakk og 

sang, rypejakt, foto - og 

snekring på hytta på 

Vegårshei. 

Største musikkopplevelse: 

En konsert med Neil 

Young (alene på scena) på 

Wembley som vi 

tilfeldigvis dumpet borti. 

 

Odd Nilsen  

Født og oppvokst i Leiret. 

Familien består av mor, 

far, søster, to onkelunger, 

to katter. 

Utdanning: Peff, 

mørkeromsrotte, 

kloakkingeniør, 

internkontrollør. 

Jobber som 

produksjonsmedarbeider 

på Prior og som 

maskinist, Elverum Kino. 

Hobbyer: Film, brettspill, 

tegneserier, 

speideraktiviteter, mat, 

kultur (det meste bør 

forsøkes/oppleves). 

Største musikkopplevelse: 

Mannskorfestivalen i 

Tartu, Estland, og 

Farmers Market på 

fjorden utenfor Arendal, 

en solskinnsdag på en 

Kanalfestival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arnfinn Nylund  

Født på Tynset i 1953, 

bodde seks år i Alvdal og 

deretter i Elverum. 

Gift med Ida Eggen, far til 

to og bestefar.  

Utdannet som sykepleier 

og har jobbet på Ullevål, 

Elverum og  

Feiringklinikken. Nå 

pensjonist. 

Hobby: Fuglejakt med 

engelsk setter. 

Største musikkopplevelse: 

Bruce Springsteen i Oslo! 

 

Dag Søgaard 

Oppvokst på Rena. For 

det meste bodd i Elverum, 

avbrutt av noen år i 

Hamar og Oslo. 

Gift med Grete Nylund, 

fire barn, hvorav to egne 

og to bonusbarn. Fem 

barnebarn. Utdanning: 

Anestesisykepleier, pluss 

IKT- og lederutdanning. 

Har hatt forskjellige 

jobber i helsevesenet. Fra 

2003 avdelingssjef for 

Medisinsk teknologi i 

Sykehuset Innlandet. 

Hobby: Ølbrygging i det 

mikroskopiske bryggeriet 

NySø FB, som drives i lag 

med bl. a. 1. bass Arnfinn. 

Har hytte på Skramstad-

sætra, dyrker friluftsliv og 

litt jakt, Liker å lese, 

særlig krigshistorie, og er 

styremedlem i Human-

etisk Forbund.  
 

Einar Mellum 

Født og oppvokst i 

Elverum (02.05.60) 

Er skilt, har en datter og 

kjæreste med særbostatus. 

Utdanning: Fysioterapeut. 

Jobber hos Elverum 

Fysioterapi. 

Hobbyer: Trening, på 

bortoverski, jakt med 

Luna, er aktivt med i 

Elverum Turforening. Har 

hatt stor glede av å bygge 

hytta i Søre Osen. 

Største musikkopplevelse: 

Må trekke korforbrødring 

over landegrenser 

(Karlstad og Tartu), og 

det vi leverte på 

sangerstevnet på Os. I 

tillegg er det fest og 

høytid når vi hvert år 

synger Elverumssangen 

med 

Ungdomssymfonikerne. 

 

 

Erik Stenhammer 

Født i Elverum 02.05.57 

og hovedsakelig oppvokst 

på Hanstad. Gift med 

Laila Aanerød, fire 

døtre og foreløpig ett 

barnebarn. Har 

skogbruksutdanning fra 

Ås. Jobber i Elverum 

kommune på enhet for 

landbruk og miljø. 

Tidligere på Norsk 

institutt for 

skogforskning, 

Fylkeslandbrukskontoret  

og fylkesmannen i 

Nordland og Åmot 

kommune. 

Hobbyer: Driver småbruk 

i Nordskogbygda som 

«måneskinnsbonde», 

birøkter, snekrer og 

restaurerer hus, jakt og 

friluftsliv og har diverse 

verv, bl. a. 

julussaprosjektet til 

Elverum Historielag. 

Jordbærstellet er 

Nordland nord for 

Saltfjellet og særlig hytta 

på Vatn Vatnet i Bodø. 

Lokalt er det Bergersjøen 

og Kvisthøgda (som altså 

ikke heter Flishøgda). 

 

 

 

 

 

 

 



Finn Bjørnstad 

Født 18.01.1952  i 

Elverum. Gift med Eva 

Busterud. Har fem barn 

og åtte barnebarn (hittil). 

Utdannet innen 

elektro/teknisk, og har 

jobbet bl.a. i Fernley & 

Eger, Svensgaard, 

Elverum Kommune, 

Sperre støperi, Kappa og 

Peterson packaging. 

Hobbyer: Spiller litt gitar 

og piano, ski og 

friluftsliv, restaurering og 

vedlikehold på våre 

eiendommer, samt å være 

skipper på egen skute! 

Største musikkopplevelse: 

Andrea Bocelli i 

Vikingskipet og Nordic 

tenors. Liker også godt 

visesangere som Jonas 

Fjeld og Terje L. Jensen. 

 

Frank Nystuen 

Født (27.10.64 ) og 

oppvokst i Elverum. 

Forlovet med Kjirsti 

Hanson. Har tre døtre. 

Har handelskole og 

fagbrev som elektriker. 

Svakstrømsmontør, 

elektromedisin, 

elektronikk/data. Har bl. 

a. jobbet som 

avdelingsleder 

NEBB/EB/ABB-

Installasjon. Var 

selvstendig 

næringsdrivende i 10 år 

med import, salg og 

service av teknisk 

tannlegeutstyr. I dag 

ansatt i Sykehuset 

Innlandet som rådgiver i 

Divisjon Medisinsk 

Service. Hobbyer: 

Restaurering av eldre 

boliger, fotball, 

småviltjakt. 

Største musikkopplevelse: 

Chess i London i 1987. 

 

Frode Skjæret 

Født 10.06.1952 i Åmot. 

Vokste opp på Åsta, som 

nabo til Vidar Sandbeck. 

Er gift med Anne, har to 

døtre og seks barnebarn. 

Utdannet psykolog fra 

Universitetet i Bergen og 

jobber som psykolog i 

selvstendig praksis i 

Elverum. 

Hobbyer: Liker å betrakte 

meg som litt «handy-

man» og har snekret mye 

på Kletten, familiens seter 

på Åsta. Er leder av 

Kletten Vel og har 

hovedansvar for 

oppkjøring av 25 km 

skiløyper. Spiller til 

husbruk piano og 

trekkspill og var i «alle 

år» medlem av visegruppa 

Terningen Skanse. 

Største musikkopplevelse: 

Som korsanger var det en 

mektig opplevelse å være 

midt i et kor med flere 

tusen sangere i Tartu. 

  

Gunnar Østmoe 

Født 01.04.65 på 

Lillehammer. Oppvokst i 

Trysil. Gift med Line M. 

Rustad, vi har to døtre. 

Utdannet på Trysil 

videregående skole, 

Skjeberg Folkehøgskole 

og UiO.  Har jobbet som 

journalist, hatt ulike 

redaktørstillinger og vært 

kommunikasjonssjef. 

Hobbyer: Manchester 

City og Trysilfjellet. 

Største musikkopplevelse: 

Mannskorfestivalen i 

Tartu med 5.000 sangere i 

samme kor, Van 

Morrison-konsert under 

Kongsberg Jazzfestival i 

2015 og Elverum 

Mannskors eventyrlige 

revansje med «Helan går» 

under banketten etter 

Tangen-fadesen i 2007.  

 



Hallstein Krogsrud 

Født og oppvokst i Løten. 

Gift med Grete og har to 

døtre. Fagarbeider. Har 

jobbet i Engers trevare, 

Disneyworld i Florida, 

Elverum kommune og nå 

i Hakkebakkeskogen 

naturbarnehage. 

Hobbyer: Folke-

/gammeldans, fiske- og 

friluftsliv, hytta ved 

Steinsdalsfossen i 

Hardanger. 

Største musikkopplevelse: 

Leahit, forestilling med 

Hallgrim Hansegård og 

Torgeir Vassvik. 

 

Hallvard Skauge 

Født 8.9. 1946 på 

Eidsvoll. Gift med Unn 

Brofoss, har ett barn og to 

barnebarn. Er utdannet på 

Blindern, men har for det 

meste jobbet som 

avistegner og illustratør. 

Er nå pensjonist. 

 

 

 

Helge Næss Rustad 

Født 27.06.1947 i 

Elverum, der jeg har bodd 

mesteparten av mitt liv. 

Gift med Anna L. 

Ottosen. Har fire barn 

og seks barnebarn. 

Er Cand.jur 

fra Universitetet i Oslo. 

Har jobbet som journalist, 

konsulent i 

Justisdepartementet, 

dommerfullmektig, og 

som advokat i Elverum.  

Hobbyer: Arbeid, familie 

og friluftsliv, har diverse 

verv. Hytta på 

Lillerøåsen, Engerdal. 

Største musikkopplevelse: 

Når Anna øver på sanger 

som skal framføres av 

Leirets damer. 

 

Henning Buchholdt 

Pedersen 

Født 22.04.1950 på 

Koppang. Gift med Eva 

Brænd, har to voksne barn 

og fem barnebarn. 

Utdannet sosionom. Har 

jobbet som lærer, 

sosialkurator/ 

sosialsjef 

og konfliktrådsleder. 

Hobbyer: Friluftsliv, 

hytteliv, reinsdyrjakt, 

foto, slektsgransking. 

Største musikkopplevelse: 

Opera di Setra, Mark 

Knopfler. 

 

Håkon Morten 

Født 26.11.1954 på 

Hurdal gamlehjem. 

Vokste opp på et småbruk 

og bodde der til 1970, da 

jeg fløtta på hybel. 

Gift med Anne Lucie 

Salvesen, to stebarn og ett 

eget. Fire barnebarn. 

Endte opp med å studere 

fysioterapi. Har jobbet 

nesten alle år i Elverum, 

og pt på Fysio3. 

Hobbyer: Jeg har løpt 

orientering siden 

ungdommen, og er fortsatt 

noe aktiv i Elverum o-

klubb. Liker også godt å 

sykle og gå på ski. 

Største musikk-

opplevelse: Oscar 

Peterson i Chateau Neuf 

på søttitallet. 

 

 

 

 

 



Jan Eirik Krey 

Født (1. 1. 1955) og 

oppvokst i Bø i 

Vesterålen. Er gift og har 

to barn. 

Utdannet i befalsskolen 

for infanteriet, 

Krigsskolen, Hærens 

Forvaltningsskole, 

Hærens Stabsskole og 

Forsvarets Stabsskole II. I 

tillegg mange kurs i 

Norge, Tyskland og 

England. Jobber som 

seniorkonsulent for 

Dedikert Kompetanse AS. 

Har jobbet over 40 år i 

Forsvaret, bl. a. tre år i 

Belgia i NATO, og vært 

stabssjef i Nord-

Afghanistan.  
Hobbyer: Friluftsliv, ski, 

orientering, skiskyting, 

sjakk. Har mange 

styreverv, og er 

vararepresentant til 

Elverum kommunestyre. 

Er også trener i 

orientering, langrenn, 

skiskyting og fotball. 
Største musikkopplevelse: 

Nyttårskonsertene fra 

Wien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Hagebakken 

Født (7. 4. 1946) og 

oppvokst i Elverum. 

Gift, har to voksne barn. 

Har gått på handelskole 

og for det meste jobbet på 

Bankhjørnet Esso. Nå 

pensjonist. Hobbyer: 

Skikjøring i Trysil der jeg 

har et «jordbærstelle». 

Dessuten; stisykling. 

Største musikkopplevelse: 

Landssangerstevnet i 

Drammen 1983 og Tartu  

 

Kent Øverby 

Født (1.1. 1953) og 

oppvokst i Elverum. 

Gift – far - bestefar. 

Har gått Gjøvik 

ingeniørhøyskole - 3-årig, 

og adm.og ledelse 

v/Høgskolen i 

Hedmark. Jobbet som 

driftsingeniør i Eidsiva 

nett, nå pensjonist. 

Hobbyer: Jakt, golf og 

hobbysnekring. 

tørste musikkopplevelse: 

Mange konserter med 

rockeband og bluesband. 

Kjell Magnar Busk 

Født i Trysil 26. 2. 1959, 

oppvokst i Hylleråsen, 

Engerdal. Gift, to sønner, 

to barnebarn. Jobber ved 

kriminalteknisk avsnitt 

Innlandet politidistrikt. 

Har jobbet ved Oslo 

politikammer, UP og 

Elverum politistasjon. 

Hobbyer: Fuglejakt, 

friluftsliv, sang og 

musikk. Favorittsted er 

hytta i Lillerøåsen, 

Engerdal. Største 

musikkopplevelse: 

Konsert med Tom Petty & 

The Heartbreakers, Oslo 

Spektrum 1992. 

 

 

Kåre Rørhus 

Født 27. 4. 1946 i 

Blommenholm i Bærum. 

Skilt, to barn og fire 

barnebarn. Nå samboer og 

ett bonusbarn. 

Utdanning: Dr. Polit. Har 

jobbet i Høgskolen i 

Hedmark (27 år) og 

Kompetansesenter for rus 



ved Sanderud sykehus (15 

år). Nå pensjonist. 

Hobbyer: Friluftsliv og 

lesing. Største 

musikkopplevelse: Når 

mannskoret synger «Når 

fjordene blåner», og når 

jeg hører Vang 

sangforening synger 

«Irish Blessing». 

 

Magne Evenstad 

Født 25. 1. 1942 på 

Øksna. Gift med Sigrid, 

har tre barn, fem 

barnebarn og to oldebarn.  

Er utdannet innen 

kjøleteknikk, bl. a. Statens 

Kjølemaskinistskole. 

Drev i mange år eget 

firma «Evenstads kjøle- 

og fryseservice». 

Tidligere har jeg jobbet i 

Olav Ringdals rederi, 

Svein Dyrhof, Elektrolux 

og Elverum videregående 

skole. Hobbyer: Jakt, 

fiske og reiser. 

Største musikkopplevelse: 

På utescenen på 

Glomdalsmuseet i 1956 

da et fiolinorkester på 50 

personer fra Dalarna 

spilte Gjärdebylåten. Og 

noen år senere på samme 

scene da Robertino sang 

«O sole mio». 

 

 

 

Odd Arild Holmaas 

Født i Bergen, oppvokst i 

Masfjorden kommune, 

Gift med Linda og har en 

sønn. Intensivsykepleier 

 på intensivavdelppå sykehuset i Elverum. Har 

jobbet på sykehuset i 

Førde, og tidligere på 

oljeraffineriet på 

Mongstad. Interesser: 

Personlighetsutvikling, 

coaching, fotballturer, 

laksefiske. Største 

musikkopplevelse: 

Musikalen «The Phantom 

of the opera» i London. 

 

Odd Henry Halvorsen 

Født 11.1.1951 i Elverum 

og hatt min oppvekst her. 

Gift med Ingrid 

Rommetveit. Vi har to 

barn og fire barnebarn. 

Adjunkt med fagene 

norsk og mediekunnskap. 

Jobbet på Elvis i mange år 

før jeg ble pensjonist. 

Hobbyer: Liker å surre 

rundt på Vespaen, vandre 

kyststien mellom Stavern 

og Nevlunghavn, eller på 

turstier på Peloppones, 

trene, drikke øl med «låke 

vener». Dessuten 

lidenskapelig P2-lytter. 

Jeg setter ofte på musikk. 

Største 

musikkopplevelser: Jan 

Garbarek ca. 1990 på 

Hedmarksmuseet, 

solokonsert med Ralph 

Towner på Dølajazz, 

Messias og Juleoratoriet 

med kirkekoret. 

 

Paul Tangen 

Født 19.11.1940 i 

Elverum, hvor jeg har 

bodd hele livet. Gift med 

Else, tre barn, sju 

barnebarn. Er rørlegger og 

har jobbet 20 år hos YC 

Elverum, 34 år som 

driftstekniker og 

driftsleder ved 

Lærerhøgskolen i 

Elverum. 

Hobbyer: Var aktiv 

svømmer i min ungdom. 

Satt senere i styret i 8-10 

år. Har drevet litt med 

lafting, som 1.bassene har 

sett resultatet av. 

Dessuten trives jeg godt 

på hytta i Stor-Elvdal. 

Største musikkopplevelse: 

Mange musikaler i 

London, men spesielt 

«The Phantom of the 

Opera» på 1990-tallet. 

 



Per Hulbækdal 
 

Født 14.07.27  i Tolga 

Enkemann, har tre 

barn,  fem barnebarn. 

Utdannet som lektor og 

jobbet i mange år på 

Elverum lærerskole. 

Hobbyer: 

Slektsgransking, 

frimerker. 

Største musikkopplevelse: 

Konserter med Elverum 

mannskor.   

 

Per-Ivar Norman 

Født i Harstad i 1963. 

Oppvokst i Narvik, 

Bardufoss, Harstad, 

Kirkenes og Bodø 

(fatter´n var militær). 

Gift med Hege Elin og 

har to jenter og en gutt. 

Har Befalsskole, 

Krigsskole og Stabsskole 

1 og 2. Har jobbet i 

Forsvaret siden 1983. 

Jobber nå i 

Heimevernsstaben på 

Terningmoen. 

Hobbyer: Fiske med 

familien i Trøndelag eller 

i Kvæfjord. Klassisk 

langrenn – den riktige 

måten å gå på ski på. 

Snekring og fiksing 

hjemme.   

Største musikkopplevelse: 

Min første solo-opptreden 

i Løiten sangforening, og 

Ave Maria i tre-stemt solo 

i Løiten sangforening. 

 

Per Kjelland 

Født 23.12. 63 på 

Eidsvoll. Er gift og har tre 

barn. Adjunkt med 

opprykk. Jobber på 

Elverum Folkehøgskole 

nå - mye forskjellig 

tidligere. Hobbyer: 

Fluefiske, jakt, kiting. 

Største musikkopplevelse: 

Rollen som Papageno i 

Tryllefløyten i Trondheim 

1997. 

 

Per Ove Væråmoen 

Født og oppvokst på 

Finstad, Rendalen. Gift, to 

barn. Har utdanning 

som  skogtekniker, 

økonomi og 

ressursforvaltning. Har 

jobbet hos Fylkesmannen 

i Hedmark, Innovasjon 

Norge, Hedmark 

fylkeskommune og nå i 

Våler kommune. 

Hobbyer: Jakt og mosjon. 

Største musikkopplevelse: 

Paul Simon, Graceland, i 

Oslo Spektrum. 

 

Per R. Aarstad  

Født 01.07.60 i Hernes. 

Gift, har to barn og to 

bonusbarn. 

Landbruksmekaniker, 

pluss pedagogikk og 

matematikk. Har jobbet 

som administrativ leder 

på et regnskapskontor, 

som landbruksmekaniker, 

bonde, lærer mm. 

Hobbyer: Bilsport, 

cognac, sykling og nå 

koret. 

Største musikkopplevelse: 

Zappakonserter fra slutten 

av 70 og oppover. 

Dessuten Icestation Vadsø 

(google det og se). 

 

 

 

 

 

 

 



Rolf Mellum 

Født 21.01 1957 i 

Elverum, og bodde her til 

1980. Har senere bodd på  

Tynset og i Hamar siden 

1989. Gift med Unni fra 

Alvdal. Har to barn og tre 

barnebarn. 

Utdannet ingeniør og 

trafikklærer. Har jobbet i 

Statens vegvesen 

Hedmark/region øst, og 

fra 2004 i Statens 

havarikommisjon for 

transport, Lillestrøm.  

Hobbyer: Hus og heim i 

Hamar, hytte ved 

Osensjøen. Bygger og 

ordner mye praktisk selv. 

Elgjakt om høsten, ellers 

ski, sykkel og trim ute i 

naturen.  

Største musikkopplevelse: 

«Langs Glomma med 

chess» 1990 – deltok i 

koret. 

 

Roy Tomas Leirvik 

Født i Mo i Rana, 

oppvokst på Ørnes i 

Nordland. 

Samboer med Erik 

Fleischer. Utdanning: 

Dyrepleier og veterinær. 

Jobber ved AniCura 

Elverum Dyrehospital. 

Tidligere jobbet og 

studert ved Norges 

veterinærhøgskole.  

Hobbyer: Har hund og 

hundeoppdrett (dansk-

svensk gårdshund) som 

hovedhobby. Svært 

interessert i norske 

tradisjoner innen 

matlaging, 

videreforedling av råvarer 

og husdyrhold. 

Kjærligheten har ført med 

seg nytt medeierskap av 

Norsk blæset sau og 

telemarkskyr. Har en 

fortid som «human 

beatbox» i et lokalt band 

nordpå hvor jeg også 

bidro med litt rapping.  

Største 

musikkopplevelse: Det er 

faktisk følelsen av å stå 

midt i koret når det 

klinger som best.  

 

Stein Støre Evensen 

Født i Oslo, men flyttet til 

Elverum før jeg ble ett år. 

Har bodd på Vestad hele 

livet. 

Singel og barnløs, men 

mine to søsken fikk hver 

sin baby høsten 2015, 

som er i fokus nå om 

dagen. 

Har bachelorgrad i 

filosofi og logikk fra 

Brigham Young 

University i Utah, USA. 

1. avdeling jus fra 

Universitetet i Oslo og 

praktisk-pedagogisk 

utdanning fra 

lærerhøgskolen i 

Elverum. Har hatt mange 

småjobber og vikariater, 

og de siste årene har jeg 

vært sivilt ansatt ved 

Forsvarets personell- og 

vernepliktssenter. 

Hobbyer: Pubquizzing og 

reising. 

Største musikkopplevelse: 

Da jeg ble invitert opp på 

scena av The Blues 

Brothers Band (iført 

antrekk som en Blues 

Brother) på Hamar. Spilte 

luftgitar ved siden av 

Steve 'the Colonel' 

Cropper, en av de beste 

gitaristene som har 

eksistert. 

 

Steinar Ørnulf Øxseth 

Født 06.08.62 oppvokst 

på Blakstad Hovedgård 

Asker og Søndre Økset 

Elverum. Gift.  

Har gått Statens 

skogskole Osen. Har 

jobbet som skogbruker, 

gårdbruker, på 

trimmingsverksted innen 

historisk motorsport, som 



leiesjåfør på 

skogsmaskiner. Har 

jobbet som tømmerhøgger 

i 27 år og som musiker. 

Hobbyer: Femtitalls 

rock´n roll og rockabilly, 

opera, teater og film.  

Største musikkopplevelse: 

Sang Old Black Joe 

sammen med Crazy 

Cavan and the Rhythm 

Rockers England, 

desember 2006. 

 

Tom Spjeldnæs 

Født 20.mai 1958, 

oppvokst i Oslo og 

Lørenskog. Gift med 

Kari, har voksne barn og 

små barnebarn. 

Er utdannet som 

ambulansearbeider. Er 

uføretrygdet, men jobber 

nå som bussjåfør. 

Hobbyer: Gravferdstaler i 

Human-Etisk Forbund. Er 

aktiv i livssynspolitikk  i 

forbundet. Fotografering. 

Er formann i Elverum 

Fotoklubb.  

Største musikkopplevelse: 

Være med på å synge «Til 

Ungdommen» i 

konfirmasjonsseremonier. 

Og første gang jeg hørte 

Burgunderjakkene synge 

Elverumssangen. 

 

 

 

Tore Western 

Født 25.07.1949. 

Oppvokst på Jevnaker. 

Gift med Tordis. Har tre 

døtre og tre barnebarn. 

Er lærer/adjunkt i 

økonomifag. Pensjonist i 

2015 etter å ha arbeidet 

som lærer i den 

videregående skolen og 

de siste årene som 

byråkrat i 

fylkeskommunen. 

Hobbyer: Pt ingen 

hobbyer utenom koret. 

Tiden går med til familie, 

praktiske gjøremål på 

hytter og turer (fra fot- og 

skiturer i Svartholtet til 

mer eksotiske reisemål 

som Karlstad og 

«Syden»!). 

Største musikkopplevelse: 

I korsammenheng - 

konserten vi hadde med 

Göran Fristorp på 

forsommeren 2013. 

 

Øystein Aamodt 

Født 06.05. 1961. 

Oppvokst i Sigdal, kom til 

Elverum i 1972. Gift, fire 

barn. Er radiograf og i 

tillegg utdannet innen 

administrativ ledelse. 

Jobber i Elverum 

kommune. Hobbyer: 

Skog, jakt, mosjon, 

musikk.  

 

Gunnar Hofgaard 

 

Født 1955 og oppvokst i 

Våler. Gift med Randi og 

har to barn. Har utdanning 

i bedriftsøkonomi. Jobber 

for Unil AS (salgsapp. 

Norgesgruppen) 

Har arbeidet med 

dagligvare hele livet. 

Interesser: Idrett - spiller 

fotball hver fredag , og 

prøver å holde meg i form 

på forskjellige måter. 

Gode «jordbærsteder» er 

hytta i Trysil, ørretfiske 

Vassenden Jølster og  

i Glomma. Største 

musikkopplevelse er 

Rhapsody in Rock med 

Robert Wells (Karlstad), 

og Elton John (Hamar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erik Fleischer 

 
Født og oppvokst i Våler, 

sivilstand; samboer, har 

tre barn fra tidligere 

prosjekt. Har jord- og 

skogbruksutdannelse. 

Jobber som bonde og 

landbruksvikar. 

Interesser: Er 

fellesrådleder i Våler og 

er ihuga sæterbudør. 

Største musikkopplevelse 

er framføring av 

hallelujakoret i Røros 

kirke med 13 sangere fra 

Våler kantori med Ragnar 

Røgeberg ved orgelet. 

Full kirke og stående 

applaus. 

 

Inge Fjerdingstad 

 

Født opp oppvokst på 

Hamar. Skilt. Er cand. 

real og har jobbet på 

Univ. I Oslo, Hamar 

katedralskole, Høgskolen 

i Hedmark og ELVIS. 

Hobbyer; jakt, ski, vin, 

golf. 

Største musikkopplevelse; 

Messias med Akademisk 

korforening. 

 

Bjørn Strand 

 

Født 20.6. 1959 i 

Elverum. Samboer. 

Utdannet og jobber som 

tømrer. Hobbyer er jakt 

og fiske. 

Største musikkopplevelse 

er Karelia suite Op. 11 og 

Finlandia Op.26 av 

Sibelius, framført av Oslo 

Filh. Ork. Med Mariss 

Jansons. 

 

Ole Jørgen Larssen 

Født i Oslo, oppvokst i 

Hobøl. Samboer, har to 

stesønner og fire 

barnebarn. Har 

bankutdanning og en del 

høyskolekurs. Har bl. a. 

jobbet i Fokus Bank i 

Oslo, Hamar og Gjøvik. 

Sivilt ansatt i Forsvaret, 

Rena og Terningmoen, 

siden 1993. 

Hobbyer: Reise, gå turer i 

skog og mark og fjellet. 

Største musikkopplevelse: 

Da Solheimkoret sammen 

med fire andre kor sang 

Verdis Requiem med 

solister fra operaen. Ellers 

konsert i Røros kirke med 

Dalakopa og Henning 

Sommerro, der jeg danset 

vals i midtgangen under 

konserten. 
 

Odd-Erling Lange 

 

Født, 26.03.61, og 

oppvokst i Steinkjer 

Gift og har tre voksne 

barn. Utdannet på NMBU 

og jobber i Elverum Vekst 

 Hobbyer: Altetende 

Største musikkopplevelse 

er «Helt Konge å si Nei» 

 

Thore Otterstad 

 
Født og oppvokst i 

Trondheim. Gift. Har  

befalsutdanning i hæren. 

hvor jeg har jobbet i 26 

år. Jobber nå som 



regionsjef i Europark 

AS/Oppland-Hedmark. 
  
Mitt «jordbærsted» er 

hytta i Engerdal. Har 

mange gode 

musikkopplevelser, 

spesielt innen country. 
 

Kormedlemmer 

foreløpig uten 

presentasjon: 

 

Jan Thorsvik 

Vidar Simensen 

Kjell Arve Holseth 

Bjørn Erik Støkket 

Simen Bråtebekken 

Hans Roger Granerud 

 Trond Joar Kjenstadbakk 

Ole Jo Kristoffersen 

Olaf Johan Thomasgaard 

Peer Jacob Svenkerud 

Per Skaare 
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