
 

Inn på Tunet Hedmark Nyhetsbrev nr.1-2010 

Nytt fra styret: 
Inn på tunet Hedmark er nettverket for alle Inn på tunet - tilbydere i Hedmark fylke. Vi har pr. i dag 

28 medlemmer fordelt over våre tre regioner – nord, midt og sør. Inn på Tunet Hedmark (IPTH) er en 

faglig og sosial møteplass for oss som tilbyr Inn på tunet – tjenester i Hedmark. 

Vi ønsker oss selvsagt flere medlemmer, og for dere som jobber med Inn på tunet, men ikke er 

medlem i IPTH, så ta gjerne kontakt med en av oss i styret for mer informasjon. 

 

Styret består i året 2010 av disse: 

Leder: Stig Harald Trygstad tlf.986 01320 e-post; stig.harald@villmarksgaard.no 
Styremedlem: Jarle Krogsrud tlf.907 33314 e-post; hil-krog@online.no 
Styremedlem: Margrethe Bjørnstad Furuli tlf.472 71022 e-post; margrethebjfuruli@hotmail.com 
Styremedlem: Ingunn Sigstad Moen tlf.950 49637 e-post; insimo@online.no 
Styremedlem: Ketil Grønnerud tlf.951 19979 e-post; ketil@gronnerud.com 
Vararepresentanter: Cathrine Gjems Krogstad og Arne Borud  
Representant fra Fylkesmannen: Anne Pauline Skjelkvåle tlf.62 55 12 37 e-post; aps@fmhe.no 

Årsmøtet vedtok en arbeidsplan for styret i 2010, som sier at styret skal arrangere en studietur for 
sine medlemmer (22-23.september), ha to regionssamlinger i løpet av året (nord, midt- og sør), og 
jobbe med å få til en prosjektleder for Inn på tunet Hedmark. I tillegg skal vi markedsføre nettverket 
gjennom nyhetsbrev, informasjonsfolder og gjennom deltagelse på møter, seminarer, media og 
gjennom egen nettside. Se http://www.innpaatunethedmark.no/. 
 
 
 

 

http://www.innpaatunethedmark.no/


Regionsamlinger: 
Region sør var først ute med sin regionsamling på Solørtunet og tilbyder Britt Mona Fredriksen 

18.mai.                                                                                                                                                              

Region nord skal til Helbladplassen hos Bjørg og Per Sindre Killingmo i august. Dato kommer senere. 

Region midt skal ha sin første samling på Rud gård hos Hilde Rud og Jarle Krogsrud mandag 14.juni 

kl.19.00.                                                                                                                                                                     

Disse første regionssamlingene tar sikte på å gi litt informasjon fra styret og innspill fra medlemmene 

på hva vi skal bruke regionsamlingene til. Vi håper så mange som mulig møter opp til faglig og sosialt 

samvær! Ta gjerne med deg potensielle medlemmer! 

Nasjonal Inn på tunet – konferanse i Trondheim 25. og 26.mai: 
Det var to innholdsrike dager i Trondheim med over 300 deltagere med temaet ”Inn på 

tunet - mellom velferd og næring”. Mange flinke forelesere, faglige innspill og 

diskusjoner, beiter med temaene eldre, grønt arbeid, skole og integrering. Det var 

utfordringer til Inn på tunet - næringen fra forskere, kulturelle innslag og ikke minst 

sosialt samvær.  

Alle forelesningene er lagt på nettet, og vi anbefaler alle å ta en kikk på dem. Der er det 

mye nytt, og noe for enhver smak!  

http://www.innpaatunet.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=6308&DGI=229 

 

”Naturen og gården som arena for helsefremmende, pedagogisk og sosialt 

arbeid” - Høgskolen i Hedmark 2009/2010: 
Tre av nettverkets medlemmer har i vinter gjennomført dette kurset. Kurset gir 15 studiepoeng og de 

har hatt fire samlinger i løpet av vinteren. Avsluttende prosjektoppgave er nå levert, og vi gratulerer 

Eva Hartvigsen fra Ringsaker, Stig Harald Trygstad fra Engerdal og Margrete Bjørnstad Furuli fra 

Elverum for vel gjennomført studier! Dette fører til økt kompetanse i Inn på tunet-næringen i 

Hedmark. Veldig bra! 

 

 

Inn på tunet – løftet 2010-2012: 
Som mange av dere har fått med seg har Landbruks- og Matdepartementet og 

Kommunaldepartementet gått i spleiselag og lagt inn 6 mill. over jordbruksoppgjøret i tre år til nye 

Inn på tunet -prosjekter (til sammen 18 mill. ), som alle landets kommuner kan søke på.  

Søknadsfristen var 10. Mai, og det kom inn ca. 90 søknader fra hele landet. Fire av disse er fra 

Hedmark. Søknadskommunene, og hvem som har fått midler blir offentliggjort i slutten av juni. For 

mer informasjon om dette: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbruk_og_naringsutvikling/inn-pa-tunet-2/inn-pa-

tunet---loftet.html?id=582687  

http://www.innpaatunet.no/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=6308&DGI=229
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbruk_og_naringsutvikling/inn-pa-tunet-2/inn-pa-tunet---loftet.html?id=582687
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbruk_og_naringsutvikling/inn-pa-tunet-2/inn-pa-tunet---loftet.html?id=582687


 

Hjemmesiden vår:  www.innpatunethedmark.no   
 

Vi jobber kontinuerlig med å oppgradere hjemmesiden vår, og å gjøre den bedre og mer tilgjengelig 

for både medlemmer og andre interesserte. Vi ønsker oss derfor innspill fra dere medlemmer, og 

ikke minst gode bilder som vi kan bruke i markedsføringen av nettverket. Bilder må ikke inneholde 

brukere på en slik måte at de kan bli gjenkjent! Husk taushetsplikt og kvalitetssikring!  Send gjerne 

bilder av gården, dyr, aktiviteter og lignende. 

Dette sendes til vår hjemmesideansvarlig Ketil Grønnerud på mail; ketil@gronnerud.com 

 

 

Styret i Inn på Tunet Hedmark ønsker dere alle en riktig fin sommer med 

mye sol, gode Inn på tunet – tanker og ny giv til høsten! 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen styret Inn på Tunet Hedmark 

Stig Harald, Jarle, Margrethe, Ketil, Anne Pauline og Ingunn 

http://www.innpatunethedmark.no/
mailto:ketil@gronnerud.com

