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Årets første Nyhetsbrev vies i sin helhet til Kai Henning Stensrud, årets ildsjel i 

Oppland. Nå er Kai Henning en av finalistene i ÅRETS ILDSJEL 2017, og vi ønsker 

å markedsføre Kai Hennings kandidatur rett og slett fordi han fortjener det. 

Fint om du også stemmer på Kai Henning, samtidig som du snakker med de rundt deg slik 

at de også kan gi sin anerkjennelse til Kai Hennings kandidatur! 

Kanskje årets ildsjel kommer fra Oppland?  

 

HER KAN DU STEMME:    KAI HENNING    

 

  
 (foto: Cathrine Dokken)             (foto: Frivillig Norge) 

 
Litt om Kai Henning: 

I 30 år har han vært sentral i Kolbukameratene og i begrunnelsen for nominasjonen trekkes det frem at 

han har skapt samhold rundt idretten i hele bygda. Det legges også vekt på Stensruds 

gjennomføringskraft, at han er en god motivator og bidrar på alle områder i klubben. 

Etter et stygt fall i hoppbakken i Granåsen for 37 år siden, har Kai Henning Stensrud sittet i rullestol, 

lam fra brystet og ned. Men selv om idrettskarrieren fikk en brutal stopp, har idretten og 

Kolbukameratene blitt en sentral del av livet til Stensrud.  
 

Kai Henning fikk i desember også den nasjonale Frivillighetsprisen 2016. Her var begrunnelsen:  
Med Kais positive holdninger og bidrag har klubben klart å skape et mangfold i idrettslaget som favner 

flere generasjoner, der alle blir inkludert og får mulighet til å utøve fysisk aktivitet. Ofte er 

motivasjonen for at folk legger ned frivillig arbeid at de har egne barn de vil følge opp. En slik innsats 

som Kai har bidratt med og fortsatt bidrar med, er langt over hva et samfunn kan forvente når han selv 

verken har barn som er med eller at han selv kan delta. Kai viser tydelig at han er fornøyd over å se 

andre nyte godt av det han bidrar med, og det er nok hans største glede. 
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