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Hei alle setervenner! 

Påsken står brått for dør på ny og denne gangen kommer den senere en sent. Når dette 
skrives 11. Mars er det strålende vinterforhold på setra og penne-føreren krysser derfor 
alle fingre og tær for at disse flotte forhold kan holde seg en måneds tid til – skjønt frykter 
det blir med håpet! Nye tider har kortet ned vintersesongene i begge endre de senere år, 
noe vi også har fått merke i fjellet.  

 
Likevel – påskeferie på setra kan få andre ting måle seg med og 
uansett vær, føre og forhold ellers er det små problemer med å 
nyte fred og ro her oppi fjella. Småfugler som kjekler på brettet, 
ekorndans i granlegga, knitring i vedovn og på peis, lukt av nymalt 
kokekaffe, stearinlys som blafrer, go-stol, påskekryss og nyinnkjøpt 
krim; Man merker at kropp og sjel sakte med sikkert får nytt 
drivstoff etter noen dager her, vekk fra hverdagens mer eller 
mindre hektiske kjør. Sjøl do-turen om «morran» får noe andektig 
ved seg i så måte, enten sola skinner eller snøen laver ned. Regner 
derfor med at det blir folksomt på setra denne påsken også! 

 
 
Tradisjon tro går vårt påskearrangement av stabelen til samme tid som tidligere år. Noen 
små endringer er det i opplegget og disse kan du også lese mer om her. Løypekartet fra i 
fjor med stipulerte avstander er tatt med i budstikka i år også. Som tidligere følger ellers 
noen utklipp fra eldre tider og litt hjernetrim for store og små.  
 
Ellers så blir en av våre mest tradisjonelle og flotte mønstringer gjennom mange år satt på 
plakaten igjen! Håper derfor at folket spenner skiene på, slik de har gjort i alle tidligere år, 
og besøker Rognsjøen også denne Skjærtorsdagen. 
 
Styret arbeider ufortrødent videre med å sette besluttede tiltak ut i livet, samt komme 
opp med nye tanker knyttet til utvikling av våre tilbud og muligheter i seteromgivelsene. 
Les mer om dette i styrets påskehilsen. Om noen har lyst til å 
sette i gang ulike tiltak for miljøskapende aktiviteter i  
velet – kontakt styret som vil se med velvilje på noe slik! 
 
Da gjenstår å ønske alle en «Riktig Glad Påsk» som svenskene 
sier, så krysser vi alle fingre, tær og knær for silkeføre, knallsol 
og mange hyggelige møter ute i skisporene rundt Myklebysetra. 
 
Penne-fører 
Glenn Skjæret 

Andektig do-tur i påske-
fjellet        (Tegn. K. Aukrust) 
 

 

REDAKTØRENS HJØRNE 

(Tegn. K. Aukrust) 
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LØYPEKART 

Rognsjørunden 10,7 km (Til Rognsjøen inn fra sør= 5,3 km) 
Svartåsen - Myklebysjøen – Sjøvegen-runden = 14 km 
Søkkundalen -Søkkundsjøene- Hortadalen = 13,8 km  
(Søkkundalen – Søkkundsjøene = 6,5 km) 
Akselmyra-Sæteråsen-runden= 7 km 
Indre kvadrant (Svartåsløypa - over til sjøvegen - hjem) = 7 km. 
Brua - Dammen = 2 km (Brua - Dammen - Vollen = 3,5 km) 

Avstander er alle 
stipulert - og med 
utgangspunkt i brua. 

Bare John har de helt 
eksakte mål fra gang 
til gang.  
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God påske!               28.03.17 

I skrivende stund viser YR mange varmegrader på Myklebysetra fremover mot 
påske, det blir virkelig spennende å se om skiføret holder seg slik at alle kan nyte 
en fin og aktiv påskefeiring på fjellet i år også. Det har vært flotte skiforhold så 
langt, og John Olafsen har gjort en flott jobb på vegne av velet med løypekjøring. 
Tilbudet om løyper er også noe som bygdas beboere og studentene på Evenstad 
vet å sette pris på. 

Gjennom vinteren har styret fulgt opp sakene fra årsmøtet i 2016. Det ble 
gjennomført en interessekartlegging fra hytteeierne i forhold til strøm. Basert på 
tilbakemeldinger, har Eidsiva meldt at tilbud vil bli utarbeidet og sendt de som har 
meldt interesse i løpet av våren 2017. Mer informasjon vil komme. På årsmøtet 
ble det også besluttet å utrede muligheten for vinterbrøyting av veiene på setra. 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulighetene og 
kostnadene knyttet til dette. Arbeidsgruppen ledes av Thomas Bergerskogen på 
vegne av styret og består for øvrig av Tor Høie, Ingar Helseth og Leif Erling 
Arnesen. Gruppen skal legge frem sin analyse og innstiling på årsmøtet 2017. 

For å tilrettelegge bedre for fotturer på sommeren og løypekjøring på vinteren er 
det behov for en dugnad for å rydde stier og traseer. Styret har satt av lørdag 17. 
juni til felles dugnad stirydding. Sett av dagen og bli med på en aktiv og hyggelig 
dag til felles nytte. Mer informasjon vil bli lagt ut på Facebook. 

Høsten 2016 ble det gjennomført en større utbedring av veinettet fra 
parkeringsplassen, forbi Myklekollen og oppover Lokkarveien. Trær ble felt som 
sto for nære veien og en nødvendig snuplass ble anlagt i enden av veien for at 
traktor med henger skulle kunne komme frem med grus. Arbeidet ble utført av 
Ingar Helseth på vegne av velet, og styrets målsetting er at alle hovedveiene på 
setra skal være satt i stand innen utgangen av 2018. En mer ekstrem værsituasjon 
medfører behov for god grøfting og drenering også på setras veier. Styret ser at 
kostnadene til veiopprusting var høye i 2016 og kommer til å være høye i både 
2017 og 2018. Dette medfører at hytteeierne må påregne en økning i avgiftene 
for å dekke disse kostnadene. Styret vil fremlegge både plan for veivedlikehold og 
budsjett for dette på årsmøtet 2017. 

PÅSKEHILSEN STYRET 
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Seterdagen 2017 blir arrangert lørdag 22. juli, årsmøte og setermesse blir 
arrangert fredag 21. juli.  

Styret har også gjennomført et samarbeidsmøte med grunneier Karen Anna Kiær. 
Dette var et godt møte hvor styret fremla de planer og ønsker som vi har for 
fremtidig utvikling av setra, herunder blant annet muligheter for 
stirydding/merking av stier og muligheter for å holde kulturlandskapet åpent på 
setervollene. Styret har en god dialog med Kiær og begge parter er opptatt av et 
godt samarbeide fremover. Grunneier ønsker at vi tar opp saker direkte, dersom 
det er spørsmål til de prosjekter som pågår i området, eller andre ting. Bruk gjerne 
oss i styret til å ta opp ting som vi kan bringe videre. 

Vi ønsker alle setervenner en riktig flott påske feiring! 

Styret i Myklebysetra vel 

  

 

  

GAMLE BUDSTIKKER 

Fra gamle budstikker;  
«Føremeldingen» er fra den første budstikka i 1997-nr.1 
«Myklekollen» fra 1999 – nr. 3 
«Påske» er ført i penn av Åge Børresen og trykt i 
budstikke  i 1999-nr. 1 
 

PÅSKEHILSEN STYRET 
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FRA GAMMELT AV 

Med stang og børse : et raskt opptog fra jeger- og fiskerliv i Hedmark fra gammel og ny tid 
Rud, O. Bleken, Grønoset, Dagfinn, Publisert: [Elverum], 1963 Om Stor-Elvdal 
 

I Vinjes fotspor, 1960 – Dagfinn Grønoset 

 

Sakset fra Hamar Arbeiderblad, 
22.09.1932 
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ROGNVOLA 

Rognvola er et yndet 
utfartssted sommertid for 
mange av oss på setra, men 
det kanskje ikke like mange 
er klar over, er at toppen 
også utgjør et flott turmål på 
truger i vinterhalvåret. Ole 
Ingolf Grinaker bruker jevnlig 
Rognvola som turmål og kan 
fortelle om mange som går 
«trugemarsj» til topps, han og 
hans trofaste følgesvenn 
«Bjønna» inkludert. Så om 
skiføret skulle bli dårlig i løpet 
av påsken, ja da har man et 
godt alternativt turtips å prøve 
ut her. 

    ------------------------------- 

I 1895 ble det etablert 
brannvaktstasjoner på 
Månseterkletten og på Rognvola 
i Stor-Elvdal i Hedmark. I årene 
som fulgte ble det reist vaktstuer 
eller vakttårn på mange 
høgdedrag i skogdistriktene. Vi 
har hatt i alt 96 slike 
skogbrannvaktstasjoner i Norge, 
og med ett unntak lå de alle i 
skogdistriktene på Østlandet. 
Stasjonene var utstyrt med kart 
og peileapparater. Ble ei 
røyksøyle observert fra to eller 
tre brannvakt-stasjoner, kunne 
en ved krysspeiling lokalisere en 
antatt brann med stor 
nøyaktighet. Meldinger om 
branntilløp ble formidlet mellom 
brannvakt-stasjonene og 
brannvesenet ved hjelp av 
telefon. 

Snøen kom sent til oss i år – det gjorde 
den imidlertid på Rognvola i 2005 også, 
her utklipp fra «boka» hvor Ingolf og 
Bjønna besøkte toppen hyppig i 
november mnd. 
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Leder for vinterarrange- 
mentet Rune Arnesen (t.h.) 
og Morgan Liljebäck (t.v.) 
ønsker velkommen til skirenn 
i Myklekollen påskeaften 

HOPPRENNET 2017: 

Minidugnad Skjærtorsdag – kl 16 -17 
med etterfølgende HOPPTRENING 
 

HOVEDDUGNAD LANGFREDAG KL 17:00 
Hopprennet går av stabelen Påskelørdagen, men det må til en 
del forberedelse på fredag ettermiddag. Bakken må i verste fall 
beintråkkes. Arrangementskomiteen har møteplikt.  
Det er med håp at andre også, og flest mulig - kan stille opp! 

 
Ta med skuffe og rive!  

Rune Arnesen: Tlf  976 71 740  
rune.arnesen@headvisor.no 

Morgan Liljebäck: Tlf 924 20 495 
morganl@vfk.no 

PÅSKESKIRENNENE 



______________________________________ 
Budstikka nr.1/2017   9 

 

 

PÅSKESKIRENNENE 
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Valgliste 2018 - 
2019 

  

FUNKSJON NAVN VALG 
Leder                                            Kristin Malonæs På valg 
Nestleder Hans Andersen På valg 
Kasserer Lars Johan Danbolt Ikke på valg 
Sekretær Astrid Dalby På valg 
Styremedlem Thomas Bergerskogen På valg 
Varamedlem til styret Kåre Karlsen Ikke på valg 
Varamedlem til styret Marianne Bråten Vaporakis  Ikke på valg 
Varamedlem til styret Jon Olafsen Ikke på valg 
Arrangementskomiteen:   
Leder vinter: 
 
Leder sommer: 

Rune Arnesen 
Morgan Liljebæk 
Linn Holthe 

På valg 
På valg 
På valg 

Komitemedlemmer:   
 Kari Taraldrud Ikke på valg 
 Ståle Taraldrud Ikke på valg 
 Torgrim Jacobsen Ikke på valg 
 Tone Solli Eng Ikke på valg 
 Per Even Arnseth På valg 
 Anne Camilla Arnseth På valg 
 Lill Fængsrud På valg 
 Iren Rustad På valg 
 Lone Bergerskogen På valg 
 Kristin Kummervold På valg 
 Torun Aarkvisla På valg 
Valgkomite: Tor Høie På valg 
 Tore Kristiansen På valg 
 John Olafsen Gjenvalg 
Varamedlem til valgkomite Per Erling Daae På valg 
Revisor: Leif Verner Baarstad På valg 

FRA VALGKOMITEEN 
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Det går mot valg til styret og arrangementskomiteen for 2018 og 2019. Valgliste 
trykkes nå i budstikka til påske for at alle skal være klar over hvem som er på valg 
og ikke. Vi ber om at de som mot formodning ikke ønsker gjenvalg melder dette til 
valgkomiteens leder Tor Høie, tlf: 909 15167 eller epost tortroll@gmail.com innen 
01.05.2017. 

Så litt alvor: Jeg gjentar meg fra i fjor. Velet må til enhver tid ha et fungerende 
styre. Disse vervene må besettes og det bør gå greit, dersom medlemmene vil at 
velet skal bestå. 

Dersom sommer- og vinterarrangementene våre skal kunne fortsette som før, er 
vi avhengige av at medlemmene stiller seg til disposisjon til arrangements-
komiteen uten at deltakere må «piskes inn». Vi ber dere derfor se nøye på 
valglista og melde dere for Tor Høie dersom dere er villige til å ta et verv! Det er 
fint om noen yngre også melder seg slik at aktivitetene kan fortsette uten 
opphold. 

Vi opplever at alle medlemmene setter stor pris på både sommer- og 
vinterarrangementet, at dette er sosiale møteplasser som binder medlemmene 
godt sammen og som ikke minst også bidrar betydelig økonomisk til dekning av 
utgifter til veivedlikehold, samt andre fellesfasiliteter på setra. Dersom vi ikke får 
forslag til alle poster som er på valg innen årsmøtet, vil det ikke være mulig å 
opprettholde dagens aktivitetsnivå i 2018 og 2019. Det vil da bli en debatt på 
årsmøtet om hva som skal være alternativ for velets aktiviteter fremover. 

For valgkomiteen 

Tor Høie 

  

FRA VALGKOMITEEN 

SOMMERARRANGEMENTET 2016 

mailto:tortroll@gmail.com
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ULVEN FRIDTJOF - 1964 
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 LØYPEKJØRING – NÅR KJØRES HVOR? 
Det er rettet spørsmål til velet om hvilke skiløype-traseer som 
kjøres opp gjennom vinteren. I henhold til velets avtale med John 
Olafsen kjøres det opp skiløyper med scooter etter følgende plan: 
  
Sæteråsen/Akselmyra: Kjøres første gang når det er nok snø 
(nov/des), deretter så langt mulig ved hvert større snøfall, 
gjennom hele vinteren slik at den er oppe i helgene i hele 
vintersesongen. 
  
Rognsjøen: Traseen kjøres opp til vinterferien, holdes preparert 
gjennom vinterferien og åpen hver helg mellom vinterferien og 
påskeferien, og så gjennom hele påskeferien.  
  
Rundt Skarven/Søkkundsjøen: Traseen kjøres opp til 
vinterferien, og holdes preparert gjennom de to vinterferieukene. 
Den kjøres opp på nytt til påske og holdes preparert gjennom 
påskeferien.  
  
Myklebysjøen: Kjøres og prepareres gjennom påskeferieuka. 

SCOOTERTJENESTE 
John Olafsen og eventuelle 
medhjelpere står som vanlig på 
for å gjøre oppstart og 
avslutning av påsken enklere for 
de fleste av oss. Scooterkjørere 
har imidlertid behov for mat og 
hvile som alle oss andre. Se 
oppslag på tavla på parkerings-
plassen vedrørende eventuelle 
hviletider. 
 
JOHN OLAFSEN 
Mob. 97 53 59 30  

LØYPE- OG SCOOTERTJENESTE 
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SETERBARNA’s SIDER 
 

Hjelp det lille ekornet over på 
andre slik at den unnslipper 
katten og de andre dyrene 

Tung slakter  
En slakter er 1,66 m høy. Hva veier han? 
 
Noe på beina 
Hva sover alltid med skoene på? 
 
Noe på kroppen 
Hva blir kuskinn mest brukt til?  
 
Tørre greier 
Hva blir våtere og våtere jo mer man tørker? 
 
Bokstavregning 
Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? 
 
 

Sv; Kjøtt 

Sv; Hesten 

Sv: Å holde kuer varme 

Sv: Håndkledet 

Sv; 9 – A.L.F.A.B.E.T.E.T 

Gåter: 

To fedre og to sønner spiste 3 egg til 
frokost. Hver av dem spiste nøyaktig 
ett egg. Hvordan kan dette stemme? 

Sv; Det er kun tre personer som 
spiser frokost: en bestefar, en far og 
et barnebarn. En av fedrene er både 
sønn (til bestefaren) og far (til 
barnebarnet). 

 
Prikk til prikk: Fullfør tegningen 
med å trekke en strek fra 1 til 2 osv. -  
fargelegg. 

Labyrint 
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Kryssord; 

 

SETERBARNA’s SIDER  

FRA GAMMELT AV  
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1: La kanten av kompasset ligge inntil 
den rette strekningen fra det stedet du 
står, til det stedet du skal. Pass på at 
kurspila (ikke kompassnåla!) peker i den 
samme retningen; fra det stedet du står, 
til det stedet du skal. 

 

2: Vri kompasshuset til linjene i 
kompasshuset blir parallelle med 
kartrutenettets nord-sør-linjer. NB! 
Kompasshusets N-merke skal peke mot 
nord på kartet (dvs. opp på kartet). Nå 
har du orientert kompasset i forhold til 
kartet. 

 

3: Ta kompasset bort fra kartet. Hold 
kompasset flatt i hånden. Den røde 
kompassnåla vil svinge fritt og stille seg 
inn mot nord. Drei kompasset til 
kompasshuspila (N-merket) faller 
sammen med den røde kompassnåla. 

Nå har du orientert kompasset i forhold 
til terrenget. Kompassets kurs-pil 
(marsjretningspil) vil da vise deg 
retningen du skal gå 

Om å gå på kompasskursen 
-Del turstrekningen i intervaller mellom sikre kartdetaljer. Bruk vann, veikryss, bygninger eller 
bekkekryss som mellompunkter. 
-Når du har tatt ut kompasskursen, tar du sikte på et punkt i terrenget som kurspila 
(marsjretningspila) peker mot. I skog er det gjerne et tre noen hundre meter foran deg. På fjellet kan 
det være en bergknaus en kilometer foran deg. Når du kommer fram til dette stedet, tar du fram 
kompasset og sikter ut et nytt punkt. Slik holder du på til du kommer fram til et sikkert mellompunkt, - 
først der tar du ut ny kompasskurs.  
-Husk at metallgjenstander og kraftledninger kan påvirke den magnetiske kompassnåla. Til og med 
klokka eller kniven din kan gi feil kurs, om de kommer nær nok kompasset. 
   

BRUK AV KOMPASS 
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HJERNETRIM FOR VOKSNE 

Forfatter: Tromholt, Sophus  
Publisert: Bergen – Nygaard forlag, 1890 
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PÅSKETIDER 

PÅSKEEGG 
De tidlige kristne menighetene feiret påsken i 
samme tidsrom som den jødiske pesach. 
Egg var forbudt under den pålagte fasten 
forut for påske. Derfor ble det satt egg på 
bordet første påskedag, gjerne dekorert med 
rødt for å symbolisere gleden over at fasten 
var over. 
 
Nøyaktig når og hvordan skikken med å gi 
bort påskeegg kom til å bli så dominerende i 
den kristne, europeiske kulturkretsen, er 
usikkert. En teori er at europeiske misjonærer 
og korsfarere så hvordan lokale kristne 
dekorerte egg til påskehøytiden og brakte 
skikken med seg hjem, da de returnerte fra 
korstogene i det hellige land (1095-1272). 
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LITT AV HVERT 
Hvem har ikke et forhold til Kvikk-lunch! 
Lanseringen av Kvikk Lunsj i 1937 kan snarere 
karakteriseres som en nedtur enn en fjelltur. 
En antatt velsmakende og næringsrik kjeks, 
trukket med mørk sjokolade, var satt i 
prøveproduksjon.  Den var formgitt med tanke 
på datidens anorakklommer, og for enkelt å 
kunne deles.  Salgstallene var imidlertid en 
katastrofe, nesten 2000 esker kom i retur, og 
varen ble solgt på billigsalg til de ansatte i 
personalbutikken til Freia. Men pionerene i 
Freia ga ikke opp, og i 1938 kom Kvikk Lunsj 
tilbake på markedet, denne gangen hadde de 
fire kjeksstripene fått et lag av lys 
melkesjokolade rundt seg. En massiv 
reklamekampanje, i alle tilgjengelige medier, 
ble brukt til å hamre inn budskapet om den 
nye turprovianten. Allerede i starten ble Kvikk 
Lunsj markedsført som en tursjokolade, men i 
startfasen var nærings-verdien ett av de 
største salgsargumentene: den tilsvarer to 
stykker brød med smør og egg. Og folket 
lyttet, erstattet brødskivene og lot Kvikk Lunsj 
gjøre samme nytten. Da Norge arrangerte 
Vinter-OL i Oslo i 1952 ble det solgt utrolige 10 
millioner Kvikk Lunsj. I dag produseres det 
årlig 50 millioner plater, hvorav halvparten 
selges i løpet av påsken. Det vil si at hver 
eneste nordmann konsumerer nærmere 10 
plater årlig, ikke rart den nå produseres også 
som mega-pack!          Kilde: Marabou 

Se for deg en tre kilometer lang kolonne med trailere, alle stappfulle 
av appelsiner. Der har du nordmenns konsum i påsken. Nordmenn setter 
til livs cirka 5000 tonn appelsiner i de to ukene som regnes som påske-
ukene. Det vil si litt over en kilo hver, eller tre ganger så mye som ellers i 
året. Påske-appelsinene hentes hovedsakelig fra Spania og er av typen 
Lane Late, en veldig saftig og søt appelsintype. – Da Nansen gikk sin 
berømte skitur fra Bergen til Kristiania hadde han blant annet med seg 
appelsin som niste, så tradisjonen med ski og sitrus går langt tilbake, selv 
om det på Nansens tid ikke var noe folk flest hadde i sekken på skitur. 
Frem til 1956 hadde Norge importbegrensninger på sitrusfrukter, og 
appelsiner var sjelden vare. Da reguleringen opphørte føk appelsinsalget i 
været, men nordmenn liker best søte appelsiner. De søteste appelsinene 
kom i siste del av appelsinsesongen, som nettopp var rundt påsketider. 
Dermed falt høysesong og høytid sammen i tid og ble en tradisjon. 
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ANNONSER 

Ring;      62463075 
e-post;   narbutikken.arnesen@narbutikken.no 
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MUNTRE HISTORIER 

«Muntre Sportshistorier» - av Hjalmar 
Johannesen, utgitt 1950 og «Vår Humor II», 
Erichsen Forlag – utgitt 1981 
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  AVGIFTER SETERVEI 2017 
 
Det er ikke kjent at justeringer vil forekomme i 2017. 
Redaksjonen tar imidlertid forbehold.  
 
Årskort personbil      kr. 1500,00  
Oppsittere langs veien    kr.   750,00 
Buss       kr.   160,00  
Lastebil uten/med henger     kr.   160,00  
Traktor uten/med henger    kr.     80,00    
Personbil       kr.     80,00 
Moped/motorsykkel     kr.       0,00 

 
PÅSKEPARKERING  

kr. 200,00  
Betales i egen kasse ved oppslagstavlen på parkeringsplassen.  

MYKLEBY SETERVEI 

Tegn. Kjell Aukrust 
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 Returadr.; Myklebysetra Vel, C/O Biveien 13, 2312 Ottestad                                    

BUDSTIKKA-REDAKTØR: 
GLENN SKJÆRET 
Biveien 13 
2312 Ottestad 
Mob. 99 47 93 30 
gis@nhk.no 
 
KALENDER-ANSVARLIG 
HELGE HELGESEN 
Kirkeveien 24 A 
2383 Brumunddal 
Mob. 47 25 61 98 
helge.helgesen@123.no 
 
WEB-REDAKTØR: 
TORE KRISTIANSEN 
tor-kr6@online.no 
 
HJEMMESIDEN: 
www.myklebysetra.no  
 
SCOOTERTJENESTE: 
JOHN OLAFSEN 
Mob. 97 53 59 30  
 
ARNESENS 
LANDHANDLERI 
Mykleby 
2480 KOPPANG 
Tlf. 62 46 30 75 
Mob. 97 69 07 29  
 

STYRELEDER:  
KRISTIN MALONÆS 
Biveien 13 
2312 Ottestad 
Mob. 97 12 10 23 
krmal@innovasjonnorge.no 
 
KASSERER 
LARS DANBOLT 
lars.danbolt@live.no  
 
VALGKOMITE.: 
TOR HØIE 
Mob. 90 91 51 67 
tor.hoie@vikenfiber.no 
 
ANSV. SOMMERARR.: 
LINN HOLTHE 
Mob; 90731374 
 
ANSV. VINTERARR: 
LEIF RUNE ARNESEN  
Mob. 976 71 740 
rune.arnesen@headvisor.no  
 
MORGAN LILJEBÄCK 
Mob. 924 20 495 
morganl@vfk.no  
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