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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
MYKLEBYSETRA VEL  2013 

ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ MYKLETUNET 

FREDAG 26. JULI 2013 KLOKKEN 18.00 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Valg av møteleder og sekretær.  Valg av to 

medlemmer til å underskrive protokollen. 

2. Årsberetning. 

3. Revidert regnskap og revisjonsberetning. 

4. Innkomne saker, fastsettelse av kontingent. 

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og 

styrets medlemmer. 

6. Budsjett 2013. 

7. Valg. 

 

Etter årsmøtet vil det bli åpen post. 

Årsberetning følger vedlagt.  Revidert 

regnskap/budsjett vil bli delt ut på årsmøtet. 

 

 

VEL MØTT! 

STYRET I MYKLEBYSETRA VEL. 

 

ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA 

VEL 2012-2013 

 
Årsmøtet 2012 ble avholdt på Mykletunet fredag 20. juli 

2012. 

 

Styret har i årsmøteperioden 2012-2013 hatt følgende 

sammensetning: 

 

Leder              Viggo Åvang 

Nestleder:                  Kristin Malonæs 

Kasserer:                   Berit Glesaaen Nyberg 

Sekretær:                   Kari Eng 

Styremedlem:             Arne Olav Nyberg 

 

Varamedlemmer til styret: 

1. varamedlem:  Lars Ingmar Eng 

2. varamedlem:  Tor Njerve 

3. varamedlem:  Ola Kristiansen 

 

Ola Kristiansen har vært velets representant for seterveien. 

 

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 

2012 til årsmøtet 2013.  

 

Regnskapet gjelder for året 2012. 

 

Styret har i løpet av perioden avholdt 6 styremøter. 
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Seterdagen 2012 ble avviklet på tradisjonelt vis.  Aktiviteter 

for store og små, loppemarked og auksjon.  På kvelden var 

det seterdans med god oppslutning og stor stemning.  Skal 

en dømme etter oppslutningen ser det ut som om dette er 

sommerens høydepunkt for de fleste som sokner til setra. 

 

Påskearrangementet ble endelig avviklet på den måten 

som er tenkt, med hopprenn, utfor, skarveslipp og idealtid. 

Endelig en god gammeldags påske, hvor den eneste ski- 

smøringen som trengtes var tørrvoks; Blå Swix Spesial.  I 

følge ansvarlige for turen til Rognsjøen Skjærtorsdag, var 

det rekorddeltakelse på uteserveringen ved Rognsjøbua. 

Oppsummert ser det ut til at nivået disse arrangementene 

ligger på, er på det rette plan og størrelse som det bør 

ligge på i fremtiden. 

 

Vintersesongen 2012/2013 var en drømmesesong for de 

som var glade i å gå på ski, tusen takk til John og 

løypeutvalget for flott innsats! 

Som alle sikkert alle er klar over, skal kontingenten som 

ikke er øremerket løype-kjøring, gå til blant annet 

vedlikehold av veier og bestående bygg som velet eier. 

Denne sommeren har styret bestemt at hovedtyngden av 

veivedlikeholdet skal gjøres på nordsida av Søkkunda.  

Her vil to stikkrenner bli skiftet ut, og selvfølgelig bli dimen- 

sjonert opp.  Veien vil bli gruset og grøftet der det er mulig. 

Vi i styret kan ikke si oss uenig i at ifølge oppsittere på 

nordsida, var dette på tide. 

Som dere alle sikkert er klar over nå, har grunneier fått 

konsesjon på bygging av to nye kraftverk i Søkkunda.  Vi 

får bare håpe og tro at de negative konsekvensene blir 

minst mulig for setra og dens innbyggere. 

 

Historielaget jobber for fullt med bildebok fra setra.  Denne 

skulle etter planen være klar til årsmøtet 2013.  På grunn 

av stort arbeidspress vil denne først være klar til jul. 

Egentlig et perfekt julegavetips til oss alle.  

 

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god sommer! 

STYRET 

 

_______________________________________________ 

 

VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på 

Mykletunet 

 

FREDAG 26. JULI 2013 KLOKKEN 1200. 

 

Setermessen forrettes av sokneprest Åge Hval. 

Myklebysetras velklingende orkester spiller. 

Det vil bli anledning til å gi kollekt som uavkortet går til 

Evenstad menighet. 

Enkel servering. 

 

STYRET/ EVENSTAD MENIGHETSRÅD 
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__________________________________ 

DUGNAD 
Hver sommer trenger vi å ordne opp på plassen og rundt scenen i 

forkant av årsmøtet og Seterdagen. 

Alle fra arrangementskomiteen og alle andre som vil være med og ta et 

tak møtes på plassen 

Torsdag 25. juli kl. 12.00 

Vi rydder, slår gress, forbereder årsmøtet med stoler osv., og vi 

spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i 

tillegg.   

Lørdag blir det som vanlig oppmøte for arrangementskomiteen kl. 09.00, 

og søndag rydder vi opp etter oss. Tidspunkt gis lørdag. 

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! Husk å ta med 

rive/spade/hammer/øks!! 

Berit Glesaaen Nyberg 

Leder arrangementskomiteen sommer 

Medlemmer av familien Olafsen på Skarven. 1930-årene. Fra venstre: Ola J. Olafsen, 

Målfrid Olafsen (Mostue), Jonas Olafsen, Karen Olafsdatter (Olafsen), Randi Olafsen 

(Johanson), Ingrid Olafsen (Basmoen). Bildet er utlånt av Astrid Løkken. 

Fam. Olafsen på Skarven 



«MYKLEBYSETRA I BILDER» 
 

Planen vår var at boka med innlagt DVD skulle bli ferdig slik 

at den kunne lanseres på seterdagen i juli 2013. Som 

mange fikk opplyst i påsken, så klarer vi ikke dette. Årsaken 

er bl.a. at innsamling av bilder ble mer omfattende og 

tidkrevende enn beregnet. Med et lite forbehold tar vi nå 

sikte på å bli ferdig til begynnelsen av desember. Boka vil 

etter planen bli lansert i et felles arrangement med Mykleby 

Sanitetsforening som da har sin årlige basar på Mykleby 

Samfunnshus. Dette kommer vi i sin tid tilbake til. 

 

Historiegruppa vil også i år være til stede på seterdagen.  

Der har vi planer om å vise hvordan boka blir seende ut, og 

det blir igjen anledning til å forhåndsbestille den. 

Forhåndsbestilling kan også gjøres via Velets hjemmeside. 

Vi unnlater ikke å nevne at antall bestillinger så langt er alt 

for lavt. Det er fortsatt også mulig å tegne seg på 

sponsorlista. 

 

Vi har noen eksemplarer igjen av «Myklebysetras historie», 

og vi tar selvsagt med oss disse til vår stand på seterdagen.  

 

Vi beklager forsinkelsen, men håper at den mer-tid  vi 

dermed  får skal føre til et godt produkt.  

 

 Med dette ønsker vi alle en god sommer – og velkommen til 

vår stand på seterdagen! 

 

Historiegruppa 
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Da vi arbeidet med «Myklebysetras historie», 

diskuterte vi i redaksjonen om en artikkel om 

brannvakta på Rognvola hadde noe å gjøre i boka eller 

ikke. For meg er Rognvola nærmest som et «hellig 

fjell». Når jeg nærmer meg min barndoms grend, nær 

sagt uansett hvilken retning jeg kommer fra, føler jeg 

meg liksom hjemme når jeg ser toppen av dette trauste 

fjellet som til alle tider har «voktet» over Mykleby. 

Derfor ble det til at vi tok inn en kort artikkel i boka. 

Men, her kommer det opprinnelige utkastet – som var 

en god del lenger. I håp om at ingen har noe i mot litt 

repetisjon og samtidig får noen flere historiske 

opplysninger og «prosa», tilbyr jeg redaksjonen av 

Budstikka denne opprinnelige artikkelen. 

 

Skogbranner 

Skogbranner har gjennom tidene herjet store arealer i vårt 

land. Vanligvis var det naturlige årsaker til skogbrannene, 

men det kunne hende at skogen ble påtent for å skjule 

ulovlig hogst eller for å rydde beiteplass til husdyra. 

 

Før 1870 var skogenes verdi ansett som forholdsvis liten. 

Etter den tid endret dette seg til det motsatte, og en 

betydelig trelastvirksomhet tok til. Som et ledd i å gi skogen 

et bedre og forbyggende vern, ble skogbrannloven av 1883 

vedtatt. Denne loven ga gode muligheter for organisering 

av skogbrannvernet med skogbrannovervåking og 

organisert slukningsopplegg. 

 

 



Tidligere var kampen mot skogbrann en sak som skogeierne 

løste, hver etter sitt eget behov. Organisert bekjempelse ble 

brukt kun i typiske skogstrøk, bl.a. i Østerdalen. Varslingen 

av skogbrann foregikk i starten på budstikkevis, men etter 

hvert overtok telefonen som budbringer. Det var vanskelig å 

få varslet om skogbrann som oppsto langt fra folk og 

bebyggelse. Det kunne hende at en ble oppmerksom på 

skogbrannen mange timer, ja kanskje dager etter at brannen 

hadde startet. Det sier seg selv at slokningsarbeidet kunne 

bli meget vanskelig.  
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Men det ulmet i mosen et par døgn etterpå slik at vakter 

måtte settes ut. 

Av en del registrerte skogbranner fra ”gamle dager”, 

nevner vi: 

• I 1855 på østsiden av Glomma nord for Atna 

 – 1000 mål. 

• I 1857 på østsiden av Atna – 1400 mål. 

• I 1862 på Hirkjølen – 150 mål. 

• I 1874 ved Kroken og Opphus – 500 mål 

• I 1882 mellom Tresa (Koppang) og Rokka – 

 300 mål. 

• I 1888 på Morakjølen – 3000 mål. 

• I 1902 ved Atna elv – 2300 mål. 

• I 1948 like sør for Rasta, på østsiden av 

 jernbanen. Gnister fra damplokomotiv. – ca 

 5000 mål. 

 

Rørosbanen åpner 

Lørdag 13. oktober 1877 åpnet kong Oscar II Rørosbanen 

(Hamar - Trondheim) for alminnelig ferdsel. Dette var et 

stort fremskritt for østerdølene som dermed fikk en 

moderne kommunikasjon både nordover mot Trondheim, 

og sørover helt til Oslo. Et minus var at gnister fra 

damplokomotivene forårsaket antennelser og skogbranner 

i tørre somrer. Damplokomotivene ble brukt helt fram til 

midten av 1960 årene. Omkring 1970 hadde lokomotiver 

drevet med diesel overtatt all trafikken på Rørosbanen. 

Dermed var det også slutt på antennelser fra togene. 

 

I juni 1958 var 

det en mindre 

lyng- og 

mosebrann rundt 

østre 

Søkkundsjø. 

Brannen ble 

visstnok varslet 

fra et av de 

mange rutefly 

som på den tiden 

hadde sin trasé 

så å si rett over 

Myklebysetra. 

Brannen, som 

antagelig kom fra 

et bål etter 

fiskere, gjorde 

ingen store 

skader.  
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Brannvaktstasjon 

 I 1895 bygget kommunen brannvaktstasjonen på 

Rognvola, og dette skal være en av de første i sitt slag her 

i landet. Vakthytta var meget enkel og spartansk. Den ble 

bygget av stein, noe som var nokså naturlig, så mye stein 

det var og er der oppe. Å frakte tømmer og materialer dit 

opp var sikkert problematisk i 1895. Hytta var lita, med en 

bitte liten ovn, en brisk, et bord og et skap. Det kan være 

værhardt på Rognvola, og taket har blåst av hytta minst to 

ganger. I sin tid, vi vet ikke når, ble det strekt telefonledning 

ned til bygda, til telefonsentralen på Stai. Dermed hadde 

brannvakta kontakt med omverdenen og kunne varsle om 

brann på en forholdsvis lettvinn måte. Vi nevner ellers at 

regler for forebygging og slukking av skogbrann for Stor-

Elvdal ble fastsatt ved resolusjon av 30.april 1897. 

 

Brannvakter og gjestebøker 

Vi har prøvd å finne ut hvem som har vært brannvakt på 

Rognvola fra 1895/96 og fram til ordningen ble avviklet i 

1953, men det har ikke vært lett. En del opplysninger har vi 

funnet i l hardt medfarne gjestebøker som Stor-Elvdal 

kommune har tatt vare på. Men bøkene, der den eldste 

starter i 1932, har vært utsatt for både vær og vind, mange 

sider er borte og skriften delvis vanskelig å tyde.  Den 

eldste ”dokumentasjonen” vi finner er fra 1921, og den er 

det Sæming Rusten som står bak. Søndag den 

28.september 1947 var han på tur til Rognvola sammen 

med en del barn og unge fra Mykleby, og skriver følgende:  

” Var her en snartur for å se igjen gamle tomter. Det er 24 

år siden jeg var her som brannvakt, var her i tre somrer, 

1921-22-23. 

Sæming Rusten, Svein Rusten 10 år, Knut Dalen 12 år, 

Walter Børresen 11 år, Åge Børresen 7 år, Steinar 

Børresen 14 år, Marit Rusten 12 år, Randi Moheim 9 år, 

Berit Moheim 9 år, Thoralf Mykleby 6 år.” 

 

Selv om en del bøker og boksider tydeligvis mangler, har vi 

med en viss sikkerhet funnet ut at bl.a. følgende har vært 

brannvakter: 

 

Sæming Rusten 1921-1923, Erling Velta 1932-1936, Anne 

Velta 1937-1943, Roald Aspehaug 1944, Harald Olsen 

1945-1946, Per Fredrik Hjelle 1947, Helga Syringen 1948-

1951, Walter Børresen 1952, Svein Rusten 1953. Anne 

Velta har fortalt at både hennes far Anders og hennes bror 

Arvid har vært vakter der oppe. Vi ser ikke bort fra at 

Anders Synstad må ha vært der rundt år 1900 eller tidlig på 

1900 tallet. De årene som er ”blanke”, har vi ikke klart å 

finne ut av. Men Svein Rusten, med mye avløsning av sin 

bestefar Martinus, var altså de siste vaktene på Rognvola.  

 

På midten av 1970 tallet ble brannvaktordningene etter 

hvert erstattet av overvåking fra fly. 

 

Den eneste gjenlevende av brannvaktene på Rognvola, er 

Walter Børresen som ble født på Mykleby i 1936. I februar 

2008 forteller han blant annet følgende av det han husker 

fra denne perioden sommeren 1952:  
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 ”Jeg fikk jobben som skogbrannvakt på Rognvola i 1952. 

Dette var en 3 måneders sommerjobb, og jeg mener å 

huske at perioden gikk fra 15. juni til 15.september. Min 

forgjenger var Helga Syringen fra Imsroa. Jeg tror hun 

hadde denne oppgaven i mange somre. Min første tur med 

utstyr opp til Rognvola startet fra Syringen i Imsroa med en 

stor og tung batteriradio på ryggen. Dette var en nyttig 

”kamerat” i den noe ensomme tilværelsen der oppe på 

toppen. Sovepose, mat og annet nødvendig utstyr ble 

båret hjemmefra på Mykleby. Stien til Rognvola tok av fra 

seterveien like ovenfor der Ole Harry Hagen nå bor, og 

gikk i bratta helt opp til toppen. 

 

På Rognvola var det en god gammeldags sveivetelefon, og 

linja gikk til ”Marie på sentralen” på Stai. Marie Svendsen 

var hennes fulle navn, og som de fleste av de som betjente 

telefonsentralene på den tiden visste hun om det meste 

som skjedde i bygda. Dette skal man ha dratt god nytte av 

under krigen da hun fôret Milorg med diverse viktige 

opplysninger som hun snappet opp. Marie var min 

kontaktperson, og hun skulle ha beskjed om når jeg kom til 

og gikk fra brannvakthytta.  Det var også såkalt 

krysspeilingsutstyr der oppe som skulle kunne brukes for å 

fastslå retningen og avstanden til eventuelle skogbranner.  

Så vidt jeg husker var dette ei rund skive inndelt i grader 

osv. Jeg for min del fikk aldri bruk for dette utstyret. Og 

skulle det være noe som kunne tyde på skogbrann, var det 

enklest å ta en telefon til Marie som varslet videre til 

skogsjefen. 

Det var fint å være på Rognvola. Utsikten var god både 

ned til dalen og til fjellene rundt omkring – Trysilfjellene, 

Rendalsfjellene og Rondane. Ikke noe støy, og masse frisk 

luft! Det var spesielt viktig at jeg brukte kikkerten og holdt 

øye med jernbanelinja ettersom togene passerte i begge 

retninger gjennom dalen. Alle togene den gang hadde 

damplokomotiv, og det hendte at gnistene fra disse satte 

fyr langs linja. 

Ellers var det stille og rolig oppe på Rognvola. Det hendte 

at noen tok seg en tur dit opp, men som regel gikk det 

mange dager mellom hver gang jeg hadde besøk. Det var 

lang ”vassvei”! Jeg bar som regel med meg vann fra ei 

kjølle eller en bekk langt nede i skogen når jeg hadde vært 

en tur nede i byga. Og ble det vasstomt og jeg måtte ha 

drikkevann, var det å ta spannet eller bøtta og dra nedover 

i retning av Landkremmerdalen eller nærmeste oppkomme 

nede i skogen. Så mye kles- og kroppsvak ble det vel ikke, 

og det jeg brukte var stort sett regnvann som hadde samlet 

seg i steingroper rundt omkring på toppen. Ved til fyring i 

ovnen trengte jeg ikke så ofte i og med at jeg var der stort 

sett da det var varmt og tørt. Men av og til var det godt 

med en ”lunk” i den vesle ovnen om kvelden, eller når jeg 

ville lage meg litt varm mat, og da brukte jeg tørrkvist som 

jeg hadde samlet nede i skogslia. 

Det var ei solid steinbu å bo i der oppe. Tror den var satt 

opp i 1895, og da var det vel antagelig skogbrannvakt der 

fra dette året. Skogbrannvakta på Rognvola ble avviklet 

etter sommersesongen 1953.  Jeg var med andre ord den 

nest siste som hadde denne jobben. 

 



Det ble mange turer til og fra Rognvola i 1952, og alt i alt 

hadde jeg en fin sommer der oppe for 56 år siden. Og lønna 

var bra, 1500 kroner for 3 måneder. Det var mye penger for 

en 16 åring i 1952! Da jeg besøkte ”Vola” 40 år seinere, var 

det blitt mye brattere og lengre dit opp!! ” 

 

Walter med familie har det meste av sitt yrkesaktive liv bodd 

på Rygge i Østfold, men har hytte på Myklebysetra. Fortsatt 

tar Walter seg av og til en tur opp til sin kjære topp. 

 

Rognvola er for øvrig et fint turmål for store og små, og for 

mange seterboere har det blitt en utfordring å ta seg dit 

minst en tur hver sommer. I steinbua ligger det fortsatt en 

gjestebok som besøkende kan skrive seg inn i. 

 

Åge Børresen 

Historiegruppa 
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MUSIKKØVELSER 
 

1. øvelse onsdag 24. juli kl. 16:00 

2. øvelse fredag 26. juli kl. 16:00 

 

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 27. juli. 

Ta med utleverte noter.  

Hvis noen ønsker flere noter kan  

disse utleveres av Terje Mathisen eller Erik Bråten 

Hilsen musikkutvalget 

Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

 

Til medlemmene 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Rasta og Mykleby 

Jeger- og Fiskerforening. 

 

Tid: Fredag 26. juli 2013 etter årsmøtet i Myklebysetra vel 

(ca kl. 20.30 – 21.00) 

 

Sted: Myklebysetra vel’s hytte på parkeringsplassen på 

setra. 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering av årsmøtet 

2. Årsberetning 

3. Revidert regnskap 2012 

4. Budsjett 2013 

5. Fastsettelse av kontingent 

6. Innkomne saker 

7. Valg 

8. Åpen post 

 

 Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal 

sendes styret v/formannen senest innen 20.juli 2013.  

RASTA OG MYKLEBY JFF 

__________________________________ 
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BUDSTIKKA 

REDAKSJONEN: 

 

ROAR LUND WAADE 

Pilegrimsveien 3 

2337 Tangen 

Mob. 911 36 462 

E-post: 

lund-waa@online.no 

 

HELGE HELGESEN 

Viulvegen 21 

2380 Brumunddal 

Mob. 916 54 467 

E-post:  

helge.helgesen@123.no 

 

HJEMMESIDEN: 

www.myklebysetra.no 

Redaksjon: 

ROAR LUND WAADE 

HELGE HELGESEN 

 

FORSIDEBILDE: 

Setra fra brua 2012 

Foto: Hugo Asphaug 

MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

STYRET: 

LEDER: VIGGO ÅVANG 

Karudvegen 56 

2340 LØTEN 

Tlf. 62 59 04 74 

Mob. 915 65 682  

E-post: 

viggoavang@hotmail.no 

 

ANSV. SOMMERARR: 

BERIT GLESAAEN NYBERG 

Tlf. 62 52 47 73 

Mob. 918 05 915 

E-post: 

berit.g.nyberg@gmail.com 

 

ANSV. VINTERARR: 

TORGRIM JACOBSEN 

Moreneveien 3 

7560 VIKHAMMER              

Tlf. 73 97 87 51  

Mob. 48 21 38 92 

E-post: toja@statoil.com 

 

ARNESENS LANDHANDLERI 

Mykleby 

2480 KOPPANG 

Tlf. 62 46 30 75 

Mob. 97 69 07 29  

mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:helge.helgesen@123.no
http://www.myklebysetra.no/
mailto:berit.g.nyberg@gmail.com
mailto:toja@statoilhydro.com
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Myklebysetras historie.  
Dette kom ikke med i boka. 

 
Helge Helgesen nr. 2 (1898-1988) var en kjent kar både 

nede i bygda og på setra. Foruten som gardbruker og 

skogskar, var han kjent bl.a. for sine store historiske 

kunnskaper. Under overskriften «Historier etter min far» 

skrev nåværende eier av Kristenstuen seter, Helge nr. 3, 

ned en del historier for evt bruk i Seterboka. Historiene 

var interessante, men siden de egentlig ikke hadde noen 

tilknytning til setra, tok vi de altså ikke med. 

 

Vi har sett nærmere på bidraget fra Helge, og har plukket 

ut den fornøyelige bolken der han forteller om den gang 

han i regning skulle begynne å lære om deling! Helge 

skriver: 

 

********************** 

«Min far Helge Helgesen ble født 8.april 1898 på hjemgården 

Søkkundenget på Rasta. Han var en oppvakt gutt i en 

søskenflokk som telte åtte barn. Karakterboka fra Søkkunna 

skole som han gikk på fra 1905-13, inneholdt for det meste 

karakteren 1 i samtlige fag. Det var det som var best den 

gang. Som lærer hadde han først Ellen Haugen i to år, Oskar 

Bjørnstad de seks siste. Det var to fag som stod høyere i kurs 

enn andre, regning og historie. Spesielt historie, både lokalt 

og på verdensbasis, var hovedinteresser på det teoretiske 

plan. Men han var også en fremsynt mann som syntes veldig 

godt om mye av forandringer og forbedringer/fremskritt som 

skjedde oppover på 1900-tallet. Jeg kan ikke huske at han  
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baksnakket eller sa noe stygt om noen, men han kalte en 

spade for en spade. En episode jeg aldri glemmer: På 

skolen hadde vi i regning begynt å lære deling. Dette slet 

jeg fælt med. En ettermiddag satt jeg på ene sida av 

kjøkkenbordet og øvde på å dele. Mor satt på andre sida 

for å hjelpe meg. Far var der for å bidra med sitt, men han 

gikk mest i ring på kjøkkengolvet. Han var en utålmodig 

lærer. Å, som jeg strevde for å forstå deling! Det endte opp 

med at mor og jeg satt på hver vår side av kjøkkenbordet 

og gråt. Far fortsatte å gå i ring utpå golvet, men så kom 

det fra han: ”Hau! Faen å dom går det an å bli!?» 

 

Helge kan trøste seg med at det er flere enn han, både på 

nybegynnerstadiet og seinere, som har hatt problemer 

både med deling (dividering) og andre metoder innen 

regnekunsten. I dette tilfelle kan det tyde på at «Gammel-

Helge» ikke akkurat kom med den rette motivasjonen.  

 

Vi skal bla videre i Helges historier, og kanskje kommer det 

flere sekvenser i seinere utgivelser av Budstikka.  

 

Historiegruppa 

_______________________________________________ 
 

PÅMINNELSE. 
 

Til alle som skal stoppe ved bommen på vei opp til seters. 

Husk se i kassa, POST TIL SETRA . 

Ta med denne og legg den i kassa som henger på 

plakattavla ved den store parkeringsplassen. 

Hilsen alle oss som venter på avisen ! 
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Sanitetsmøter på setra. Øverst fra 1949. Nederst fra 2003. 

Begge bildene er tatt utenfor Moen seter. 
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Setra sommer og vinter. Øverst julekort fra 1925. Nederst har noen 

tatt seg til seters med buss – ca 1950. 

______________________________________ 
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