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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

MYKLEBYSETRA VEL  2014 

ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ MYKLETUNET 

FREDAG 18. JULI 2014  KLOKKEN 18.00 

 

SAKSLISTE:  

  

 0. GODKJENNING AV INNKALLING, VALG AV 

MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL 

        Å UNDERTEGNE PROTOKOLL. 

1.   ÅRSBERETNING. 

2.   REVIDERT REGNSKAP OG 

REVISJONSBERETNING. 

3.   INNKOME SAKER, FASTSETTELSE AV 

KONTINGENT. 

4.   FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS 

LEDER OG STYRETS MEDLEMMER. 

5.   BUDSJETT 2014. 

6.   VALG I H.H.TIL VEDTEKTENE  §4 og §5 

7.   EVENTUELT. 

  

Vi tar kaffepause mellom pkt. 6 og pkt. 7 

Under pkt. 7 vil det være åpent for innlegg og kommentarer 

(Jfr. tidl. Åpen post) 

Årsberetning, regnskap og budsjett følger vedlagt. 

 

Styret 
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ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 

2013-2014 
 

Årsmøtet 2013 ble avholdt på Mykletunet fredag 26. Juli 2013. 

Styret har i årsmøteperioden 2013 – 2014 hatt følgende 

sammensetning: 

Leder                                              Viggo Åvang 

Nestleder                                       Kristin Malonæs 

Kasserer                                         Berit Glesaaen Nyberg 

Sekretær                                        Astrid Dalby 

Styremedlem                                Arne Olav Nyberg 

  

Varamedlemmer til styret: 

  

1 varamedlem                               Lars Ingmar Eng 

2 varamedlem                               Tor Njerve 

3 varamedlem                               Ola Kristiansen x 

               

X - Ola Kristiansen døde 22.september 2013. Han var også 

velets representant i Mykleby 

setervei styre.  Ny 3 varamedlem vil bli valgt på årsmøtet 2014. 

Jon Olafsen er konstituert 

som vår representant i seterveien fram til valget på årsmøtet 

2014.  

  

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2013 

fram til årsmøtet 2014.  

Regnskapet gjelder for året 2013. 

Styret har i perioden avholdt  6 styremøter. 
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Sommeren 2013 ble den 26. og 27. juli helga alle 

setervenner så fram til.  Det startet med dugnad på 

torsdag, fredag klokken 12.00 med setermesse og fortsatte 

klokken 18.00 med årsmøte.  Lørdag mellom klokken 11.00 

– 15.00 ble den tradisjonelle setras dag avviklet.  Stor 

stemning og masse , besøkende.  Så på kvelden årets 

seterfest med levende musikk og noe godt i koppen.  Et 

strålende arrangement i regi av Berit, og vi vet da at det er i 

gode hender. 

 

Bok nr. 2 fra historiegruppa ble lansert i desember 2013. 

Tilbakemeldinger fra kjøpere og antall solgte eksemplarer 

gir bud om ubetinget suksess. 

Det ble i det store og hele det vi kan kalle en normal høst 

på fjellet, og for mange er spenningen om det blir snø og 

skiføre.  Og gjett om det ble, mange av oss har vel aldri 

opplevd slike snømengder noen gang.  Hyttetak ble måkt 

både en og flere ganger.  Hytteeiere som har lang vei til 

hytta priset seg lykkelig over at scooterkjører Jon var 

behjelpelig.  Han har vel en viss oversikt over hvor mange 

hyttetak han renset for snø, få var det ikke. 

 

 De store snømengdene lovet også godt for et vellykket 

påskearrangement, og det ble det på alle måter.  Ypperlige 

forhold både i bakken og skarverennet 
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 Det fine været gjorde kanskje sitt til at tilslutningen ble litt 

mindre enn vanlig.  Morgan og Rune var ansvarlig for 

opplegg og avvikling, og arrangementet ble knirkefritt 

gjennomført;  vel blåst. 

 

Rett før påske fikk styret tilsendt en ny konsesjonssøknad 

på kraftverkutbygging i Søkkunda.  I denne søknaden vil 

utbygger sløyfe Styggberget kraftverk, og kun bygge 

Kolåsmyrfallet kraftverk .  Etter styrets mening vil ikke 

dette gi noen miljømessig gevinst for setras innbyggere, 

da kraftverkgata fortsatt skal starte med inntak/dam like 

nedenfor Volltrøa på setra.  At utbygger  i tillegg søker om 

å redusere minstevannføringen ytterligere, vil heller ikke 

gjøre levevilkårene for ørretstammen i elva noe bedre.  

Vårt svarbrev til NVE gikk i hovedsak ut på at vi sto fast 

ved vårt svar gitt i tidligere høring, og at miljøgevinstene 

for oss seterbeboere var minimale. 

 

Etter befaring denne våren ble det tydelig at den jobben 

som ble gjort på veien på nordsida av Søkkunda var 

svært vellykket.  Også denne vår/sommeren vil det bli 

gjort nødvendig vedlikehold på andre deler av veinettet 

på seterområdet. 

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god setersommer! 

 

STYRET 
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VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på Mykletunet 

 

FREDAG  18. JULI 2014 KLOKKEN 12.00 

 

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 
 

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 17. juli kl. 10.00 

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 
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BOKPROSJEKT «MYKLEBYSETRA I BILDER» 
  

SLUTTRAPPORT 

  

Boka «Myklebysetras historie – folk og fe gjennom 400 år» 

ble utgitt i desember 2009. Salget av boka gikk over all 

forventning.  Myklebysetra Vel årsmøte 2010, vedtok at 

overskuddet fra bokprosjektet inntil videre reserveres for 

følgende formål: «Tiltak for å dokumentere kulturminner og 

bevare seterlandskap på Myklebysetra». 

  

I møte 09.10.2010 vedtok styret i Myklebysetra Vel å 

anmode arbeidsgruppa for «Myklebysetras historie» å påta 

seg arbeidet med ei bildebok fra Myklebysetra.  

Henvendelsen ble stilet til Svenn Broch, som umiddelbart 

tok kontakt med deltakerne i arbeidsgruppa, og det viste 

seg at alle var innstilt på å delta i et nytt bokprosjekt. 

  

Arbeidsgruppa har bestått av Åge Børresen, Ingunn 

Framgården, Ingmar Eng, Helge Helgesen, Leif Erling 

Arnesen, Berit Karlsen og Svenn Broch. Gruppa hadde sitt 

første møte 2. februar 2011, der ideer til boka ble diskutert 

og arbeidsoppgaver fordelt. Gruppa har hatt i alt 15 møter 

og referat fra alle møter er sendt Velforeningens styre. Det 

er nedlagt i alt over 2000 dugnadstimer. 
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Tidlig i prosjektet kom ideen opp om å lage en DVD som 

vedlegg til boka. Seter- og hytteeiere på Myklebysetra er 

kontaktet ved rundskriv, gjennom Budstikka og ved innlegg 

under årsmøter i Velforeningen, med oppfordring om å levere 

bildemateriell og gamle filmopptak fra setermiljøet.  

Arbeidsgruppa utlyste fotokonkurranse og vinnere ble kåret 

på seterdagen 2012. Arbeidsgruppa fungerte som jury og 

følgende vinnere ble kåret: 

Ragnhild Mykleby 

Roar Lund Waade 

Stein Erik Krogsrud 

Ragnhild Myklebys vinnerfoto er benyttet på bildebokas 

omslag. 

    

Bjørn Karlsen, Øyer, ble engasjert i arbeidet med å produsere 

DVD. Prosjektet mottok en god del smalfilm-materiell fra 

medlemmene. Disse ble digitalisert og klippet sammen i en 

sekvens i DVD’en. 

Det ble også gjort videoopptak fra arrangementer på setra og 

fisketur i Søkkunda.  

  

Arbeidsgruppa var overveldet av den store økonomiske støtte 

som ble gitt til forrige bok: «Myklebysetras historie». I 

budsjettet for den nye boka ble det derfor budsjettert forsiktig 

på denne posten, kr 24 000,-. Det var derfor meget gledelig at 

vi mottok i alt over det dobbelte av budsjettert fra kommune, 

lokale lag og bedrifter, og ikke minst fra medlemmer i 

Velforeningen. 
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Boka «Myklebysetra i bilder – seterfolkets bilder» ble lansert 

på Mykleby Samfunnshus den 8. desember 2013 i et 

arrangement i samarbeid med Mykleby Sanitetsforening, med 

pressen til stede. Sanitetsforeningen holdt sin årlige basar og 

arbeidsgruppa bidro med litt underholdning og presenterte 

boka.   Boka er trykket i 420 eksemplarer med DVD innheftet 

i bakerste perm. Med boka fulgte også oppdatert kart over 

Myklebysetra. Forhåndssalg av boka var igangsatt på 

seterdagen 2013 med bra respons. Prisen var satt til kr 420,- 

pr stk. Distribusjon av boka ble igangsatt umiddelbart etter 

lanseringen.  

 

Budsjettet for boka m/DVD ble satt opp med samlede 

kostnader på kr 235 000,-. Budsjetterte inntekter omfattet 

salgsinntekter, støtte/sponsorinntekter og overskudd fra 

«Myklebysetras historie». (se eget vedlegg). Regnskapet 

viser utgifter på kr 211 711,-, dvs under budsjett. Inntektene 

ved salg av boka er til nå omtrent som budsjett, mens 

sponsorer ble høyere enn budsjettert. Det ble derfor ikke 

nødvendig å bruke hele overskuddet fra første boka. Saldo 

på konto (overskudd) pr 31. mai 2014 er kr 49 559,-. Dette 

beløpet tilføres Velforeningen. Restlager pr 11. juni 2014 av 

«Myklebysetras historie» er ca 10 stk og av «Myklebysetra i 

bilder» 75 stk. Det selges fortsatt bøker, slik at overskuddet 

forventes å øke noe. Arbeidsgruppa vil foreslå at overskuddet 

disponeres til samme formål som sist: Tiltak for å 

dokumenterer kulturminner og bevare seterlandskapet på 

Myklebysetra. 
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Arbeidsgruppa vil takke styret for oppdraget og for god støtte 

underveis. Vi vil også takke alle som har gitt økonomisk 

støtte til boka og de som har bidratt med bilder og film. Bjørn 

Karlsen takkes spesielt for et godt arbeid med produksjon av 

DVD’en. Jan Helfjord takkes for illustrasjoner i boka. En stor 

takk til Roar Lund Waade som har holdt Budstikka i live. 

Budstikka har vært nyttig for å oppfordre medlemmene til å 

bidra med bilder, samt å holde medlemmene løpende 

informert om prosjektets framdrift. Takk også til de som hjalp 

oss med distribusjon av boka. 

  

Selv om salget av bøker fortsetter, anser arbeidsgruppa 

oppdraget som avsluttet juni 2014. 

  

Moss 14. juni 2014 

For arbeidsgruppa 

Svenn Broch 

______________________________________________ 

ROGNSJØENS VENNER 

TREKNINGSLISTE FRA «PÅSKEBASAR» PÅ 

ROGNSJØEN 

1. Rozendahl karaffel og glass: Erle Fangel 

2. Opptenningsbriketter: Fredrik Risvik Waade 

3. Messing lysestake: Nina Helgesen 

4. Messing lysestake: Målfrid og Rolf Waade 

5. Messing lysestake:Synnøve Lund Waade 

6. Heklet påskeduk: Randi Arnesen 
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Dette kom ikke med i boka 
 

Nå nærmer vi oss for alvor bunnen av kista som har 

inneholdt stoff som ikke kom med i Seterboka. Litt 

vemodig kanskje - i hvert fall for oss i 

Historiegruppa  -  men slik er det bare. Men, vi har 

funnet litt stoff til denne utgaven også, og kanskje til 

neste.  Vi har fått melding om at dette er siste 

utgaven av Budstikka der Roar Lund Waade er 

redaktør. Vi benytter derfor anledningen til å takke 

Roar for en utmerket utført jobb gjennom mange år. 

Vi takker også Roar hjerteligst for godt samarbeid 

og for at han bestandig har funnet plass til våre 

bidrag i Budstikka.  

 

Vi åpner denne gang med en artikkel skrevet av Hans S. 

Hansen i Hamar Arbeiderblad den 13. september 1952 

etter en befaring i forbindelse med vei prosjektet 

Lillehammer-Østerdalen. Artikkelen har tittelen 

«Rømme, kaffe og gubbost på Myklebysetra – og 

veibefaring» , med undertittelen «Septemberstemning 

i vakre trakter». Se Seterboka side 400 og 477. Som vi 

kan lese besøker også Hans tre budeier som han 

benevner med fornavn. De fleste skjønner sikkert at 

dette er Thora Mykleby i Kaldbekksvesetra (se 

Seterboka s 58), Anna Gundersen i  Håkonsensetra (se 

s 80) og Solveig Johnsen (Boquist) i Rønningen seter, 

(se s 27 og 93 i Seterboka). Artikkelen lyder som følger: 
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”For annen gang denne sommeren skuer jeg utover min 

barndoms setergrend og lar blikket kjærtegne værbitte 

tømmerstokker, gamle lekeplasser, åa med fiskekulpene, 

fjell og bjørkeskog i høstlige farger. Jeg suger 

septemberlufta inn i fulle drag og synes å fornemme lukt fra 

septemberkveldens bål på ”hemsletta”. Og fram i minnet 

stiger syner av unge og gamle som i kveldsmørket er leiret 

rundt bålet, det nynner en sang gjennom sinnet:  

Se min ild i mørket brenner! Og rundt om sto skogen trolsk 

og mørk, en stirret søkende mot bjørkelundene og hørte 

huldra pusle i løvet! Nei, ingen måned kan måle seg med 

september! Da skal du oppleve fjellet! Nå - her stoppet vi, 

gikk inn i hytta og snart flammet det opp på peisen. 

  

Da jeg i sommer skrev om en tur i fjell her, nevnte jeg at jeg 

så innover mot Nyskolla og undret over når vegen fra 

Nyskolla kom – ført fram til Myklebysetra. I dag skulle denne 

vegplanen drøftes! Skulle en gammel drøm bli virkelighet? 

Skulle disse underbare fjelltrakter bli åpnet for alle som er 

glad i fjellnaturen? 

 

Folkene fra Oppland var ikke ventende enda og det gjaldt å 

nytte tida. Rømme skulle skaffes, og jeg dro i veg. Jeg 

oppdaget snart at mange seterhus sto tomme. Budeiene var 

reist til bygds igjen. Før lå alle til 15. september, nå dro 

mange omkring 1. september. Det var stusslig, men de 

klaget på beitet de som enda var igjen. 
 



Budstikka nr. 2-2014 17 

MYKLEBYSETRA I BILDER   

__________________________________ 

Hu Tora hadde kjernet dagen før, men god kaffe hadde ’a, 

og selv om Anna også hadde kjernet dagen før, trodde nok 

Tora det var muligheter der. Med samme følelser som 

Camilla Collett hadde da hun var på jakt etter speilet, dro 

jeg inn til Anna. Jo da, hun hadde rømme. ”Ja, jeg skulle nå 

hatt 3 liter jeg!” ”Ja, det blir full råd med det! sa Anna, den 

trauste budeia, som nå lå på setra 30. sommeren. ”Å lenge 

skal du ligga da?”  ”Så lenge kyrne er snille, men det er så 

stusslig når så mange reser att. Idyllen er itte som før.” Det 

er riktig sorg i stemmen, og det kan en så godt forstå. 

  

Synst på vollen bor ’a Anna, bjørkskogen ovafor – åa 

neafor. Så vakker den er den grønnkledde holmen i 

Søkkunna, gult løv og grønt løv slåss om makta. Anna er 

skjønt enig. Det er vakkert! Stolt tar jeg rømmespannet og 

drar på ”heimtur”.  

 

Men der ser jeg ’n Gudbrand og roper opp til ’n: ” Je spør 

meg om du er like kvek inda je, gett!” Han kaster seg rundt, 

jammen gjør ’n det – 87 åringen i Framgarden! En skulle tru 

han var 50! Rask og smilende kommer han mot meg, og jeg 

får et traust håndtrykk og ser inn i et ungdommelig, 

smilende, muntert ansikt! ”Min blir du itte gamlere du 

da?”  ”Hau jo, je er gamal nå, min je er fresk – itnå om å 

gjøra med meg!”  Setergubbe er han, står godt i 

landskapet! I omkring 50 år har ’n ligget på setra. Sia 1905 i 

eget seterhus. Så er det farvel med Gudbrand. 
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I hytta går rømmen ned på høykant – alle er nå kommet. En 

drikker kaffe, kjelen tømmes gang på gang, og så studerer 

en karter og drøfter vegprosjektet. Det antydes bl.a. at en 

kanskje kan regne med 60.000 biler for sommeren over her. 

Det vil bli rene turistsenteret Myklebysetra da, turisthytte eller 

hotell må det da bli! 

  

Men nå trengs det mer vatn og jeg setter kursen mot bekken. 

Da roper Solveig, hun har gubbostkjel i dag, og spør om jeg 

vil ha. Om jeg vil ha? Bevares for et spørsmål. Og så øser 

hun opp en svær tallerken. Ja, så er jeg da sikkert mett for 

den dagen.  

Og så reiser vi opp til Myklebysjøen. For farger! Det dypeste 

grønne vevet inn i naturens store mønster hvor gult og 

flammende rødt lyser opp. De bløte grasjotene innbyr til 

vandring – i dager og år! Eineren står som krans rundt 

grasslettene, kvit mose, gulgrønn bjørk, viddens ånd vandrer 

i septemberdagen over sitt rike og drysser farger og bereder 

alt til høstens store fest! Den store mester lar fargene drysse 

fra sin pensel. 

  

I ei lun helling går 8 sauer, Myklebysjøen vasker mot 

strendene, skyene står mørke i nord. Innover mot Nyskolla 

drar opplandsfolkene, og vi reiser nedover igjen med håp om 

og tru på at vegen vil komme, og et vers fra dikt av Ole Olsen 

stiger fram:  

”Når båt og veger binder den nakne hei med hav – når folk 

og fylker vinner sin seir – sitt sambands krav. Da vil det 

frigjort stige – det halve kongerike.” 



Budstikka nr. 2-2014 19 

MYKLEBYSETRA   

__________________________________ 

Og så til slutt et dikt av selveste budeia i Roa seter, 

Elisabeth Arnesen. Se s 84 og 207i Seterboka. Dette er 

skrevet på 1980-tallet, mange år etter at krøtterdriften var 

avviklet, og har egentlig ikke noe med setra å gjøre.  Men, 

hun har tydeligvis vært inspirert av det hun så fra 

kjøkkenvinduet på Høgda nede i bygda, og ut av det ble 

det et dikt hun kalte «Høisommer». Og det kan vel passe 

godt nå i juli måned? 

 

«H Ø I S O M M E R 

Her sitter je ved skrivebordet 

og skuer over elva og Evenstadjordet. 

Det er så vakkert da sola skin 

på Glomma vår som er så fin. 

Trærne speiler seg i sin stille elv - 

og sender liksom en hilsen til seg selv. 

Og Tronkberget da som reiser seg så majestetisk opp  

med sin symbolske krigsvarde på topp. 

Så skjønn en morgen skulle du aldri sett –  

er ikke noe rart om hummøret blir lett. 

  

På  Evenstad er kara alt ute på jordet 

traktoren går fort der de sitter ved roret. 

De har nok alt begynt med slåtten - 

for det er høyvenderen som kaster høydotten. 

Å hesje høy det har tatt slutt                        Forts… 
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nu tørkes høyet på noen få minutt. 

Den tropiske varmen er til å bli svett i  

når gradestokken holder seg opp i  tretti. 

Er det ikke varme, er det heller ingen sommer  

Alle er glade da sydlandsvarmen kommer.» 

  

Og så håper vi at styret finner en som kan overta 

stafettpinnen etter Roar. I så fall kan vedkommende regne 

med å få vårt siste bidrag av stoff som ikke kom med i 

Seterboka. GOD SOMMER til dere alle! 

 

Historiegruppa 

v/Åge Børresen 
 

MUSIKKØVELSER 
 

1. øvelse onsdag 16. juli kl. 16:00 

2. øvelse fredag 18. juli kl. 15:30 

 

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 19. juli. 

Ta med utleverte noter.  

Hvis noen ønsker flere noter kan  

disse utleveres av Terje Mathisen eller Erik Bråten 

Hilsen musikkutvalget 
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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 18. juli 2014 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 2013 

4. Budsjett 2014 

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 2014.  
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Returadr; Myklebysetra Vel, Pilegrimsveien 3, 2337 Tangen 


