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UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING
NR. 2 – 2009    OPPLAG: 160      12. ÅRGANG

B
Returadr; Myklebysetra Vel, Pilegrimsveien 3, 2337 Tangen

www.myklebysetra.no

   

18. JULI 2009      
STOR FAMILIEDAG PÅ 

MYKLETUNET 
          

KL. 11.00 – 15.00. 
 

DET BLIR MANGE AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN 
SOM PILKAST, HESTESKOKAST, FISKEDAM FOR BARNA 

OG NATURSTI (VÆRFORBEHOLD) 
 

SALGSSTANDER. LOPPEMARKED.  
STOR AUKSJON KL 14:00.  

 
KL. 20.30 SETERFEST 

”ELDORADO” SPILLER TIL DANS 
ÅPEN KIOSK MED SALG AV GRILLMAT, KAFFE OG 

MINERALVANN. ENTRE KR. 100,- 

                                       
 

TA MED GODT HUMØR OG KOM! 
MYKLEBYSETRA VEL 

ARRANGEMENTSKOMITÉEN 
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LEDER,N
__________________________________

”Dit lenges jeg når det blir vår og 
lien står så grønn….”

Strofer fra Seterbønn kan vel minne oss alle om den 
siste tanken vi hadde i hodet da vi dro ned fra 
påskefjellet og flere meter snø… ”neste gang vi 
kommer opp er det grønt her…!”

Det ER faktisk blitt grønt – og bøndene har sluppet dyra 
sine. De første sauene står lenge og vel i veien og lar 
oss gire ned bilen, og det er bare å smøre seg med 
tålmodighet og vente og vente…. og de ser ikke ut til å
gidde flytte seg i det hele tatt.  Og kanskje er nettopp 
dette starten på ferie – at vi girer ned før vi kommer 
frem, ro,  livsglede og livsgnist skal igjen lade sine 
batterier - her er det dyra som regjerer og har gjort det 
fra tidenes morgen… Det er de som vekker oss på natta 
når de løper forbi så det plinger i bjellene de har rundt 
halsen – og som skaper denne ekte seterfølelsen 
Myklebysetra faktisk byr på.  ”La åa sulle slik til meg, la 
lokk og bjelleklang – få lyde over ås og hei, som alvers 
morgensang!” Seterfølelse kan være når du står på
toppen av Skarven, og ser setra langt der nede… og det 
kan være når du stille sklir ut i tjernet etterpå og tar en 
dukkert, - det er deilig og lunkent i overflaten, men fullt 
mulig å få en kjapp avkjøling om man lar beina sige 
sakte nedover! På sene kveldsturer rundt vollen kan man 
jo undres, og lure på hvordan det var her i riktig travle 
tider, når jentene løp over vollen i sine lange ullskjørt og 
forklær, skyllet 

LEDER,N
__________________________________



tunge spann i åa – og passet unger og dyr. Mange jobbet 
hardt – og dagene var ofte lange.  Men flotte kvelder på
vollen var det sikkert også – nystekte vafler og kanskje en 
frier til hest? Mye av dette kan snart leses i historielagets 
bok – det skal bli en fryd å sikre seg et eksemplar. Så får vi 
alle sende gode tanker til forfedre og gener og aner – som 
skapte setra slik ho framstår i dag. Og i takk til disse, - får 
vi prøve å ta vare på det vi har blant oss, hus, dyr og folk, 
og ikke minst – ”skjønn natur i pakt”.
Seterbønnen inneholder altså heder til åa som flyter forbi, 
om enn ikke så stille alltid! I den verste vårløsninga hender 
det sogar at man må lukke soveromsvinduet fordi det 
høres ut som en firefelts motorvei som dundrer nedover fra 
fjellheimen! En og annen sportsfisker av hobbykarakter  
skulle kanskje ønske at fangsten kunne være litt bedre for 
å si det sånn – ja kanskje fangst i det hele tatt… men det 
er da noe med å stå der og vente på nappet, vifte bort en 
knott eller femten…… og få nok til en liten middag for to, -
eller nok til brødskiva neste morgen.
Snart møtes vi igjen – til liv og røre. Det blir seterdager
som vanlig – og selv om du sikkert har litt å pusle med på
din egen hytte, er det nå en gang slik at dugnader må til 
skal vi holde ting ved like. Spiller du et instrument, men har 
enda ikke trådt dørstokkmila og meldt deg inn i vårt 
klingende korps?? Ta med deg instrumentet ditt!  Vil du 
lære deg hvordan du legger torvtak? Bli med på dugnad!  
Rastvegen er funnet – vil du vite hvor det er?  Det blir også
setermesse igjen   v. sokneprest Åge Hval, velkommen 
skal du være! Seterbønn i sin helhet kan dere lese i denne 
Budstikka.

LEDER,N
__________________________________
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ANNONSE 
__________________________________

LEDER,N
__________________________________

Styret minner om vår flotte hjemmeside –
www.myklebysetra.no der alt dette, og mer til kan leses. 
Det er et ønske fra oss alle i styret at Myklebysetras
innbyggere har hatt flotte dager, når de lukker grinda og 
legger sommerferien bak seg.

Men før der – ønsker vi hverandre en riktig god 
sommer!

Med hilsen styret i Myklebysetra Vel

SETERBØNN
1. Ved foten av den gamle Skarv 
med skog og myr om lend,
der ligger det så fin en arv,
vår kjære setergrend.
Dit lenges jeg når det blir vår
og lien står så grønn.
Og når jeg seteråsen når, 
jeg ber til Gud en bønn.

2. Å, la meg til min siste dag
få se deg slik som nå,
La fred og ro og velbehag 
den fagre plett får rå.
La åa sulle slik til meg, 
la lokk og bjelleklang
få lyde over ås og hei
som alvers morgensang!
3. På myrene står moltebær
som gull i grønn smaragd.
Så tett i tett – en gyllen hær,
å, Faun hva du har lagd.



Da tar jeg fram min gamle meis,
så slitt av mang en bør,
begir meg så av sted til veis
dit hele myra glør.

4. I åa sprette kjøe gul,
i fjellvann ”øre” blank,
i skog og snar den ville fugl
og elg og rein så frank.
Da står min hug til Møkkelsjø
der vest i fjell et sted.
Den gamle Tollefsvei å trø,
tar spø og skrukke med.

5. Men aller mest det seterliv
med skjønn natur i pakt.
Det byr vår kropp fornyet giv,
som styrke til oss brakt.
Med setersmør så gult som gull
og ost som ganen klør.
Til fjøset gå i buserull
i tidlig morgenslør. 

6. Og når så det mot høsten går
min sommer er forbi.
For seterdør jeg stengsel slår,
på vei til bygds begi.
På Åsen feller jeg en tår`,
- mitt seterparadis.
Å, Gud må jeg til neste år

se deg på samme vis!

LEDER,N 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________

RASTA & MYKLEBY JFF
__________________________________

Innkalling til årsmøte.
Myklebysetra vel 2009.

Årsmøte avholdes på Mykletunet.
Fredag 17 juli 2009 kl.1900.

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og to 

medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning.
3. Revidert regnskap for 2008. 
4. Innkomne saker. Fastsettelse av kontingent.
5. Fastsettelse av godtgjørelse.
6. Budsjett 2009
7. Valg.

Etter årsmøtet ” under kaffen” vil det bli  ”åpen 
post”

Årsberetning og revidert regnskap følger vedlagt.

Dette er å betrakte som en innkalling.

Myklebysetra Vel Styret. 

Fiskefangst:
Det har blitt tatt opp 315 ørret med en samlet vekt på 40 

kg, de fleste på garn. Dette er en nedgang på 14 stk..  
Gjennomsnittsvekten er på ca 126gr – det har vært 
fanget fisk opp til 500gr.

Hytta og båten:
Det har blitt satt opp skap til ved og garn på baksiden av 

hytta, dermed har det blitt bedre plass i det nye 
kjøkkenet. Den nye båten har fått mange godord i 
hytteboka og har tydeligvis fungert meget bra.

Leie av Rognsjøen
Prisen medlemmene skal betale for leie av herlighetene er 

fortsatt  kr. 50,- pr. person/døgn i år (hvilket fortsatt er 
meget rimelig!).

Økonomi
Til tross for et underskudd i 2008 på kr. 8.700 er 

foreningens økonomi god med en kassebeholdning 
(bank) på kr 25.793. Foreningen har også i 2008 fått 
gave fra Mykleby Arbeiderlag på kr. 2.000.  I tillegg 
har vi fått to 11kg’s propanbeholdere av Viggo Åvang.

Styret



ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 
2008/2009.

Årsmøtet 2008 ble avholdt på Mykletunet 18 juli 2008. Det 
var 37 fremmøtte medlemmer.

Styret har i årsmøteperiode 2008/2009 hatt følgende 
sammensetning:

Styret:
Leder:                      Erik Bråten.
Nestleder:                Viggo Åvang.
Kasserer:                  Marit Andersen.
Sekretær:                  Tone Eng.
Styremedl:                Arne Olav Nyberg.

Varamedl. Til styret:
1.vara:                     Lars Ingmar Eng.
2.vara:                     Tor Njerve.
3.vara.                      Ola Kristiansen.

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 
2008 til årsmøtet 2009, mens regnskapet gjelder for 
året 2008.

Det har vært avholdt følgende møter, 1 ordinært årsmøte, 
2 styremøter samt e-mail behandling av enkelte 
saker.

Ola Kristiansen har vært Velets rep. i seterveien.

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________
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Årsberetning for Rasta og Mykleby
Jeger- og Fiskerforening 2008.

Styret har hatt følgende sammensetning:
John Olafsen formann
Ola G. Enger sekretær
Roar Lund Waade kasserer
Valgkomite: Tom Asphaug og Svenn Broch
Revisor: Bjørn Baarstad

Foreningen har 83 medlemmer.

Styret har hatt et møte  på Rognsjøen og har ellers hatt 
telefonisk kontakt i løpet av året.

Påskearrangementet skjærtorsdag
Ble godt besøkt til tross for surt vær, og innbrakte kr. 6.763 

(salg av forfriskninger og basar).

Rognsjøen sommeren 2008:
Det har i perioden 4. juni til 31. august vært 12 besøk på

hytta med til sammen 36 personer/ 49 
personovernattingsdøgn. Inntekt av utleie av hytta ble 
kr.  2.460,-.   Dette er 17 personer mindre, 18 
personovernattingsdøgn mindre, og 5 besøk færre 
enn i 2007.

RASTA & MYKLEBY JFFF
__________________________________
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RASTA & MYKLEBY JFF
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________

SETERDAGEN 2008.
Seterdagen ble avholdt lørdag 19 juli 2008. Dagen startet 
tradisjonen tro med musikk av Myklebysetra Velklingende
Musikanter. Korpset blir bare bedre og bedre for hvert år 
som går.
Arrangementet ble gjennomført i vanlig stil med salg av 
rømmevafler kaffe og brus. Loppemarked, lotteri og 
auksjon ledet av Leif Erling. 
Festen på kvelden ble også vellykket tross noen 
regnbyger.
Et meget bra og innbringende arrangement ledet av Berit 
Nyberg Glesaaen.
Takk til velets medlemmer, sponsorer og andre 
bidragsytere.

PÅSKEARR.  2009.
Påskelørdag viste seg i år fra sin beste side. Snøen 
begynte riktig nok å bli råtten noe som skapte noen  små
problemer. Det var et meget bra fremmøte. 
Skarverennet startet arrangementet som vanlig. Det ble 
også i år arrangert utfor, hopp og ideal tid(langrenn) med 
meget god deltagelse..
Ski rennet har  fått ny leder , Torgrim Jacobsen, som 
gjennomførte nye ideer med hell.
Takk  til alle sponsorer.

MYKLEBYSETRAS HISTORIE.
Arbeidet med Myklebysetras historie går mot slutten. 
Historielaget håper å kunne legge frem et forslag i år. Det 
er ingen forandring på gruppas sammensetning.
Orientering under åpen post.
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Til medlemmene

Det innkalles med dette til årsmøte i Rasta og Mykleby
Jeger- og Fiskerforening.

Tid: Fredag 17. juli 2009 etter årsmøtet i Myklebysetra vel 
(ca kl. 20.30 – 21.00)

Sted: Myklebysetra vel’s hytte på parkeringsplassen på
setra.

Dagsorden:

•Konstituering av årsmøtet
•Årsberetning

•Revidert regnskap 2008
•Budsjett 2009

•Fastsettelse av kontingent
•Innkomne saker

•Valg
•Åpen post

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes 

styret v/formannen senest innen 10.juli 2009.
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MYKLEBYSETRA 
__________________________________

utfor, langrenn idealtid og Skarvsleppet. Stemningen i 
bakken var meget god, og både lodd- og matsalget 
gikk over all forventning. Noe som igjen førte til et ikke 
helt ubetydelig overskudd for arrangementet. 

Publikum ble vitne til en del fremragende akrobatiske 
prestasjoner på høyt nivå, både av liten og stor (se 
bilder under). Noen småskader fikk vi i Skarvsleppet, 
men ikke verre enn at deltakerne tok seg fort inn 
igjen. 

Den elektroniske påmeldingen via hjemmesiden kunne ha 
fått enda større oppslutning, og dette vil vi presse 
enda hardere på til rennet neste år da vi håper alle 
årets deltakere og enda noen flere stiller opp på nytt. 

Den erfarne og dyktige arrangementsstaben, som stiller 
opp igjen år etter år fortjener en stor takk. Uten dem 
hadde det blitt dårlig med skirenn.

Resultater finner dere under.

Torgrim Jacobsen 
(ansvarlig for vinterarrangement)

Oppsummering av  Påskeskirennet i 
Myklekollen 2009

Påskeskirennet 2009 ble 
avviklet under strålende 
forhold og med god 
deltakelse (ca. 160 
starter > 100 deltakere) 
og mange tilskuere. 
Tradisjon tro besto 
øvelsene av hopp,

ØVRIGE SAKER
Kontingenten ble hevet fra kr. 150,- til kr. 250,-. Pr. år.

John Olafsen fikk en påskjønnelse fra velet for godt utført 
arbeid. Den ble overrakt på påskeskirennet.

Styret har varslet kommunen om snøscootere som kjører i 
skiløypene.

Vi håper gjennom dugnad å bli ferdig med gjenstående 
arbeid på Mykletunet.

Det ble vedtatt å kun utgi Budstikka to ganger i året. Dette 
grunnet økonomi.

Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på
anskaffelse av løypemaskin.
Bestående av: Remmen, Leif Erling, Torgrim og Rune A.

Resultatregnskap og balanse for året 2008 følger vedlagt.
Styret takker for samarbeidet og ønsker alle en riktig varm 
og trivelig sommer.

MYKLEBYSETRA VEL.
Styret.

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________
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MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

 

Rodeledere for veien på setra/varamedlemmer: (Velges for ett år av gangen) 
Parkeringsplassen - Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby (ny) 
Parkeringsplassen - Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken – Syra Ola G.Enger/Hans Andersen 
Syra – Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Andersen 
Rognstad – Roa – Svenstua - Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua – Kjell Sandbergs hytte Walter Børresen/Kjell Sandberg 
Husgutua – Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Bjørn Bergersen 
Skibakken – Arne Seims hytte - Åa Tom Asphaug/Arne Seim 
Oddvar Frydenlunds hytte – mot øst John Olafsen/Erik Bråten 

 

FUNKSJON NAVN VALG 2009 
Leder:  Erik Bråten               På valg 
Nestleder :  Viggo Aavang     Ikke på valg 
Kasserer :  Marit Andersen    Ikke på valg 
Sekretær :  Tone Eng           På valg 
Styremedl : Arne Olav Nyberg På valg 
Varamedl. til styret : Lars Ingmar Eng               Ikke på valg 
 Tor Njerve                       Ikke på valg 
 Ola Kristiansen                 På valg 
Arrangementskomiteen   
Leder vinter :  Torgrim Jacobsen     Ikke på valg 
Leder sommer :  Berit Nyberg Glesaaen  På valg 
                      Astrid Dalby          Ikke på valg 
 Rune Lyngbø        Ikke på valg 
 Tore Kristiansen                       Ikke på valg 
 KnutMartinsen                        På valg  
 Arne O Nyberg                       På valg 
 Rune Arnesen                          Ikke på valg 
 Kari Eng                                  Ikke på valg 
 Kai Olafsen                             På valg 
 Tom Asphaug                           På valg 
 Lill Fængsrud                             På valg 
Valgkomite: Berit Karlsen  
 Kari Aavang  
 Leif  V Baarstad  
Vara: John Olafsen   Ikke på valg 
Revisor:  Bjørn Baarstad  På valg 
Rep til seterveien :  Ola Kristiansen Ikke på valg. 

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 16. juli kl. 11.00
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 G. Nyberg
Arrangementskomiteen

MUSIKKØVELSER

1. øvelse onsdag 15. juli kl. 16:00
2. øvelse fredag 17. juli kl. 16:00

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 18. juli.

Ta med utleverte noter. Hvis noen ønsker flere noter 
kan disse utleveres av
Terje Mathisen eller Erik Bråthen.

Hilsen musikkutvalget
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SETERMESSE PÅ MYKLEBYSJØEN

Setermesse på Myklebysjøen v/sokneprest Åge Hval: 
Fredag 17. juli kl 12:00 

MERKING AV RASTVEGEN
Rastvegen, som ble brukt i mange mange år av budeier og 
andre seterfolk som gangvei med både budskap og 
oppakning fra Rasta i bygda og til setra, skal rustes opp og 
merkes slik at gamle kulturminner kommer til syne igjen. 
Søndag 26. juli er det behov for frivillige til å gjøre denne 
jobben, som sikkert vil bli både interessant, sosial og 
hyggelig. Møt opp på Mykletunet kl. 11:00!

MYKLEBYSETRA VEL
____________________________________
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Kilde: Østerdølen

BUDSJETT 2009
Inntekter:
Medl. Kontingent:                                          33.000,- kr.
Offentlig støtte:                                              10.000,- ”
Bokprosjektet:                                                  0,- ”
Div. inntekter:                                                 2.000,- ”
Påskearr.                                                          11.000,- ”
Sommerarr.                                                      30.000,- ”

---------------
Sum inntekter:                                                  86.000,-kr.

Utgifter:
Honorar:                                                        7.500,- kr.
Maskin/utstyr                                                  1.000,- ”
Driftutgifter :                                                 10.000,- ”
Trykking, etc.                                                 10.000,- ”
Data:                                                           300,- ”
Telefon:                                                        200,- ”
Porto:                                                          3.500,- ”
Gaver, bevilgninger:                                        1.000,- ”
Påskearr.:                                                         2.000,- ”
Sommerarr:                                                    10.000,- ”
Budstikka:                                                      10.000,- ”
Mykletunet 5.000,- ”
Bokprosjektet:                                                 5.000,- ”
Forsikring:                                                     3.000,- ”
Veivedlikehold:                                              10.000,- ”

-------------------
Sum utgifter:                                                   78.500,- kr.

Overskudd: 7.500,- kr.



______________________________________
Budstikka nr.2/2009 12

______________________________________
17                                        Budstikka nr.2/2009

LESERBREV
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________

Og under ei gran bak fjøset i Roa fant hun mobilen med 11
ubesvarte anrop. Som sagt det er kjekt med en slik hund. I
tillegg  har jeg i fall det skulle bli mer ost med tilbehør i
Veslenget hogget ned disse granbuskene som står i
ferdselsåra dit, ingenting er overlatt til tilfeldigheter.

Seterkalender 2010 er i skrivende stund klar og selges på
seterdagen. På grunn av det pågående bokprosjektet har
jeg ikke brukt mange gamle bilder denne gangen. Det er
fint å få presentert noen av dagens seterbeboere også,
flotte motiver. Prisen er også i år 100 kr. – pr stk noe som
er skrekkelig billig for 13 bilder kopiert med laserskriver.
Dersom salget går bra vil noe av inntektene gå til
bokprosjektet”. Myklebysetras historie. 

Ønsker alle en god setersommer med lite knott, mye sol, 
bær og kjøe.

Helge Helgesen.

Dugnad på Mykletunet

Siste hånd på verket : den nye flotte bua på Mykletunet
trenger dere til beising - legging av torvtak mm: 

Onsdag 22. juli kl 11:00. Oppmøte på Mykletunet.



MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE
__________________________________

______________________________________
13                                        Budstikka nr.2/2009

I påskenummeret etterlyste vi opplysninger om bildet under, 
og en god respons fra leserne har oppklart at bildet er tatt i 
1922 av Sigrid og Ola Gundersen (Hugo Asphaug,s
besteforeldre). Budeiene er Magnhild Mykleby og Judith 
Mykleby. Setra der disse arbeidsjernene opererte på er 
sannsynligvis Kalbekksvesetra.

ÅRSTIDER MED ETTERSØK

Hei alle setervenner!
Først vil jeg fortelle litt om hunden vår, egentlig er det
Gunn sin. Hun heter Yla er snart 7 år og er av rasen
flatcoated retriever. Etter mange års trening og ditto prøver
ble Gunn og Yla godkjent ettersøksekvipasje i Norske
Redningshunder for snart to år siden. De blir stadig utkalt
på ettersøksoppdrag når folk er blitt borte.

Men det er ellers veldig kjekt å ha en slik hund i huset. I
fjor høst drev jeg ei helg med å fotografere hytter på setra.
Gunn og Yla var også med så en del trening med Yla ble
lagt inn. Utpå kvelden da mørket hadde lagt seg over
fjellheimen ville jeg kikke litt på bildene jeg hadde tatt..
Fotoapparatet var borte, ikke å oppdrive noe sted. Vi tok
med Yla til området vi hadde trent mest i og sendte henne
ut på søk. Det gikk ikke lange tida føre apparatet ble funnet
og avlevert til Gunn. 

I påsken var vi en kveld buden bort i Veslenget på ost og
kjeks med tilbehør. Dveler ikke mye på matinntaket, godt
var det. Tilbehøret var også veldig godt, kanskje litt for
godt.. Det er ikke langt mellom Kristenstuen og Veslenget,
men noen ganger kan en slik strekning bli kronglete. Nok
om det. Mobilen min var borte på morgenen. Jeg lette og
lette etter den, prøvde å ringe den opp, men nei. Vel,det
var den mobilen. Fint vær var det og vi skulle  på skitur. Da
vi startet på turen lot Gunn Yla gå på et søk fra oss og mot

Veslenget.

LESERBREV 
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BOKPROSJEKTET MYKLEBYSETRAS 
HISTORIE

Status, finansiering mv.

Som nevnt i Påskebudstikka har tekst og bilder i tilknytning 
til den enkelte hytte vært ute til høring hos hytteeierne. 
Tekstene om det enkelte seterbruk er på det nærmeste 
ferdig. Det gjenstår en del finpuss og innsetting av bilder 
før vi sender det ut til den enkelte setereier. Vi er også godt 
i gang med det vi kaller ”øvrig stoff”.Her har vi kommet opp 
i det ”delikate problem” at vi har måttet begynne å kutte 
betraktelig i våre råutkast. Men, det er noe som hører med 
i et slikt prosjekt. Det vil som vanlig bli orientert nærmere 
om prosjektet på årsmøtet. Videre vil vi være til stede på
Seterdagen lørdag 18. juli, der vi håper at vi skal kunne 
presentere en del ”smakebiter” og et nytt eksempel på
omtrent hvordan boka vil bli seende ut. Her vil det også bli 
anledning til å forhåndsbestille boka. Det blir også mulig å
bestille boka pr. post, telefon eller e-post hos 
arbeidsgruppas medlemmer, se oppstillingen nedenfor. Vi 
vurderer også å legge ut bestillingsliste hos Arnesens 
Landhandleri på Mykleby. Videre vil det i sin tid bli tatt inn 
informasjon på Velets hjemmeside. 

Prisen på boka er foreløpig anslått å kunne bli kr. 380,-. Vi 
regner sjølsagt med at seterboerne vil kjøpe sine 
eksemplarer, men dette blir ikke nok til å dekke utgiftene til 
trykking mv. Vi har derfor sendt brev til en rekke 
institusjoner, firmaer, forretninger og banker mv som vi tror 
kan være interesserte i å sponse oss. 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
__________________________________

Vi har så langt mottatt noen positive tilbakemeldinger. Det 
gleder oss at vi har mottatt melding også fra 
privatpersoner som har meddelt at de vil være med å
støtte prosjektet økonomisk. Foreløpig er det usikkert 
om vi når målet vi har budsjettert med. Vi meddeler 
gjerne dette videre i håp om at det kanskje er flere 
som har lyst til å bidra - ved siden av å kjøpe boka -
og dermed bli oppført i en ”eksklusiv” sponsoroversikt 
i boka.

Leif Erling Arnesen, Bregneveien 23, 2208 Kongsvinger. 
Tlf. 62 81 49 19/ 90 82 79 94. E-post: 
leif.arnesen@jfg.no

Svenn Broch, Asmund O.Vinjesvei 5. 1511 Moss. Tlf. 69 
27 19 60/ 95 88 41 64. E-post: sb@koro.no

Åge Børresen, Johan Castbergs vei 30, 0673 Oslo. Tlf. 22 
32 37 89/ 98 87 85 89. E-post: aborr@online.no

Ingmar Eng, Nedre Damvei 28, 1820 Spydeberg. Tlf. 69 83 
77 89/ 92 05 52 95. E-post: i.eng@online.no

Ingunn Framgården, Turistveien 443, 2372 Brøttum. Tlf. 62 
36 48 55/ 90 73 79 79. E-post: ingunnfr@bbnett.no

Helge Helgesen, Hekkveien 11, 3300 Hokksund. Tlf. 47 25 
61 98. E-post: helge.helgesen@fastlane.no

Berit Karlsen, Olav Kyrresgt. 18, 11511 Moss. Tlf. 69 27 01 
03/ 99 47 07 48. E-post: be.ka2@online.no

Med ønske om en fin setersommer !

Arbeidsgruppa


