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Hei igjen alle! 

Påsken er her igjen og denne gangen skal det vel ikke by på snømangel tenker jeg. Mange har 
vært pent nødt til å måke hyttetak både en og to ganger i løpet av vinteren og akkurat nå er 
det spådd fantastisk vær og strålende vinterforhold på setra for den kommende påskeuka.  

 
Tradisjon tro går vårt påskearrangement av stabelen til samme tid som 
tidligere år. Noen små endringer er det i opplegget også i år, bl. a. går 
skarvsleppet ut etter mange år på plakaten. Den primære årsaken er 
mangelen på våghalser! Vi har likevel stor tro på at vi får se en og 
annen halsbrekkende manøver, samt kraftfulle og ville fraspark i 
Myklekollen, så spenning vil det likevel bli mer enn nok av. 
 

Ellers er det litt ny design på løypekartet i budstikka denne gang, noe som har utgangspunkt i 
vår nye tracking-tjeneste. Den følger ufortrødent med på når det kjøres nye og flotte spor til 
våre vel-medlemmer, og vi kan med enkle tastetrykk få ferske oppdateringer under 
morgenkaffen på kjøkkenet.  Gå inn på løyper.net eller vår hjemmeside og test ut dette selv. 
 
Som tidligere følger ellers noen utklipp fra eldre tider og litt hjernetrim for store og små. 
Dette kunne kanskje redaktøren ha utelatt, men var ikke klar over at budstikka kun skulle ut i 
elektronisk påske-utgaven for å spare trykkekostnader og porto. 
 
Ellers så kjører vi på med vår tradisjonelle og flotte mønstring gjennom mange år med stor-
utflukt til Rognsjøen Skjærtorsdag. Denne gang er det Rasta Jeger- og fiskeforening som står 
for arrangementet. Håper derfor at folket spenner skiene på, slik de har gjort i alle tidligere år, 
og besøker Rognsjøen også denne Skjærtorsdagen. Det var stor-trivelig i fjor, tross noe 
ufyselig vær. 
 
Styret arbeider ellers som det alltid har gjort med ulike forbedringspotensialer og om dette 
kan du lese mer om i styrets påskehilsen. Ellers – les om kommende valg og noter dato for 
årets seterdag – begge viktige begivenheter som alle 
setervenner bør være engasjert i om vi skal kunne fortsette å 
ha gode sosiale rammer og fasiliteter der vi trives som best. 
 
Da gjenstår kun en svensk hilsning til alle - «Riktig Glad Påsk»! 
Må vi alle få oppleve silkeføre, knallsol og mange hyggelige 
møter ute i skisporene rundt Myklebysetra også dette året. 
 
Med lett bedugget hånd 
Glenn Skjæret 

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.  

Furua 

Søkkunsjø-husa 

Sau-bua 

Mykklebysjø-husa 

Siri-stua 

Rognsjø-bua 

Parkeringa/ 
Setra 

Dammen 

Se ellers www.løyper.net eller vår egen hjemmeside www.myklebysetra.no/category/kart-
skiloyper/ for når skiløyper sist er kjørt – og for mer eksakt turplanlegging. 

 

http://www.l%C3%B8yper.net/
http://www.myklebysetra.no/category/kart-skiloyper/
http://www.myklebysetra.no/category/kart-skiloyper/
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God påske!               22.03.17 

 

Etter en snørik vinter er vi nå endelig klare for å nyte påsken på fjellet! Lenge må vi se 
tilbake for å minnes så store snømengder både på setra og i lavlandet. Det lover 
dermed godt for både fine skiturer og et påskerenn i tradisjonell form.  

Styret har siden årsmøtet i sommer tilrettelagt for at alle via våre nettsider nå kan 
finne oppdatert informasjon om når og hvor det er kjørt opp skiløyper via løsningen 
fra løyper.net.  

Det er imidlertid utfordringer med gjengroing av løypetraseene på visse strekninger. 
Styret vil i samarbeid med kjørerne kartlegge behov og planlegge en dugnad for 
rydding (etter godkjennelse fra grunneier). Vi kommer tilbake med mer informasjon 
om dette.  

Styret har også samarbeidet med Eidsiva Nett i forhold til realisering av tilbud om 
strøm til setra. Alle som i første omgang meldte interesse har nå mottatt tilbud. 
Styret har lagt ut tilleggsinformasjon på våre nettsider og er tilgjengelige for de som 
måtte ha spørsmål knyttet til prosjektet.  

Vedrørende vinterbrøyting vil styret både iverksette en gruppe som skal jobbe med 
konsekvensutredning og deretter sende ut en interessekartlegging til hytteeierne. 
Resultatet av dette vil danne grunnlag for beslutningssak på årsmøtet 20. juli. 

Ellers vil seterdagen blir lørdag den 21. juli, sett av dagen allerede nå! 

 

Vi ønsker alle en riktig  

 

Vennlig hilsen 

Styret 

PÅSKEHILSEN STYRET 
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Fra Sommer-budstikka i 2011 

GAMLE BUDSTIKKER 
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FRA GAMMELT AV 

Hamar Arbeiderblad, 
24.01.55 
 

Ved inngangen av 2017 var 
vi 5,2 mill. mennesker i 
Norge og det var registrert 
3,1 mill. biler. 

I Hedmark er biltetthet pr. 
innbygger høyest i landet 
med 698 biler pr. 1000 
innbygger. Hedmark hadde 
en folkemengde på 196 000 
og en bilbestand på 137 00.  

Ikke å forundre seg over at 
det blir påsketrafikk når det 
i 45 kommuner her i landet 
er flere hytter enn boliger – 
totalt er det ca. 450 000 
fritidsboliger i Norge. 
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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 2018: 

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: Mob: 996 48 490  
ru-arne@online.no 

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

PÅSKESKIRENNENE 
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PÅSKESKIRENNENE 
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Det går mot valg til styret og arrangementskomiteen for 2019 og 2020. 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 01.05.2018. 

Velet må til enhver tid ha et fungerende styre. Disse vervene må besettes dersom 
medlemmene vil at velet skal bestå. Vi ønsker at setra skal være en plass for 
fremtiden – derfor oppfordrer vi alle de unge-, eller de som er nye – eller de som har 
tatt over setrer og hytter og ønsker å føre arven videre, til å melde seg til verv – til 
styret eller til arrangementskomiteer.  

Vi ønsker at setra skal være et aktivt sted for oss alle, med noen samlende aktiviteter 
vinter og sommer. Sommer- og vinterarrangementene våre er avhengig av at 
medlemmer kjenner sitt kall og tar et verv – gjerne dele dette med 2 eller flere, så 
blir det mindre arbeid. Gå sammen med noen venner og finn ut hva dere kunne 
tenke dere å bidra med – eller endre på – og meld dere. 

Våre sosiale møteplasser binder medlemmene godt sammen og bidrar betydelig 
økonomisk til dekning av utgifter til veivedlikehold, samt andre fellesfasiliteter på 
setra. Ditt bidrag vil derfor være viktig i dobbel forstand – sosialt og økonomisk. Er du 
derfor frisk og rask, bugner av ideer og lyst til å bidra og sliter med å få utløp for 
energi-overskuddet; Ta på deg noen dagers arbeid i frivillighet for setra vi alle liker så 
godt – meld deg for valgkomiteen! 

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

  

VALG 2018 

SOMMERARRANGEMENTET 2018 

mailto:tortroll@gmail.com
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Fra gammelt av 
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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 Fredrik Brun 
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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Til minne 
Førjulstiden ble på en måte en vemodig og trist innspurt på året 2017. Den ene meldingen etter den 
andre nådde oss om at kjente og kjære hytte– og seterboere på Myklebysetra hadde forlatt oss. Først 
fikk vi høre at Kjell Hallgrim Sandberg, født i 1940, døde den 17. november. Kjell bodde på Koppang, 
og i 1997 kjøpte han hytta Marybo «østpå», og døpte den om til Harastua. I og med at han kjente mange 
av seterfolket fra før, ble han fort en del av det sosiale miljøet på setra. Han tok sin tørn i Velforeningens 
arrangementer både sommer og vinter, overtok etter meg som hornblåser på hoppet i Myklerennet – og 
ikke minst – han var i flere år en habil 1. trompetist i Myklebysetra Velklingende Musikanter. For noen år 
siden solgte han hytta, og ble borte fra setermiljøet. Jeg vil huske Kjell som en blid og aktiv kar. 

Litt seinere kom meldingen om at Rolf Fremgaarden, født i 1936, døde den 22.november. Rolf var en av 
de «gamle, gode» seterkarene som dyrket seterlivet fra barnsben av og helt til han gikk bort. Som 
smågutt var han med foreldrene på setra hver sommer og var en del av gjengen som ble lagt merke til, 
enten med sine skøyerstreker, med fiskestanga eller ute på multemyrene. Som unggutt trakterte han 
munnspillet som en virtuos. Tidlig kom han med i hornmusikken på Mykleby der han etter hvert spilte S-
bass på en mesterlig måte sammen med min far. Etter avtjent verneplikt tok han steget inn i det militæret, 
først med Krigsskolen, og deretter tjenstgjøring både i inn- og utland. Derfor var han mye på farten, slik 
det var å være offiser. Han avsluttet sin militære karriere med obersts grad, nesten 60 år gammel.  

Rolf fikk revet den gamle Fremgaardssetra, satte opp hytter og hus på de gamle tuftene og opparbeidet 
eiendommen til en pryd for setergrenda. Og jammen ble han på sine eldre dager overtalt til å begynne å 
spille bass igjen – i seterkorpset. Thoralf skaffet til veie instrument, og det sies at Rolf første kvelden satt 
og øvde i uthuset på setra til langt på natt. Og jeg tror han koste seg når han med lånt bass satt i korpset 
sammen med min bror Walter som fortsatt trakterer vår fars bass. De første årene marsjerte korpset fra 
Skredderstubakken og ned til Mykletunet. Men de siste par årene han var med måtte Rolf melde pass til 
dette på grunn av hofteplager. Og hvis han syntes at «programkomiteen» hadde valgt for vanskelige 
stykker, utbrøt han: «Min, går det itte an å spelle noe som er enklere og som vi kan klare!?» Og slik ble 
det. Rolf likte å «mimre», høre på og fortelle historier fra «gamle dager». Jeg minnes hans gode latter og 
humør med glede, og savnet av Rolf er stort. 

Så kom den tredje meldingen. Kjersti Johansen født i Numedal i 1922 døde den 13.deseember. Kjersti 
var gift med Oddvar Johansen (Bonzo) (1918-1988). I 1976 satte de opp hytta Enerhaugen – adresse 
«Hempå» – sammen med Kjerstis søsterdatter Anne Marit og mannen Jan Kristoffersen. Både Oddvar 
og Kjersti brukte hytta flittig, men for Kjerstis del kanskje noe mer sjelden etter at Bonzo ble borte. Jeg 
minnes Kjersti som ei flott og driftig dame, velstelt og pen, og med godt humør. De siste årene ble det 
mere sporadiske besøk på hytta. Og Anne Marit og Jan skal ha all ære for at de på en beundringsverdig 
måte fulgte opp, tok seg av og oppmuntret Kjersti helt til det siste. Kjersti nådde den respektive alder av 
95 år.  

Jeg vil på denne måten minnes og hedre Kjell, Rolf og Kjersti – og lyser fred over deres minne. 

Åge B 
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  RASTA OG MYKLEBY JFF 
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SETERBARNA’s SIDER  

Gåter 
A) Hva slags duer er det som ikke kan fly? 
B) Hva gjør hanen når den står på ett ben? 
C) Hvilket dyr er flittigst til å resirkulere flasker? Svar 

A) Vinduer 
B) Løfter det andre 
C) Panteren 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc4LW0h_7ZAhVKApoKHYPNAMwQjRx6BAgAEAU&url=http://childrensbestactivities.com/activities/dot-to-dots/animal-dot-to-dots/&psig=AOvVaw1PYlOsxDbtzSLXGMeFE8v_&ust=1521743750848455
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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. 
   

 

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 

BRUK AV KOMPASS 
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MUNTRE HISTORIER 

Nevrose 
Kjell Aukrust og Dagfinn Grønoset 
tekna og skreiv i Dagbladet i høve 100-
årsjubileet for selbuvotten. Blant anna 
om møtet med vottedronninga Kari 
Kallar som har strikka uhorveleg mange 
vottar. Intervjuaren spurde: – Du har 
ikke fått nevrose da, Kari? – Me bruka 
itj det mønsteret, me, svarte Kari. 
(gjengitt i Adressa 15.6.07) 

Sjølvmelding 
Det er 30. april og siste frist for å sende endringar i 
sjølvmeldinga. Da høver det å minne om denne vesle 
historia: 
Skattevesenet skreiv brev til ein kar om 
sjølvmeldinga. Den var mangelfullt utfylt. ”Vi saknar 
Deres frues formue”, stod det. Mannen svarte: ”Det 
gjer eg også”. 

Spor etter toget 
Denne historia frå Østerdalen blir 
påstått å vera sann: Ein mann kom 
springande inn på perrongen og spurte 
ein annan som stod og venta: – Har du 
sett om toget har passert? Den andre 
svarte, og stirte ned i skinnegangen: – 
Jo, je ser no sporet etter det! 

Bortreist 
Ekteparet på feriereise stoppa i ein stasjonsby og 
såg på ei minnestøtte over ein av bygdas store 
menn. Reist 1919, stod det. – Men det stod ikkje eit 
ord om kvar han reiste hen, sa kjerringa. 

Skinnrygg 
Dette er ei historie om presten og klokkaren. 
Denne gongen frå den tida den nye salmeboka vart 
innført. Etter gudstenesta opplyste presten at det 
skulle vera barnedåp neste preikesøndag, og dei 
som hadde barn som skulle døpast, kunne få gjort 
det da. Den aldrande klokkaren hadde duppa av 
litt, men vakna no til og trudde det var tale om dei 
nye salmebøkene: – Og dei som enno ikkje har fått, 
kan få hos meg for kr. 2.50. Skal dei ha med 
skinnrygg, så kostar det kr. 3! 

Høgspent 
Vonde tunger vil ha det til at 
setesdølane heller ville ha høgspent 
enn lågspent når det gjaldt 
elektrisiteten. Og grunnen? Jau, da 
slapp dei å snuble i ledningane… 

Bedekning 
Ei gammal kjerring hadde vore med på 
biltur med fleire kjerringar frå bygda. 
På turen var dei også innom Klones 
landbruksskule i Vågå og vart svært 
godt mottekne av læraren. Ho skulle 
skryte av dette, og sa: – Ja, detta va ein 
framifrå tur, og da oss kom åt Klones, 
da tok lærar’n imot oss og bedekte oss 
alle saman! 

Den velsigna mjølka 
Ei kone hadde fått det med det at ho gjekk heilt 
nedi bygda tre-fire gonger i veka og kjøpte mjølka 
si frå prestgardsfjoset, enda det var gardar som 
selte mjølk mykje nærare der ho budde. 
Nabokjerringa lurte på dette, men da sa ho: – Eg 
har høyrt at mjølka no for tida helst skal vera 
pastorisert. Så da er det vel tryggast med 
prestgardsmjølka! 
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ANNONSER 

Ring;      62463075 
e-post;   narbutikken.arnesen@narbutikken.no 
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HJERNETRIM FOR VOKSNE 

Du finner svaret hvis du 
legger sammen tallene i 
kakestykkene som står rett 
overfor hverandre.  
Summen av kakestykkene 
blir 21, og regnestykket blir 
dermed slik: 
21-15 =  

Et kvadrat er en firkant 
hvor alle fire sider er like 
lange = 
I romertall; 
V små 
V middels store 
I stor 
 

? 
Løsning er selvsagt 2. Det 
finner du ved å dele 
antallet eggeskall på to for 
å finne det totale antallet 
kyllinger. Så trekker du 
vekk de tre kyllingene som 
er igjen. 

Løsning: 8. Summen av 
temperaturene på 
termometrene til høyre og 
venstre skal alltid bli 20. 
For eksempel: helt til 
venstre (6) + helt til høyre 
(14) = 20, nest lengst til 
venstre (11) + nest lengst 
til høyre (9) = 20, osv ... 
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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.  

Tegn. Kjell Aukrust 

MYKLEBY SETERVEI 
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Noen sliter sikkert fortsatt med senvirkninger av eviglange bilkøer i svart-hvitt over Sollihøgda 
eller Gjelleråsen (bildet) på vei til påskeeventyret. Foto; Jan A. Martinsen 

FRA GAMMELT AV 
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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 
GLENN SKJÆRET 
gis@nhk.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. 996 48 490 
ru-arne@online.no 
 
MORGAN LILJEBÄCK 
Mob. 924 20 495 
morganl@vfk.no  
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