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Hei igjen seterfolk! 
 
Da er sommeren atter tilbake – med en varme som ingen har sett maken til siden 1947! 
Mange hadde nok tro på ski-føre til langt over pinse i år, men taktstokkens svigninger i 
naturen er det få - om noen- som kjenner. Som dette med frostnetter da,  etter brå-
varme kunne brått Sigmund Eng varsle om is på vassbytta den 6. juni. Det spørs om multa 
uteblir i år også da, eller om ho lurte seg inn i kronblada og klarte å holde varmen også 
denne natta. Slikt finner vi jo ikke ut om vi ikke forlater hytteveggen til fordel for stier og 
tråkk oppi vår fjellheim. Jeg oppfordrer derfor folket til å kaste godsaker oppi ryggsekken, 
slenge reimene over akslene og stupe ut i vår frie natur for å utforske gamle og nye veger 
med alle sanser påskrudd i jakt på finurlige under og gode minner. Tenk samtidig merking 
av stier og tråkk når vi går, så kanskje de mindre kjente også kan få ta del i det våre 
omgivelser har å by på.  

 
I år som ellers står nok ugjorte vedlikeholdsoppgaver i kø for seterfolket. Slik har det jo 
alltid vært her oppe. Jeg vil derfor benytte anledningen til å minne seterefolket om at de 
også passer på å ta vare på de gode stunder og ikke lar de fare forbi. Vår tid er i alle 
sammenhenger for kort til det.  Ta vare på stønna.                                      

 

1     2 
Ta vare på stønna    Le`a sætta sæ litt nedpå 
slæpp`a inn når`a banker på   uansett håssen`a er, 
Rødd plass åt døkk midt i søkna,   noe har`a å gi dæ 
før stønna er her og nå    det er dæffer ho er her 
 
3     4 
Ta godt vare på stønna    Du trudde lengi at stønna 
og takk før den tida ho satt,  var nåe du skulle få 
før akkurat denne eine ,   bære du engong vart ferdig 
ho kommer aldri att    med det du dreiv på med nå. 
 
5 
Du fekk aldri tid tel å oftne 
de gongen da ho banke på, 
og skjønte for seint at stønna  «Stønna» Dikt av  
støtt er her og nå    Hans Ludvig Fredheim 
 

 

Ellers – Budstikka inneholder tema om sommerens høydepunkt, Seterdagen - i år som i 
alle år, Setermesse, dugnader, orienteringer fra foreninger og styrer – og årets viktigste 
begivenhet som alltid er Årsmøtet. På årsmøtet må vi som i alle år stille mannsterke 
med våre meninger – ta gjerne med «dugnadsånden» til møet også – kan hende denne 
føler for å ta et verv i velet –alltid et behov og visstnok mange verv som må fylles!»  
 
Med ønsker om en fantastisk sommer!  
Glenn Skjæret 
Digitalisert skrivemaskinist  
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  PÅMINNELSE 
Til alle som passerer bommen på vei opp 

til seters. 

Husk å se i kassa 

 «POST TIL SETRA» 
Ta med posten og legg den i kassa som 

henger på plakattavla ved den store 
parkeringsplassen. 

På forhånd takk! 

Vennlig hilsen alle oss som er glad i post! 
 

Auksjon og Loppemarked 
Seterdagen 2018 

 

Vi håper at seterfolket har fine lopper i år som i fjor 
 å avse til markedet! 

De kan leveres fra fredag etter gudstjenesten. 
Ber om at de er rene, pene og uten skader. 

NB! Vi kan ikke ta imot store gjenstander! 
(Salonger, vitrineskap, senger etc. 

-unntak: gjenstander med antikvarisk-, eller historisk verdi.) 
 Det er ellers en stor og tidkrevende jobb for frivillige å rydde bort 

dette i etterkant av seterdagen hvert år. 
 

Evt spørsmål kan rettes til Linn eller Tone 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
 
 

Innkalling til årsmøte i 
Myklebysetra Vel 2018 

 
Årsmøte avholdes på Mykletunet 

Fredag 20. juli 2018 kl 18.00 
 
Saksliste: 

1. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to medlemmer til å 
underskrive protokollen. 

2. Årsberetning 2017-2018 
3. Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2017 
4. Innkomne saker 

a. Forslag om avvikling av påskearrangementet 
b. Vinterbrøyting av veiene på Myklebysetra 

5. Budsjett 2018 
6. Fastsettelse av kontingent og infrastrukturavgift 
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer 
8. Valg 

Etter årsmøtet vil det bli servering og åpen post, herunder orientering om 
seterdagen fra arrangementansvarlige. 

 
Årsberetning, regnskap og saksunderlag vedlegges innkalling 

Vel møtt! 
 

Styret i Myklebysetra Vel 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
 
 
 
 
 
 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
  

VEDLEGG TIL SAKSLISTE – ÅRSMØTE Myklebysetra Vel 
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MYKLEBYSETRA VEL  - REGNSKAP 2017 
 

 
  



Budstikka nr.2/2018 10  

MYKLEBYSETRA VEL  - BALANSE 2017  
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MYKLEBYSETRA VEL – VALGLISTE 
 

Valgliste 2018 - 2019   
FUNKSJON NAVN VALG 
Leder                                            Kristin Malonæs På valg 
Nestleder Hans Andersen Ikke på valg 
Kasserer Lars Johan Danbolt På valg 
Sekretær Astrid Dalby Ikke på valg 
Styremedlem Thomas Bergerskogen Ikke på valg 
Varamedlem til styret Kåre Karlsen På valg 
Varamedlem til styret Marianne Bråten Vaporakis  På valg 
Varamedlem til styret Jon Olafsen På valg 
Arrangementskomiteen:   
Leder vinter: 
 
Leder sommer: 

Rune Arnesen 
Morgan Liljebæk 
Linn Holthe 

Foreslås avviklet 
Foreslås avviklet 
Ikke på valg 

Komitemedlemmer:   
 Kari Taraldrud På valg 
 Ståle Taraldrud På valg 
 Torgrim Jacobsen På valg 
 Tone Solli Eng På valg 
 Per Even Arnseth På valg 
 Aud Østli Johansen Ikke på valg 
 Inger Østli Ikke på valg 
 Irene Brovold Ikke på valg 
 Erik Johansen Ikke på valg 
 Iren Rustad På valg 
 Lone Bergerskogen Ikke på valg 
 Kristin Kummervold Ikke på valg 
 Bjørn Hågensen Ikke på valg 
Valgkomite: Marit Andersen Ikke på valg 
 Per Erling Daae Ikke på valg 
Varamedlem til valgkomite John Olafsen Ikke på valg 
Revisor: Leif Verner Baarstad Ikke på valg 

 
RODELEDERE FOR VEIENE PÅ SETRA/VARAMEDLEMMER. (VELGES FOR ETT ÅR AV GANGEN). 

Parkeringsplassen-Hans Håkonsens seter Thoralf Mykleby 
Parkeringsplassen-Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken-Syra Ola G. Enger/Hans Andersen 
Syra-Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Arnesen 
Rognstad-Roa-Svenstua-Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua-Kjell Sandbergs hytte Hans Hoff/Aud Østli 
Husgutu-Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Tore Kristiansen 
Skibakken-Arne Seims hytte Tom Asphaug/Viggo Åvang 
Oddvar Frydenlunds hytte-mot øst John Olafsen/Erik Bråten 



Budstikka nr.2/2018 12  

FRA GAMMELT AV 
 

 
 

 

Navn og 
steder (uten kart) 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
 
Bomtakster Mykleby setervei 2018; 
 
Påskeparkering betales i egen kasse på parkeringsplassen -  

 
 
  

Sætervægen e’ smal å kroket, sjø –  ved 
færdsel, bruk det som skjøld-lua sitter på! 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

Til medlemmene 
Dere innkalles herved til årsmøte Fredag 20. juli 2018 

 
Tid: 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 2017 
4. Budsjett 2018 
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Innkomne saker 
7. Valg (Kasserer og sekretær har sagt fra seg gjenvalg) 
8. Åpen post 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes styret 
v/formannen senest innen 10.juli 2018. 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 
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    VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på 

MYKLETUNET 
FREDAG 20. JULI 2018 KLOKKEN 12.00 

Setermessen forrettes av prest Jan Olav Veium 
Myklebysetra’s velklingende orkester spiller. 

Det vil bli anledning til å gi kollekt som uavkortet 
går til Evenstad menighet. 

Enkel servering 
STYRET / EVENSTAD MENIGHET 

 
 

 
SOMMER-DUGNAD 

Vi må i år som tidligere år ordne opp på plassen og rundt scenen i forkant av 
Setermesse, Årsmøtet og Seterdagen. Sommerarrangementskomiteen og alle andre 
som vil være med og ta et tak; 

Møt opp på tunet 
FREDAG 20. juli kl. 09.00 
Husk å ta med rive/spade/hammer/sag/øks!! 

 
Vi rydder, slår gress, forbereder setermesse/årsmøtet med stoler osv., og vi 
spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i tillegg. 
Sommerarrangements-komiteen møter så opp LØRDAG kl. 09.00. 
LØRDAG AFTEN ETTER SETERDAGEN rydder vi opp etter oss.  

 
Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! 

LINN HOLTHE 
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MUSIKK-ØVELSER 
1. øvelse onsdag 18. juli kl. 16:00 
2. øvelse fredag 20. juli kl. 16:00 
Oppmarsj + parkkonsert på seterdagen 21. juli. 
Ta med utleverte noter. 
Hvis noen ønsker flere noter kan disse utleveres av 
Terje Mathisen eller Erik Bråten. 

Hilsen Musikkutvalget 
 
 

FULL FEST PÅ TUNET? 
 

 
 
 
 

 

Om det blir Halling-dans på tunet etter sæterdagen, ja 
det har vi ingen anelser om. Imidlertid vil det være 
morsomt om flere tar turen nedpå for hyggelig samvær, 
skrøner, dans og sang! 
 
Velet gikk 2016 til innkjøp av en CD-spiller som låter like 
høyt som et studioanlegg, så en svingom er mulig. 
Samtidig har det vært observert kasse-gitar der, så 
bring med deg instrumentet, kanskje kan det bli levende 
musikk også? 
 
BÅL OG GRILL TENNES KLOKKA 20.00! 

 
MØT OPP FOLKENS! 
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MULIGHETER I NÆROMRÅDET 
 
Gravskardhøgda 1.767 m.o.h er det høyeste fjellet i Stor-Elvdal kommune, med fantastisk 
utsikt over Rondane! Fjellet ligger i Sollia, og du kommer deg til området via både riksvei 3, 
fylkesvei 219 og riksveg 27. Det er flere mulige startsteder. Hvis du tar utgangspunkt i Atnasjø 
kafe og avkjøring mot Megrunnslia litt lenger nord. Kjør innerst i veien for parkering. Følg sti 
langs Gravskardbekken til du kommer på et platå på 1.466 m.o.h. Herfra er det et bratt parti 
opp til sørsiden av Gravskardhøgda. Fortsett nordover til det høyeste punktet. Litt avhengig av 
tempo må du beregne 3-4 timer opp og to timer ned. 
 
Opphus klatrefelt ligger flott til på østsiden av Glomma ved Opphus i Stor-Elvdal. Veggen er 
solvendt og kan klatres fra tidlig om våren. Veggen er ca 50 meter høy og de fleste rutene er 
over 25 meter.  Alle veggene innehar alt en klatrer kan ønske av utfordringer. Opplev 
fjellklatring i liten målestokk, lett tilgjengelig og spennende! 
 
Moraparken ligger rett bak Stor-Elvdal hotell i Koppang sentrum. Anlegget består av 11 
enkeltstående apparater som også kan brukes som hinderløype. Her kan både barn og voksne 
utfolde seg! Moraparken ble åpnet i 2014. Prosjektet er realisert takket være 320.000 kroner i 
gave fra Gjensidigestiftelsen og 130.000 kroner i støtte fra Stor-Elvdal kommune. I tillegg altså 
en enorm dugnadsinnsats av frivillige. 
 
Norsk Elgsenter på Evenstad, Opplev levende elg på nært hold! Ved Norsk Elgsenter på 
Evenstad får du møte de tre elgene Idun, Ronja og Mattis. Som besøkende får du tilbud om 
gratis guidet tur langs kunnskapsstien, du kan prøve ut VR spill, klatre i fangstgropen, fiske 
trefisk i fiskedammen og lese om spennende forskningsprosjekter fra hele verden. Åpen kafé 
med middagsservering i sommersesongen. 
 
Stolpejakten Frisk på Koppang, Bli med på en spennende aktivitet som både gir deg frisk luft, 
mosjon og tar deg rundt på nye steder i nærområdet!  Stolpejakten er en kjempefin aktivitet for 
hele familien. I løpet av sommeren vil det være utplassert i alt 61 trestolper på ulike plasser i 
Koppang-området. Det eneste du trenger for å være med er stolpejaktens kart fra mobilapp 
eller trykt brosjyre (fåes på kommunens servicekontor, Frivilligsentralen og Sport1 Koppang). 
 
Stor-Elvdal har gode fiskemuligheter i hele kommunen. Glomma er regnet som en av landets 
beste for innlandsfiske. I Stor-Elvdal finner du 80 km av elva med stor variasjon og mange 
fiskearter. Det er også en rekke sideelver som for eksempel Atnaelva, bekker, tjern og 
fjellvann som er godt tilrettelagt for sportsfiskere og friluftsinteresserte. Mer om 
fiskemulighetene i Stor-Elvdal finner du på  www.glommafisk.no, www.fishspot.no . Fiskekort 
kan kjøpes via www.fishspot.no, inatur.no og hos Sport1 Koppang. 
 
Terrengsykling i Moraområdet, Utgangspunkt – Koppang sentrum. Det er i dette terrenget det 
populære sykkelrittet Moratråkket går under Kaupangrmart'n i juli. Avslutningsetappen av 3-
dagersrittet Trans Østerdalen går også her. Kart og beskrivelse over Moratråkket ligger på 
ut.no: http://www.ut.no/tur/2.7133/  

http://www.glommafisk.no/
http://www.fishspot.no/
http://www.fishspot.no/
http://www.ut.no/tur/2.7133/
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MINNEORD 
 

Marit Bergerskogen 
 
Marit Bergerskogen, født Hagen den18. desember 1934, døde den 21. februar 2018 etter en 
tids sykdom. Den 6. mars ble hun stedt til hvile på Rælingen kirkegård – i samme gravsted som 
sønnene Pål og Jo som døde så altfor tidlig. 
 
Vi husker Marit som en ihuga seterelsker. Helt fra hun var ei lita jente var hun med sin mor og 
besteforeldre oppå setra, og den gamle Skredderstusetra var hennes paradis på jord. Hun deltok 
aktivt i alt som hadde med setra å gjøre – sommer som vinter. Hun var den første jenta som ble 
valgt inn i det lenge mannsdominerte styret i Myklebysetra Vel.  
 
Da seterhuset ble gammelt og mett av dage fikk hun 
og familien flyttet det litt nedover, og i 1980 ble 
prakthytta - som fikk navnet Pålstu – satt opp på den 
gamle tomta. Og her har det i alle år vært liv og røre i 
en etter hvert stor familie. Sang og musikk var en 
hyggelig og rik del i familiesamlingene, også når det 
kom besøkende. Det var også festlige treff i den gamle 
seterstua som ble restaurert. Jeg minnes alle gangene 
tidlig på 1950 tallet da jeg var innom Skredderstusetra 
og fikk bruke sveivegrammofonen og lytte til alle de 
fine 78 platene. Og både Marit og hennes søster 
Reidun var bestandige så hyggelige og greie! Marit 
trakterte både trekkspill og piano på en 
beundringsverdig måte. Husker godt da hun som 
ungjente spilte så fint da vi på kveldene hadde bål og 
moro på ei trø som bestefaren Andreas eide oppover 
mot Syra. 
 
Årlig tradisjon på påskeaften var «suppestasjonen» utenfor hytta der alle tørste løpere som startet 
på «idealtid» i Myklerennet kunne stoppe og smake på Marits styrkedrikk. Mange var i godt 
humør da de passerte målstreken ved Myklekollen! På sine eldre dager likte Marit så godt å 
minnes og prate om de gamle budeiene og setergubbene som for lengst er borte.  
 
Nå er ei hyggelig og kjær jente – en sjelden og uerstattelig brikke i seterbildet, borte. Men stopper 
vi og lytter, kan vi fornemme tonene fra Marits trekkspill svevende over setervollen. Og minnene 
og tonene skal vi ta godt vare på. 
 
Vi takker for all innsats og hyggelige treff på setra, og lyser fred over Marits minne 
 
Åge 
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 HJERNETRIM 
Kodekryssord 

 
Løsning side 25 
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ANNONSER 
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VISSTE DU AT…… 
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FRA GAMMELT AV 
 

 

                                                                                     Sagn og Saga, Hans S. Hanssen 

 
                                                                                              Storelvdalen, Ivar Sæter  
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FRA GAMMELT AV 
 

 
                                                                                                     Storelvdalen, Ivar Sæter   
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FRA GAMMELT AV 
 

  

Ca. 1932 - Seterstua til Magnhildstuen på Myklebysetra. Personer fra venstre:ukjent, John 
Andreassen, hans mor Anna og mormor Marthea. (Glomdalmuseet) 

Ca. 1960 - Budeier på setra. Myklebysetra. 1. rekke fra venstre:Gunhild Synstad, Karen Karlsen med 
Grethe, Gudrun Åseby, Ingrid Hagen, ? Breen.  2. rekke fra venstre: Elisabeth Arnesen, Helga Helseth, 
Nina Helgesen, Magnhild Synstad, Sigbjørg Furulund. (Glomdalmuseet) 
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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  
 
 
 
 
 
 
  FORSIDEN: 
«To glade fiskere»  
 Foto: Ukjent – Årstall; Ukjent 
Stor-Elvdal Historielag 

STYRELEDER:  
KRISTIN MALONÆS 
Biveien 13 
2312 Ottestad 
Mob. 97 12 10 23 
krmal@innovasjonnorge.no 
 
VALGKOMITELEDER: 
Marit Andersen,  
mob; 97563444 
rosemarit1@gmail.com 
 
ANSV. SOMMERARR.: 
LINN HOLTHE 
Mob; 90731374 
 
 
ANSV. VINTERARR: 
?? 
 
?? 
 
ARNESENS LANDHANDLERI 
Mykleby 
2480 KOPPANG 
Tlf. 62 46 30 75 
Mob. 97 69 07 29  

mailto:gis@nhk.no
mailto:helge.helgesen@123.no
mailto:tor-kr6@online.no
http://www.myklebysetra.no/
mailto:krmal@innovasjonnorge.no
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