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Hei igjen seterfolk! 

Påsken er her på ny og det virker som om vi får skiføre i år også, tross veeeldig sen påske. Nå satser 
vi på at været er på vår side og gir oss en ny drømmepåske av de sjeldne. Ikke meningen å være 
storforlangende, men du verden hvor herlig det er på setra når sola skinner fra morgen til kveld, 
fuglene kvitrer om kapp over skiløypene som bukter seg innover dalfører og opp i li og fjell og 
inviterer oss alle til å nyte kakao, appelsiner og kvikk-lunch fra et vindstille utsiktspunkt med fri sikt 
til nabobygder og fjerne topper nordover i Østerdalen. La oss derfor krysse fingrene og håpe 
nordavind og snø finner seg til rette andre plasser og lar godvær få herje fritt over våre områder. 
 
Hva skjer så i påsken på setra? Tja, det blir påskearrangement i år som tidligere år, dog med en helt 
annen tilnærming enn alle foregående år. Det tradisjonelle og høytidelige hopprennet som har 
vært hovedattraksjonen i alle år, tones nå ned til mer uhøytidelig form. Det blir flere og noe 
annerledes aktiviteter, kiosk og så en ny begivenhet som vi håper de aller fleste finner interessant 
å stille opp i – nemlig Sæterkåk-kampen! En uhøytidelig konkurranse hytter og seterstøer imellom, 
hvor hver kåk stiller med ett lag bestående av 2 til 4 deltagere. Så skal det konkurreres i øvelser 
som er lavterskel og tilpasset alle aldersgrupper. Vinnerlaget vil bære heder og ære i ett år frem til 
ny tvekamp finner sted påsken 2020! 
 
Vi legger også i år opp til tradisjonell mønstring til Rognsjøen Skjærtorsdag. Rasta Jeger- og 
fiskeforening står og i år for arrangementet og håper at folket spenner skiene på, slik de har gjort i 
alle tidligere år, og besøker Rognsjøen også denne gang. Det blir loddsalg, ellers salg av varme 
pølser og ymse til å slukke tørsten.  
 
Styret arbeider som alltids med slikt som skal gjøre det bedre å være på setra – sommer som 
vinter. 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. 
 
Budstikka inneholder ellers utklipp fra eldre tider og litt hjernetrim for store og små. Utgaven 
legges også år ut elektronisk på ordre fra øverste hold, samtidig som det skrives ut noen budstikker 
på papir for utdeling på setra. 
 
Påsken er en vidunderlig tradisjon for oss nordmenn, men det er greit 
å vite at vi ikke er alene om å feire den – kanskje erindrer fremdeles 
noen hva vi egentlig feirer også? Med eet ønskes alle en Frohe Ostern 
(Tysk), Happy Easter (Engelsk), Glad Påsk (Svensk), Buona Pasqua 
(Italiensk), Felices Pascuas (Spansk), Selamat hari Paskah 
(Indonesisk), Vrolijk Pasen (Nederlandsk),Sretan Uskrs (Kroatisk), Iyi 
Paskalyalar (Tyrkisk), Feliz Pascoa (Portugisisk). Vi møtes vel i 
løyper, på topper og innimellom sæter-tufter alle som en! 
 
 
Med snev av høysnue og pollenallergi 
Glenn Skjæret 

REDAKTØRENS HJØRNE 
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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. 

 

(Tegn. K. Aukrust) 

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!       09.04.19 

 

Etter en lang og fin vinter, er det endelig klart for påskefeiring på Myklebysetra! Vi 
gleder oss til den! Gjennom vintersesongen som vi snart legger bak oss har setra vært 
godt besøkt, både i romjula, helger og vinterferien. På www.loyper.net finnes til 
enhver tid oppdatert informasjon om når løypene ble kjørt opp sist. I år mottok Velet 
et tilskudd på 6.000,- fra Stor-Elvdal kommune til støtte til kjøring av løyper, dette er 
vesentlig mer enn i 2018, og kommer veldig godt med! Kommunen har også godkjent 
fortsatt løypekjøring i etablerte løypetraseer for perioden 2019 og ut 2022. Det er 
John Olafsen og Fredrik Brun som har løyve til å kjøre løyper på vegne av velet, og de 
gjør en flott jobb for at vi skal kunne nyte fine turer på ski. Den 2. februar i år ble 
imidlertid Fredrik hardt skadet i en trafikkulykke på RV3. En helt forferdelig ulykke, 
som heldigvis ser ut til å ende med at Fredrik blir frisk igjen. Velet sender en ekstra 
varm tanke og blomsterhilsen til Fredrik og familien ved inngangen til påsken, med 
ønske om fortsatt god bedring! Av saker som velet har jobbet med gjennom vinteren, 
står strømprosjektet til Eidsiva Nett sentralt, og vi bruker våre nettsider 
www.myklebysetra.no til å legge ut oppdatert informasjon om fremdriften i 
prosjektet. Styret har også vedtatt å investere i nye solide turskilt i området, og det 
er Per Even Arnseth som driver frem dette arbeidet, med planlagt oppsetting av disse 
til sommeren. Nye folk med Aud Østli i spissen jobber i disse dager med planlegging 
av årets påskearrangement på påskeaften. Her blir det garantert mye moro og nye 
utfordringer. Vi ser frem til en flott påskefeiring og gleder oss til å møte dere på 
setra! 

Vi ønsker alle en riktig  

 

Vennlig hilsen 

Styret 

PÅSKEHILSEN STYRET 

http://www.loyper.net/
http://www.myklebysetra.no/
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Fra Budstikka nr. 2 i 1999 

GAMLE BUDSTIKKER 
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FRA GAMMELT AV 

Sakset fra Hamar Arbeiderblad, 
14.05.1937 

Sakset fra Hamar Arbeiderblad, 
23.02.1939 

Sakset 
fra 
Hamar 
Arbeid
erblad, 
14.04.
1982 

Sakset  
fra 
Hamar 
Arbeider
-blad, 
27.01. 
1992 

Sakset fra Hamar Arbeiderblad, 
09.06.1960 
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  PÅSKEARRANGEMENTET 
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Det går mot valg til styret og arrangementskomiteen for 2020 og 2021. Vi ber om at 
de som mot formodning ikke ønsker gjenvalg melder dette til valgkomiteen ved Per 
Erling Daa mob; 41 27 73 24, e-post per.erling.daae@steinerskolen.no eller Marit 
Andersen mob; 975 63 444 - innen 01.05.2019. 

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! 

 

 

  SOMMERARRANGEMENTET 2019 

VALG 2019 
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VALG 2019 
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Fra gammelt av 
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  Fra gammelt av 
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Fra gammelt av 
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  Fra gammelt av 

Hedmark i manns minne  
«Dagelig liv ved hundreårsskiftet» - 1972 
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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 står som vanlig på 
for å gjøre oppstart og 
avslutning av påsken enklere for 
de fleste av oss.  
 
Scooterkjører 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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   30 gåter 

1. Hva er forskjellen mellom en loppe og en elefant? 
2. Hva er svart når den er ren, men hvit når den er skitten? 
3. Hvilken kopp kan du ikke drikke av? 
4. Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? 
5. Hvilket tau kan du ikke dra i? 
6. De fattige har det, de rike trenger det, og hvis du spiser det, dør du. Hva er det? 
7. Hvem er sønnen til foreldrene mine, men likevel ikke broren min? 
8. Hvilken hage trenger ikke å vannes? 
9. Hvilket dyr er det høfligste? 
10. Hvilke duer kan ikke fly? 
11. Hvis du gjetter riktig, har du gjettet galt. Hvis du gjetter galt, har du gjettet riktig. Hva 

er jeg? 
12. Hva kan høre uten ører, snakke uten munn og svare på alle språk? 
13. Fire jenter gikk til skolen, og hadde bare en ødelagt paraply på deling. Hvordan kan 

det ha seg at ingen av dem ble våte? 
14. Hva har ben, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke spise? 
15. Hva er rundt som en ball, gjennomsiktig som glass, lett som en fjær, vakkert som en 

regnbue og skapes og ødelegges av et pust? 
16. Hvor er havet uten bølger, elvene uten vann, skogene uten trær, byene uten 

mennesker og fjellene helt flate? 
17. Hvilket dyr legger seg med skoene på? 
18. Hva får du hvis du tråkker på en flaggermus? 
19. Hva holder til på bakken, men blir aldri møkkete? 
20. Hva kan spilles uten regler, og uten at noen vinner eller taper? 
21. Emilie løper maraton. Like før målstreken passerer hun løperen på andre plass. 

Hvilken plass kommer Emilie på? 
22. Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve? 
23. Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen? 
24. En voksen mann holder et vannglass høyt over hodet, og slipper det ned på gulvet 

uten å søle en dråpe. Hvordan klarer han det? 
25. Hvilken oppfinnelse gjør det mulig å se tvers gjennom en murvegg? 
26. Hvordan kan du få en ball til å stoppe midt i lufta, snu og kommer tilbake til deg uten 

at den treffer noe underveis? 
27. Hva kan du holde i din høyre hånd, som du ikke kan holde i din venstre? 
28. Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver? 
29. Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss tre? 
30. Hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? 

SETERBARNA’s SIDER  
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SETERBARNA’s SIDER  

1.En elefant kan ha 
lopper, men en loppe 
kan ikke ha elefanter! 

2.En tavle. 
3.Edderkoppen. 
4.Sneglen. 
5.Fortauet. 
6.Ingenting. 
7.Meg selv. 
8.Barnehagen. 
9.Bukken. 
10.Vinduer. 
11.Ordet galt. 
12.Ekkoet. 
13.Det regnet ikke. 
14.Bordet. 
15.Såpeboblen. 
16.På kartet. 
17.Hesten. 
18.Flaggermos 
19.Skyggen. 
20.Et instrument. 
21.Andre plass. 
22.Sover du? 
23.Halvveis. Deretter 

løper den ut av 
skogen. 

24.Vannglasset er tomt. 
25.Vinduet. 
26.Ved å kaste den rett 

opp. 
27.Din venstre hånd. 
28.Kort. 
29.En skog. 
30.En skiftenøkkel. 

 
Hjelp FIDO frem til 
hundebeinet 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0j9jPsMHhAhUypYsKHcvLB_EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.utskriftsvirksomhet.websincloud.com/labyrinth26.html&psig=AOvVaw147apHNxneek4NFMQLbjre&ust=1554843239337669
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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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LATIN 
Ein mann var hos legen fordi han kjente seg heilt 
elendig, og ville veta den heile og fulle sanninga. – 
Alkoholen har øydelagt deg fullstendig, sa legen. – 
Kunne eg ikkje få det på latin, for eg er nøydd til å 
fortelje det til kona! 

PESSMAUR 
Kolbjørn Almlid fortel i boka «Da Elvis kom til 
Bartnes» om ein gong foreldra hans drog på 
ferietur og nabokona Ingrid var leigd inn til å stelle 
heime og passe ungane. Vel heime lurte mora på 
om det hadde gått bra, og det meinte nabokona at 
det hadde. Men Torbjørn (bror til Kolbjørn A.) 
hadde ein merknad: «Men Torbjørn var ikke helt 
fornøgd. «Ingrid Ulven sa at vi skulle ha pessmaur 
på kakuskiva, og det nektet vi!» sa han. Ingrid 
forsto ingenting av hva han sa, men snart gikk det 
opp for alle hva dette dreide seg om. Ingrid hadde 
laget et pålegg hun kalte «møsmør» som vi ikke 
hadde hørt om før, og ordet møsmør kan lett bli til 
pessmaur for et barn. Jeg husker i alle fall at vi 
ungene samlet oss i en boikott av dette pålegget» 

MUNTRE HISTORIER 
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ANNONSER 

Ring;      62463075 
e-post;   narbutikken.arnesen@narbutikken.no 
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HJERNETRIM FOR VOKSNE 
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AVGIFTER SETERVEI 2019 
 
Det er ikke kjent at justeringer vil forekomme i 2019. 
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.  

MYKLEBY SETERVEI 
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  FRA GAMMELT AV 
Alle har vi minner og 
forhold til noen 
produkter som særlig 
knyttes til påskeferie. 
Her er et knippe som 
kanskje noen kjenner 
igjen som viktig 
ingrediens i en eller 
flere av sine påsker! 
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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 
 
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 
BERIT GLESAAEN NYBERG 
Mob; 91 80 59 15 
berit.g.nyberg@gmail.com 
 
 
 
VALGKOMITE.: 
PER ERLING DAAE 
Mob; 41 27 73 24 
per.erling.daae@steinerskolen.no 
 
MARIT ANDERSEN 
Mob; 975 63 444  
 
 
 
ANSV. SOMMERARR.: 
LINN HOLTHE 
Mob; 907 31 374 
linn.holthe@me.com 
 
ANSV. VINTERARR: 
AUD ØSTLI 
Mob; 951 04 611 
aud.o.joh@gmail.com 
   
 

*Forside; Brynhild Malonæs med sønnen Arne Malonæs på 
påskeskitur en gang i begynnelsen av seksti-tallet 

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

