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Hei igjen seterfolk! 
 
Sommeren er atter her – og med store kontraster fra i fjor! Tørt er blitt til vått og rekordvarme 
dager er blitt til rekordkalde. Bergen satte varmerekord i mai i fjor med målte 31,2 grader – i år ble 
det dog en motsatt rekord på 2,8 grader! Dog - med dette vet vi bare hva som har vært og ikke hva 
som blir – så dette  bør ikke legge noen demper på det faktum at nå står sommerferien for døren! 
 
Været ja- hvorfor bry seg med været? Sommer i fjellet er alltid noe eget og på setra er det jo 
«aldri» dårlig vær, som Tor Frydenlund sa i sin tid. Å jo, han hadde både loslue og regnjakke 
hengende han også, men hva han mente var nok mer at på setra er det så trivelig, så mye å henge 
finga i, så mye å oppleve og så mye hyggelige folk å omgås at været i seg selv kun har ubetydelig 
påvirkning på trivselfaktoren. Stier og tråkk ligger her og lokker oss ut på tur og nye opplevelser. Vi 
må ut og se om multeblommen har klart seg gjennom en krevende vår og forsommer, vi må se om 
kjøa er bitevillig i å’ og i kulp og vi må fortsette å legge nye steiner på de faste vardene vi passerer 
på vår vei og som vi alltid har bistått med å kunne strekke seg litt høyere opp mot himmelen år 
etter år etter år. 
 
Multeblommen ja –hvordan blir multesesongen i år? Noen meldte alt for tørt vær i fjor og dårlige 
tilstander, men atter andre kunne melde at – jo, da – det ble nå fulle spann i år også! Sikkert som 
banken er imidlertid at alle vi som setter pris på skogen og fjellets gull lever på vona!               

 
Deler derigjennom trysildikteren Magnus Buflod sitt dikt "Von og vinst" med setras alle gamle og 
unge multeplukkere - 

Det voks ein vakker multeblom 
ved ei kjelde inni skogen. 
Eg tenkte: Tru kven nappar deg 
den dagen du står mogen. 
 
Litt lenger framme kom ein til 
og kika opp or tuva. 
Båe bar ein gyllen knapp 
i kvite silkeluva. 
 
Det vart forvitneleg å gå 
den vante veg langs kjelda. 
Og spanande! For her gjekk fleir 
i lyse sommarkvelda'. 
 

Snart skein det raudt og lokkande 
og føter kom på farten. 
Seint og tidleg nokon fòr 
og flaug - og klemde karten. 
 
Vemodig og med slik ein veg 
der mange, mange vankar 
og berre eitt par voner finst 
for alle multetankar. 
--- 
Ein dag var eine vona vekk. 
'Kje vente å få to, nei. 
Men sæle meg for den eg fekk 
ei lita søt og go' ei. 

Budstikka inneholder som alltids tema om sommerens høydepunkter, Seterdagen, Setermesse, 
Dugnader, orienteringer fra foreninger og styrer – og årets viktigste begivenhet som alltid – Valg 
og Årsmøtet. Alle stemmeberettigede (= betalt medlemskap for året) oppfordres til å stille 
mannsterke med våre meningers mot. Ha gjerne ideer klare for hvordan setra kan utvikles til det vi 
vil den skal bli. Vit også at med ideer melder det seg behov for ressurser og handlekraftige folk. 
Har du også ambisjoner eller tanker om dette, så syng ut. 
 
Med ønsker til alle om en melodiøs 
og strålende sommer!  
 
Glenn Skjæret 
Usertifisert skrivemaskinførar  
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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 
Sæterdagen 2019 

 

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 2019 

 
Årsmøte avholdes på Mykletunet 

Fredag 19. juli 2019 kl 19.00 
 
Saksliste: 

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

2. Årsberetning 2018-2019 
3. Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2018 
4. Innkomne saker 

- Investering i løypefres 
5. Budsjett 2019 
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 
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MYKLEBYSETRA VEL – REGNSKAP/BUDSJETT 
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MYKLEBYSETRA VEL – BALANSE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYKLEBYSETRA VEL  - REVISJONSBERETNING 2018 
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Årsmøtesak nr. 4 

Beskrivelse af Glommen 
Sætren, G.  
Aschehoug, 1904 

Velte; Om vinteren ble 
tømmeret kjørt fram 
med hest til en 
velteplass ved 
nærmeste elv. Så 
snart isen gikk om 
våren, stod fløterne 
klare til vårens 
vakreste og farligste 
eventyr.. 

En tylft er en gammel 
mengdeenhet som 
tilsvarer 12 
enheter. Tylfter ble 
særlig brukt om 
tømmerstokker i 
skogbruket og i 
sagtømmerindustrien. 
I middelalderen 
kunnetylft også bety 
en distanse på tolv 
gamle norske mil; i 
andre sammenhenger 
én breddegrad (111 
km). 

https://www.nb.no/nbsok/nb/deb7944c60cacfe51f3e4fbc09dde0c6?index=1
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=namecreators:%22S%C3%A6tren,%20G.%22&page=0
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MYKLEBYSETRA VEL – VALGLISTE 
 

 

 
 
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 
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FRA GAMMELT AV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hamar Arbeiderblad 
Torsdag 27. juni 1963 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
 

 
  

AVGIFTER SETERVEI 2019 
 

Følgende avgifter er fastsatt for 2019. 
 
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.  

Setervegen brukes av både to og firbeinte –  
Ved motorferdsel - bruk fornuft, vis hensyn! 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

Til medlemmene 
Dere innkalles herved til årsmøte Fredag 19. juli 2019 

 
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 2018 
4. Budsjett 2019 
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Innkomne saker 
7. Valg  
8. Åpen post 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes styret v/Siv 
Olafsen (tlf nr: 90823207) senest innen 10.juli 2019. 
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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 

  

Hamar Arbeiderblad 
Mandag 18. juni -1956 

FRA GAMMELT AV 
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    VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på 

MYKLETUNET 
FREDAG 19. JULI 2019 KLOKKEN 12.00 

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 19. 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 17. juli kl. 16:00 
2. øvelse fredag 19. juli kl. 16:00 
Oppmarsj + parkkonsert på seterdagen 20. 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! 
     



Budstikka nr.2/2019 20  

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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FRA GAMLE BUDSTIKKER 
  

Fra Budstikke nr. 4 - 1998 
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HJERNETRIM 
 

 GULROT: Flytt EN gulrot for å gjøre regnestykket riktig- (det er 3 ulike 
løsninger som alle gir riktig svar) 
 

PAPPA: Da jeg var 8 år gammel var pappa 31 år gammel. Nå er pappa dobbelt så 
gammel som meg. Hvor gammel er jeg? 
KANIN: Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen?  
HVA: Har du tre, har du tre; har du to, har du to; har du én, har du ingen. Hva har du?  
POSE: Herr og fru Hansen var på vei hjem fra en handletur da Herr Hansen klagde på 
at varene han bar var altfor tunge. Fru Hansen snudde seg mot mannen sin og sa: «Jeg 
skjønner ikke hva du klager for. Hvis du gir meg en pose, vil jeg ha dobbelt så mange 
som deg og hvis jeg gir deg en pose, vil vi ha like mange.» Hvor mange poser bærer de 
hver? 
STEIN, SAKS, PAPIR: Kåre og Geir spiller 10 runder med stein, saks, papir. Kåre 
spiller stein 3 ganger, saks 6 ganger og papir 1 gang. 
Geir spiller stein 2 ganger, saks 4 ganger og papir 4 ganger. 
Det er ingen uavgjorte runder i løpet av alle 10 rundene. 
Rekkefølgen til rundene er uvisst. Hvem vinner av Kåre og Geir, og med hvor mye? 
SJØRØVERSKATT: En sjørøverskatt består av ni sekker med skinnende identiske 
gullmynter. En av sekkene er dog fylt med falske mynter. Den eneste forskjellen mellom 
de ekte og falske myntene er at de ekte veier 10 gram og de falske veier 9 gram. Du har 
en vekt, men du har kun én veiing på deg å finne ut hvilken sekk inneholder falske 
mynter. Hvordan vil du gå frem? 
AGURK: Du har 10 kilo med agurker. Hver av dem består av 99 % vann. Etter å ha lagt 
de i solen har noe av vannet fordampet. Nå består hver av dem av 98 % vann. Hvor 
mye vekt har de mistet? 
 
 
  



Budstikka nr.2/2019 23  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsning oppgaver s 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

HJERNETRIM - svar 
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Lupa -100 ting du kanskje ikke visste…… 
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FRA GAMMELT AV 
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FRA GAMMELT AV 
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FRA GAMMELT AV 
 

  

Olaug Mikkelsen, Anna Andreassen, Ester Velta med sønnen Arne.  
Informant; John Andreassen 

Simen Storperstuen (1878-1960) med hesten på Myklebysetra – Foto; Ragnhild Rønning 
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Returadr.; Myklebysetra Vel, C/O Biveien 13, 2312 Ottestad                                    

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 
 

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  
 

Forsiden; Multefangst på Myklebysetra 
Gudrun Åseby utenfor hytta til Rikke Helgesen! 

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