
 

 

ÅRSBERETNING  2014. 

 

 1.  Medlemmer, årsmøte, styret. 

  Laget har nå 281   medlemmer, en nedgang på 6 fra 2013. 

  Årsmøte var i Hagatunkjelleren, mandag 10. mars. 24 deltagere. 

  Kontingenten, som inkluderer Årboka er kr. 200,-. 

Styret har bestått av: Inger Eva Mæhlum, leder. 

    Karen Brabæk,  nestleder. 

    Nils Jørgensborg,  sekretær. 

    Kari Eva J. Halden,  kasserer, 

    Ole Kristian Barli,  styremedlem/dataansvarlig. 

Vararepresentanter: Thor Even Tomter, Magne Holmestad. 

Valgkomite: Gunnar Fauskrud, Aud Bråten, Jan Harald Mjærum. 

Revisor: Kjetil Bjørnsrud. 

Styret har hatt 7 styremøter, derav 1 møte med befaring av Luddenhytta. Knut 

Messenlien og Jørn Ulven, Maihaugen, deltok med faglig rådgivning. 1 møte 

med representant fra Dnb, Hans Johan Mengshol, finansrådgivning. En del 

spørsmål/saker løses over e-post/telefon. 

2. FLYTTING. 

25. mars flyttet laget alle sine papirer/eiendeler ut av Hvelvet i Lyua. Nils 

Jørgensborg, Knut Fineid, Svein Erik Bergundhaugen, Inger Eva Mæhlum deltok. 

4 fulle biler. Mye rydding, alt er nå i ”eget” hus. 

3. LUDDENHYTTA. 



Restaurering ble utført i løpet av juni. Nytt flistak og skifting av en del panel på 

både hytta og uthuset. Flisa ble kjøpt i Solør. Karen Brabæk og Arve Evensen 

hadde regien for jobben. Dyktige fagarbeidere: Knut Messenlien, Svein Erik 

Bergundhaugen, Arve Evensen og Nils Jørgensborg utførte takarbeidet. Ole 

Kristian Barli skiftet noen panelbord på uthus og hengte på igjen dodøra. Litt 

gravearbeide for å unngå råteskade.Rydd og puss innvendig. Dugnaden ble 

avsluttet med hyggelig samvær i nabohytta til Sissel Evensen. 

4. UTFLUKT. TUR. 

Etter invitasjon fra Tone Olstad og Jon Brænne, nye eiere  av husmannsplassen 

Nordre Bækken , fikk 50 medlemmer en flott dag, 1. juni, i gamle omgivelser. 

Vertskapet, som begge har faglig bakgrunn innen bygningsvern, ga en grundig 

gjennomgang av restaureringsarbeidet. Stort at en gammel husmannsplass blir 

så grundig ivaretatt.Vertskapet spanderte servering. 

31. august busstur gjennom øverbygda Rudsbygd – Follebu og Østre Gausdal til 

Forset – Brua til Ulsrud Gardsmuseum. En gammel gard som Østre Gausdal 

historielag hadde arvet, som laget hadde restaurert og satt i stand i henhold til 

gamle dager. Vi fikk omvisning/orientering om hele prosjektet. Turen gikk 

videre til Kulturstua i Ro. Opprinnelig en liten gard, som var blitt et unikt sted 

med årestue, kokegrop, smelteovn, urtehage, store lokaliteter til festligheter og 

servering. Middagen med sine mange spesialiteter var spennende og god. Vi 

var 33 deltagere som fikk en lærerik og trivelig dag. Nils var turleder. 

5. SLEKTSGRANSKING. 

Slektsgranskerne startet opp igjen i høst, annen hver mandag i vårt lokale. Noe 

variert frammøte fra 2 til 6. Tilbudet fortsetter. Rådgivere er Terje Myrvang og 

Åsmund Skjellnes. Leder Ole Kristian. 

6. ÅRBOKA. 

Boka i år preges av de 3 store jubileer, Grunnloven 200 år, Alf Prøysen 100 år 

og Ringsaker kommune 50 år.Forøvrig variert stoff, uten noe fast tema. Artikler 

fra Brøttum: Husmannsfolka på Dehlieie (Ellabørten) , Kunstfotograf bosatt i 

Mesnali i mange år,begge ved Jarle Rømo. Paul Evensen, kjapp i replikken ved 

Bjørg Solbakken. Edelkreps i Bådshaugtjernet ved Asbjørn Sletvold. Forord og 

litt fra laget vårt ved Inger Eva Mæhlum. Karen og Inger Eva er i 



Årbokutvalget.Stofftilgangen er fortsatt god, så noen artikler venter til neste 

bok. 

7. DIVERSE AKTIVITETER. 

Anne Marie og Nils, Inger Eva deltok på omvisning i nye Prøysenhuset 19. mars. 

Huset var under bygging, men vi fikk orientering om hvordan resultatet skulle 

bli. Etterfulgt av årsmøte i Ringsaker kulturråd på Solvang kafe`. 

Nils, Kari Eva, Ole Kristian og Inger Eva har ”ajourført” historielagets skap på 

Hagatun, Fjellnær og Brøtheim. 

Rømåsstevnet. Deltok med boksalg, ”markedsføring” av laget. Inger Eva og Nils. 

Ringsaker kulturråd inviterte til møte på Hagatun om Bygdelokalenes framtid 

og økonomi. 29.10. Nils møtte. 

Fellesmøte for historielaga i regionen var i år på Hasselbakken Klevfos 

Industrimuseum på Ådalsbruk 23.10. Løten historielag var vertskap. Etter 

gjennomgang av lagas aktiviteter skulle vi besøke Munchsenteret. Grunnet 

diverse praktisk problematikk kom vi ikke inn. Kari og Thor Even Tomter og 

Inger Eva møtte. Vi ønsket velkommen til Brøttum historielag til neste samling. 

Julemesser: Hagatun v/ Nils, Bygdekvinnelagets messe på Brøtheim v/Inger Eva 

og Thor Even, Fjellnær v/Kari Eva. 

Hjemmesida vår driftes ryddig og greit av Richard Fauskrud. God nytte av 

bokbestillingsskjemaet. Husk: www.brottumhistorielag.no 

8. DRIFTEN AV LAGET. 

Laget driftes jevnt og trutt. Har også i år vært preget av en del praktiske 

gjøremål. Boksalget må kunne sies å være bra. Regnskapet viser et overskudd 

på kr. 10.787,-.  Styret vurderer økonomien som god. 

 

Husk: Kontoret er åpent hver første lørdag i måneden fra kl. 10 – 12. Besøket 

kunne vært bedre! Annonsering i GD og R.bl. Bruk hjemmsida vår, der står det 

meste. 

Karen Brabæk  Nils Jørgensborg  Kari Eva J. Halden 

http://www.brottumhistorielag.no/


  Ole Kristian Barli  Inger Eva Mæhlum. 

 

 

  

 


