Melhus Historielag
Årsmelding 2016

Årsmøte på Buen tirsdag 28. februar 2016

Styret i 2016
Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer:

Leder Jan Erik Kregnes
Styremedlem Randi Kregnes
Styremedlem Harold Pedersen
Styremedlem Ronald Nygård
Styremedlem Leif Engen
Varamedlem Tove Børseth
Varamedlem Halfvdan Stendahl
Varamedlem Kirsten Øyaas berg
Lederen velges for 1 år.
Styremedlemmene velges for 2 år.
Varamedlemmene velges for 1 år.
Valgkomite:
Karen Laugen
Ole Bjørseth
Bjørn Blokkum

Arrangementer og møter i 2016
Årsmøte på Buen tirsdag 1. mars.
Det var godt oppmøte på årsmøtet i peisestua på Buen tirsdag kveld 1. mars.
Leder Jan Erik Kregnes ønsket alle vel møtt, åpnet årsmøtet og var møteleder.
Årsmeldingen ble godkjent etter noen få spørsmål fra salen. Det reviderte
regnskapet ble også referert og godkjent.
Økonomien ser ut til å være god, og viser et overskudd på kr 1559,48.
Valgene gikk greit unna med gjenvalg på leder Jan Erik Kregnes, som med seg i
styret har han Randi Kregnes, Harold Pedersen, Ronald Nygård og Leif Engen.

Tematur til sagaøya Island 25. – 29.april.
Turen var et samarbeid mellom Sagauka i Melhus, Trønderbladet og Melhus
Historielag. Island bød på en variert, dramatisk og urørt natur, med vulkaner,
geysirer og vidstrakte lavamarker. Og ikke minst sterke historiske bånd til
Melhus. I løpet av turen var det besøk på Borg i Borgarfjfjørdur, hvor høvdingen,
skalden og vikingen Egil Skallagrimsson levde, og Reykholt– Snorre Sturlasons
heimgård. Det var også lagt opp en heldagstur til Tingvellir, Geysir og Gullfoss,
samt besøk i den Blå Lagune. Med på turen som historisk “ekspertkommentatur”
var Ronald Nygård.

Reisegruppa lauger seg ved Snorres badestamp.

Tur til Kirkflå – Midtflå 14. juni.
Vandringen gikk til en smie, nyrestaurert i samarbeid med
Riksantikvaren. Kirkestedet hvor det ble reist en bauta i 1994, ble
også besøkt. Videre gikk turen til ”Kjerkkleiva”, et spesielt vegstykke i
samme område. Deretter tur til Jutulstuggu, en berghule i Midtflå.
Gruppa fortsatte til Båttenmyra, hvor 19 myrmenn fikk sin kvadratalen som ga stemmerett. Etter kafferast ved Ulvtjønna, ble turen
avsluttet ved svovelkisgruvene i Vassfjellet.

Ole Henrik Engan fortalte de frammøtte fra Melhus historielag om
restaureringsarbeidet med smia på gården Volla i Kirkflå.
Foto: Gunn Heidi Nakrem, Trønderbladet.

Gjennom restaureringsarbeidet av den gamle smia, er en viktig del av
gårdshistorien fra 1700-tallet tatt vare på.

Busstur til Hitra og Frøya.
Heldagstur med omvisning på kystmuseet og teaterframvisning av
”Flatvika i levende live”, besøk på det gamle handelsstedet
Hopsjøbrygga, med krambo, museum og samling av ulike redskap fra
hvalfangertida. Herfra gikk turen videre til fiskeværet Titran på
Frøya, før avslutning med middag på hotellet.

På 17- og 1800-tallet var Handelsstedet Hopsjø et av Trøndelags største
handelssteder. Familien Parelius regjerte her i over 250 år som handelsmenn og
proprietærer. På Hopsjøen stod det ei pakkhusbrygge, ytterbrygge, et 50 meter
langt fjøs, grisehus, hønsehus, lysthus, borgstue, bakeri, smie, sjenkestue, anneks og
hovedhuset stod ferdig i 1730.

Landbruksdag 3. september. Historielaget deltok med egen stand
på landbruksdagen på Øya videregående skole (tidligere Øya
landbruksskole).
Medlemsmøte 17. november. Møtet var som vanlig lagt til
Trøndertun, med utdeling av Melhusbyggen og et spennende
foredrag av Elling Alsvik, konservator ved Sverresborg folkemuseum.

Signy R. Overbye er redaktør for "Melhusbyggen". Foto: Trønderbladet
I tillegg til årsmøte, medlemsmøte og turer/aktiviteter, har det vært avholdt 5
styremøter.
Styret takker alle som har deltatt i lagets virksomhet i året som gikk!
Jan Erik Kregnes
leder
Leif Engen
styremedlem

Randi Kregnes Ronald Nygård
styremedlem
styremedlem/skriver
Harold Pedersen
styremedlem/kasserer

