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Medlemsbrev 2020 
 

Kjære medlem. 

 

Vi har gleden av å sende Medlemsbrev med 

Aktivitetsplan og giro for kontingent 2020. 

Noen medlemmer har allerede betalt kontingent for 

2020, - disse får ikke vedlagt giro. 

Dette gjelder også nye medlemmer som har meldt seg 

inn og betalt for 2020 etter 1. desember. 

 

Denne gangen sender vi Medlemsbrev og giro/innbetalingsinfo som epost til dem som har oppgitt 

epostadresse. De som ikke har sendt oss epostadresse får brevpost som tidligere. 

Vi sparer mye portoutgifter dersom vi kan sende epost istedenfor brev, så dersom du har epost,  

ber vi deg være snill å sende epostadressen til    melhushistorielag@gmail.com.  

 

Kontingenten er uforandret, 250 kroner for enkeltmedlem, og 300 kroner for par.  

Navn og adresse er allerede påført giroblanketten som sendes i posten, men husk å skrive avsender 

og «kontingent 2020» dersom du benytter nettbank.  Inkludert i kontingenten er Historielagets 

årsskrift «Melhusbyggen", som altså er gratis for medlemmene.  

Vi håper at kontingenten vil bli betalt senest 1. mai.  

 

Årsmøtet ble avholdt på Buen tirsdag 18 februar. Der ble Årsmelding og revidert Regnskap for 2019, 

samt foreløpig Aktivitetsplan for 2020 utlevert og godkjent.  

 

Etter valget på årsmøtet består styret av: 

Bjarne Sommersel, leder (tlf. 92258304)  Ronald Nygård, nestleder (tlf. 92265620) 

Ola Huke, kasserer (tlf. 95788983)   Per Erik Kufås, sekretær (tlf. 95299375) 

Leif Engen, styremedlem (tlf. 95267289)   Unn Berit Falkanger, varamedlem (tlf. 45611805) 

Aud Bjørgen, varamedlem (tlf. 91781668)  Jan Steinar Rønning, varamedlem (tlf. 90861125) 

 

Fast deltaker på styremøtene er også redaktør for «Melhusbyggen», Signy Ryther Overbye.  

Medlemmer i redaksjonskomiteen for Melhusbyggen er også Ronald Nygård, Berit Tofte Høvik, 

Harald Langås. 

 

Utstillings-komiteen består p.t. av: Trond Heggem, Håkon Disington, Ronald Nygård, Dag Melbye. 

Styret ønsker også å opprette en Foto-komite for å arbeide med gamle bilder. Vi har ca. 1500 bilder 

som er digitalisert, og som vi ønsker å sortere i temaer og gjøre tilgjengelig på vår hjemmeside.  

Si fra hvis du har interesse av dette arbeidet, og kan tenke deg å delta.   

  

Melhus Historielag arranger som vanlig møter, turer og andre aktiviteter i nærmiljøet.  

Som medlem inviteres du til å bli med på de ulike arrangementene.   

Kom gjerne med dine forslag til andre aktiviteter, turer eller møter.  
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Og verv gjerne nye medlemmer.  

Innmelding kan skje ved å gå inn på vår hjemmeside www.melhushistorielag.no , eller ved å 

kontakte et av styremedlemmene, telefonnummer står ovenfor.  

 

Videre finner du Aktivitetsplan for 2020: 

 

Onsdag 18. mars kl. 18:00. Skimuseet, Gåsbakken. 
  

Lidenskap for snø, ski og skirenning.  

Roald Killingbergtrø holder Skihistorietime/kåseri på 

Skimuseet, Gåsbakken. Han "renner" gjennom skihistorien 

med treski-typene, treski-makinga og treski-renninga - fra 

"tidenes morgen" og fram til 1900-tallet, da skisporten for 

alvor begynte å ta av.  Enkel servering.  

Deretter forteller Anne Kari Lillebudal om skimuseet og 

skirenning som sport og konkurranse knyttet til Hølonda. 

Kjøring med egne biler, oppmøte ved Melhus Rådhus kl. 17:15 for samkjøring.  

 

Onsdag 15. april kl. 18:00, Flå Skytterhus, Ler. 
 

Kaldvella, hovedpulsåra i Flå gjennom århundrer.  

Hjalmar Hugdal forteller, med utgangspunkt i Endre Hugdals 50 siders skriv fra 1990, om 

industribedrifters utnyttelse av energien i Kaldvella til sagbruk, kvernsteiner, trøskeverk og 

strømproduksjon.  Bedriftene lå fram til 2. verdenskrig tett langs elva, så vatnet ble brukt 8-10 

ganger før det nådde Gaula. Geologien i Kaldvelldalen er så spesiell at den omtales som et 

stort, naturlig museum. Grunnvann siger inn fra grusmorenen / Langvatnet, slik at Kaldvella 

holder konstant 4-5 grader, så elva kunne utnyttes hele året.  

Møtet holdes i det nye skytterhuset til Flå Skytterlag i Kaldvelldalen. Der får vi også høre 

historien om Flå Skytterlag og dugnadsarbeidet med det nye huset, som ligger 3,4 km. (skilt i 

sving på høyre side «Skytebane») fra E6 på Ler retning Fremo/Klæbu. Servering kaffe og 

kaker.  

Kjøring med egne biler, oppmøte ved Melhus Rådhus kl. 17:30 for samkjøring. 

 

Torsdag 14. mai kl. 11:00, Ringve. 
 

Ringve Musikkhistoriske Museum + Ringve Botaniske hage.  

Omvisning i hovedbygningen og instrumentsamlingen. Museets 

musikalske omvisere tar oss med på en tidsreise i 

musikkhistorien og spiller på de historiske instrumentene.  

Vi besøker Café Viktoria for forfriskning, 

før vi på egen hånd går rundt i Botanisk hage som inneholder 

seks tematiske anlegg, bl.a. Gamlehagen med hageplanter fra 

Midt-Norge; Parken gårdshage med 

rik blomstring av vårplanter; 

Renessansehagen som er en historisk urtehage. 

https://www.ntnu.no/museum/ringve-botaniske-hage  

Deltakerne må selv betale inngangsbillett og kafébesøk. 

Kjøring med egne biler, oppmøte ved Melhus Rådhus kl. 10:00 

for samkjøring. 

  

http://www.melhushistorielag.no/
https://www.ntnu.no/museum/ringve-botaniske-hage
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Onsdag 3. - tirsdag 9 juni, Melhus Bibliotek. 
 

Sagauka med tema Ordets makt, Utstilling Skolehistorie. 

Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av programmet og vil 

ved hjelp av bilder og gjenstander sette opp en utstilling i 

Melhus Bibliotek med fokus på de gamle grendeskolene i 

Melhus. Utstillingen er åpen i bibliotekets åpningstid. 

 

Onsdag 3. juni kl. 16:00 – 17:30, Kommune-styresalen. 
 

Sagauka med tema Ordets makt. Samtale i 

forbindelse med utstillingen Skolehistorie:   

Som åpning til utstillingen, vil et panel 

bestående av 3-4 personer, som selv har gått 

på eller hatt tilknytning til grendeskolene i 

bygda, snakke om hvordan det var å være elev på disse skolene. 

Samtalen vil foregå i kommunestyresalen Melhus, og deretter går vi til 

utstillingen i biblioteket. 

 

Mandag 8. juni kl. 16:00 – 17:30, Fjøset på Gimsan (Gims- vegen 165). 
 

Sagauka med tema Ordets makt. Foredrag med Frans-Arne Stylegar.  

Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av programmet og har invitert arkeolog og forfatter 

Frans-Arne Stylegar til å foredra om Einar Tambarskjelves betydning for helliggjøringen av 

Olav Haraldsson.  

Stylegar er spesielt aktuell med sin kommende utgivelse av en biografi om melhusbyggen 

Einar Tambarskjelve.  Foredraget holdes på et egnet historisk sted: Fjøset på Gimsan 

(Gimsvegen 165). 

 

Onsdag 19 august kl. 19:00, "Jårheim", Lufallsvegen 30, Jåra på Hølonda. 
 

Kåseri om ungdomslaget "Framsteg" med Reidar Almås. 

 

Vi får først omvisning i et fire etasjers innholdsrikt tårn som Reidar Almås 

bygde i 2019. Deretter er det servering i "Jårheim" som var låve på gården, 

men nå ombygd til forsamlingslokale. Her blir det en times kåseri om 

ungdomslaget "Framsteg" sin mangfoldige historie, og som feiret sitt 100-

årsjubileum i 2019.  

Kjøring med egne biler, oppmøte ved Melhus Rådhus kl. 18:15 for samkjøring. 

 

 

Lørdag 12. september kl. 9:00 – 18:30, Oppmøte Melhus Rådhus. 
 

Heldags busstur til Gammelgården Haltdalen, Røros Museum, Gjetbergsvollen,  

Bindende påmelding, men OBS: Ikke send betaling før vi har bekreftet din deltakelse. 

Oppmøte ved Melhus rådhus kl. 08.50. Bussen går kl. 09.00.  

Første stopp er Gammelgården i Haltdalen, hvor vi får omvisning og kaffe/kake.  

Her kan en se en kopi av Haltdalen Stavkirke som i 1937 

ble satt opp på Sverresborg Folkemuseum, som også er 

modell for Kolbrandstad stavkirke på Hølonda.   

Vi fortsetter turen til Røros Museum for omvisning i 

Smelthytta og Kurantgården, og spaserer til Sleggveien 

hvor vi tar en titt inn i noen av husene.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Frans-Arne_Stylegar
https://www.roros.no/holtaalen-kommune/gammelgaarden-haltdalen-nye-stavkirke/
https://rorosmuseet.no/smelthytta
https://rorosmuseet.no/kurantgarden


 4 

Når vi er i området, må vi besøke Gjetbergsvollen, som er ei restaurert 

gammel seter omgjort til restaurant. Den er kjent for sitt overdådige 

matbord, så vi spiser og spiser fra et bredt utvalg av hjemmelaget mat, og 

får omvisning før vi kjører tilbake via Glåmos. 

Pris for hele turen er 790 kroner, som betales til konto 4230 50 79531 etter 

at vi i slutten av juli har sendt giro og bekreftet påmeldingen. Prisen 

inkluderer buss, omvisninger og bespisning på Gammelgården og Gjetbergsvollen.  

Bindende påmelding e-post: melhushistorielag@gmail.com eller ring Bjarne Sommersel tlf. 

92258304. Begrenset antall: Maks. 50 personer, så vær ute i god tid med påmelding!  

Vi regner med å være tilbake i Melhus ca. kl. 18:30. 

 

Lørdag 10. oktober kl. 11:30. 
 

Nidarosdomen m/guide.  

Omvisningen starter kl. 11:30, - møt opp 10 minutter før, kjøp billett 

og si at dere er i gruppen fra Melhus Historielag. Etter omvisningen 

går gruppen til Café To Tårn i besøkssenteret ved Nidarosdomen. 

Her kan man spise, prate og sitte så lenge man ønsker, men de som 

har interesse, kan fra kl. 13:30 høre en halvtimes konsert 

(orgelresitasjon) på det historiske Wagner-orgelet fra 1741. 

Inngangsbilletten gjelder også til konserten. 

Deltakerne må selv betale inngangsbillett og kafébesøk. Kjøring med buss eller privatbiler, 

oppmøte ved Melhus Rådhus kl. 10:30 for samkjøring. 

 

Torsdag 12. november kl. 19:30. 
 

Medlemsmøte Trøndertun, tema Militærleiren i Melhus.  

Hvor omfattende var virksomheten? 

Militærbrakkene, offisersmessen, stallene m.m. dominerte en 

tid bebyggelsen i sentrum; i dag er det få spor igjen etter den. 

Åsmund Snøfugl forteller og intervjuer også Astri Klomstad 

om militæraktiviteter på Øysand. 

Denne kvelden deles årsskriftet Melhusbyggen 2020 ut til 

medlemmene. Årets utgave har som vanlig mange interessante 

artikler og bilder. Redaktøren Signy R. Overbye vil fortelle 

mer om det på medlemsmøtet. 

 

Desember. 
 

Vi prøver å få til ei utstilling før jul. Kanskje viser vi gamle julekort, prospektkort, og/eller 

andre jule-ting og -tang. Dette er ikke avklart, men vi planlegger videre. 

 

Arrangementene blir annonsert i lokalavisene Trønderbladet og/eller Gaula, og oppdatert 

informasjon kan du også finne på vår hjemmeside  www.melhushistorielag.no  

På hjemmesiden kan du bl.a. også se Årsmeldingene og bilder fra lagets aktiviteter. 

 

Melhus 25. februar 2020. 

Med hilsen fra styret. 

 

Melhus Historielag     hjemmeside: www.melhushistorielag.no 

v/Bjarne Sommersel,     e-post: melhushistorielag@gmail.com 

Sagbakken 20, 7234 Ler,    Organisasjonsnr. 914 502 314 

Tlf 92258304      Bankkontonr. 4230.50.79531 

e-post: bjarne.sommersel@gmail.com  Vipps nummer. 110061 

https://www.trondelag.com/servering/Gjetbergsvollen_servering_av_tradisjonskost/194191/
mailto:melhushistorielag@gmail.com
https://www.nidarosdomen.no/planlegg-ditt-bes%C3%B8k/omvisninger
http://www.melhushistorielag.no/
mailto:bjarne.sommersel@gmail.com

