Medlemsbrev 2021
Kjære medlem.
Vi har gleden av å sende Medlemsbrev med
Aktivitetsplan og giro for kontingent 2021.
Noen medlemmer har allerede betalt kontingent for
2021, - disse får ikke vedlagt giro.
Dette gjelder også nye medlemmer som har meldt seg
inn og betalt for 2021 etter 1. desember.
Vi sender Medlemsbrev og giro/innbetalingsinfo som epost til dem som har oppgitt epostadresse.
De som ikke har sendt oss epost-adresse får brevpost som tidligere.
Dersom du får medlemsbrevet som brevpost, men har en epost-adresse, ber vi deg være snill å sende
epost-adressen til melhushistorielag@gmail.com
Vi sparer mye portoutgifter dersom vi kan sende epost istedenfor brev.
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 2021» 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 15. juni.
Årsmøtet ble avholdt på Kroa torsdag 6. mai. Der ble Årsmelding og revidert Regnskap for 2020,
samt foreløpig Aktivitetsplan for 2021, utlevert og godkjent.
Etter valget på årsmøtet består styret av:
Bjarne Sommersel, leder (tlf. 92258304)
Ola Huke, kasserer (tlf. 95788983)
Gunn Inger Løvseth, styremedlem (tlf. 95262300)
Aud Bjørgen, varamedlem (tlf. 91781668)

Ronald Nygård, nestleder (tlf. 92265620)
Per Erik Kufås, sekretær (tlf. 91173798)
Jan Steinar Rønning, varamedlem (tlf. 90861125)
Rita Bollingmo, varamedlem (tlf. 91571903)

Redaktør for «Melhusbyggen» har siden 2016 vært Signy Ryther Overbye. Hun ønsket nå avløsning
som redaktør, men fortsetter i redaksjonskomiteen sammen med Ronald Nygård, Berit Tofte Høvik
og Harald Langås. Ny redaktør fra 2021 er Jens Granøien.
Styret overrasket Signy Overbye ved å foreslå henne som æresmedlem, som takk for mangeårig
fortjenestefull innsats for Melhus Historielag. Hun var styremedlem fra 2003 til 2013, i redaksjonen
fra 2004 og redaktør de siste 5 år. Hun har gjort en utmerket jobb med «Melhusbyggen», som er så
viktig for laget og medlemmene. Årsmøtet applauderte straks forslaget, alle visste at hun har gjort seg
vel fortjent til æresmedlemskap. For 2 år siden ble Erik Tofte og Ronald Nygård æresmedlemmer.
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Utstillings-komiteen består av: Trond Heggem, Håkon Disington, Ronald Nygård og 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. Alt unntatt bussturen er gratis for
medlemmene. Kom gjerne med dine forslag til andre aktiviteter, turer eller møter.
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 2021:
Tirsdag 1. juni – onsdag 30. juni, foajéen Melhus rådhus

Sagauka, Utstilling Skolehistorie.
Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av Sagauke-programmet, og vil
ved hjelp av bilder og gjenstander sette opp en utstilling i Melhus rådhus
med de gamle grendeskolene i Melhus som tema.
Utstillingen er åpen i rådhusets åpningstid.

Tirsdag 1. juni kl. 16:00 – 17:30 Gimse skole gym.salen i C-bygget.
Sagauka. 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 på Gimse Skole som skal rives til vinteren. Vi tror
mange gamle elever har lyst å besøke skolen før den rives, så vi avslutter
kvelden med en tur rundt i de gamle lokalene.

Onsdag 2. juni kl. 13:00 Landbruksmuseet, Gåsbakken Hølonda.
Sagauka med tema «Fra jord til bord».
Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av programmet, og
arrangerer besøk på Hølonda Landbruksmuseum, Gåsbakken.
Landbruksmuseet er en institusjon med formål å samle inn og
bevare landbruksutstyr fra eldre tider fram til etter overgangen
fra hest til traktor.
Omvisning i museet, gammel og ny bygning. Kjøring av
kvenna. Visning av noe av utstyret i bruk, dampmaskin, motorer
og annet utstyr. Kjøring med buss eller privatbiler. Melhus
Historielag kan dessverre ikke arrangere samkjøring.
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Onsdag 19. august 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, Melhus Historielag kan dessverre ikke arrangere samkjøring.
Lørdag 18. 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.
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.
Når vi er i området, må vi besøke Gjetbergsvollen, som er ei
restaurert gammel seter omgjort til restaurant. Her spiser vi 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 begynnelsen av august har sendt giro og
bekreftet påmeldingen. Prisen inkluderer buss, omvisninger og
bespisning på Gammelgården og Gjetbergsvollen.
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.
Påmelding e-post: melhushistorielag@gmail.com eller ring/SMS til Bjarne Sommersel tlf. 92258304.

Torsdag 14. oktober kl. 17:00 Justismuseet, Trondheim
Justismuseet, Trondheim
Justismuseet er Norges nasjonale museum for justissektoren. Det har siden opprettelsen i 2001 vært i
det tidligere Kriminalasylet på Kalvskinnet, men flytter i løpet av sommeren til nytt bygg. Der
kommer det på plass nye utstillinger som viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og
fram til i dag.
Vi får en skreddersydd omvisning med litt av hvert. Kanskje blir det «Kriminalitet og straff gjennom
tidene» og/eller «Trondheims fengselshistorie», men detaljer kommer når utstillingene er satt opp til
høsten.
Kjøring med buss eller privatbiler. Melhus Historielag kan dessverre ikke arrangere samkjøring.
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Torsdag 11. november kl. 19:30 Trøndertun
Medlemsmøte Trøndertun,
Denne kvelden deles årsskriftet Melhusbyggen 2021 ut til medlemmene. Årets utgave har som vanlig
mange interessante artikler og bilder. Redaktøren Jens Granøien vil fortelle mer om det på
medlemsmøtet.
Kveldens tema er:
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.
Til slutt inviteres alle inn i kantina til utdeling av blad og sosialt
samvær med servering.

Desember, Melhus Bibliotek
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 7. mai 2021.
Med hilsen fra styret.

Melhus Historielag
v/Bjarne Sommersel,
Sagbakken 20, 7234 Ler,
Tlf 92258304
e-post: bjarne.sommersel@gmail.com

hjemmeside: www.melhushistorielag.no
e-post: melhushistorielag@gmail.com
Organisasjonsnr. 914 502 314
Bankkontonr. 4230.50.79531
Vipps nummer. 110061
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