
1 
 

 

 
 

Årsmelding 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte på Kroa torsdag 6. mai 2021 
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Styret i 2020 
 

Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer: 

 

Bjarne Sommersel, Leder  

Ronald Nygård, Nestleder 

Ola Huke, Kasserer 

Per Erik Kufås, Sekretær 

Leif Engen, Styremedlem 

Redaktør for «Melhusbyggen» Signy R. Overbye er fast deltaker på styremøtene. 

  

Varamedlemmer: 

Unn Berit Falkanger, Varamedlem 

Aud Bjørgen, Varamedlem 

Jan Steinar Rønning, Varamedlem 

 

Lederen velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år. 

 

Valgkomite: 

Oddbjørg Moan, Gunn Tove Stai Eidsmo, Torbjørn Tranmæl. 

 

Redaksjonskomité Melhusbyggen.  

Signy R. Overbye, leder, Ronald Nygård, Berit Tofte Høvik, Olav Harald Langås.  

 

Historielaget ønsker flere medlemmer, og har i løpet av året fått 22 nye medlemmer, men 16 er 

dessverre gått ut. Medlemstallet var totalt 328 ved årsskiftet, herav omtrent halvparten par-

medlemskap. Det betyr at laget har nesten 500 fullverdige medlemmer med stemmerett. 

 

Styremøter 

Det har i løpet av 2020 vært avholdt bare 4 styremøter, mot 7-8 de siste årene. 

 

• Året startet med mange planer som ble godkjent på årsmøtet 18. februar. Aktivitetsplanen ble 

sendt til medlemmene i slutten av februar, men i begynnelsen av mars måtte vi p.g.a. 

koronasmitten snu, og kansellere aktivitetene første halvår. I alle styremøtene, og i 

kommunikasjon mellom møtene, diskuterte vi gjennomføring eller avlysning. Pandemien 

resulterte i at året 2020 dessverre ble et svært uvanlig år for de fleste av oss, men de 

aktivitetene vi måtte avlyse, planlegger vi å gjennomføre i 2021.   

 

• Melhus Historielag og Melhus Rotary har i flere år bl.a. ved høringsuttalelser og befaringer 

forsøkt å påvirke Melhus Kommune, slik at traseen for Sagastien blir fastlagt og bedre merket, 

uten at noe resultat foreligger. Vi har også prøvd å foreslå løsninger slik at tusenårsstedet med 

bautaen på Gimse ikke benyttes som sykkelstativ, men dessverre uten å lykkes hittil.  

For 2 år siden ba historielaget om å få møte Komite for oppvekst og kultur for å orientere om 

vårt syn på forvaltningen av kulturstien på Foss. Vår henvendelse ble videresendt 

formannskapet, men selv etter purring i februar 2020, har vi ikke fått svar.  

I september 2020 sendte Melhus Historielag og Melhus Rotary en felles henvendelse til 

kommunen v/ ordfører om å få møte formannskapet/planutvalget for å orientere om tilstanden 

for Sagastien og Kulturstien. Begge er i forfall p.g.a. manglende tilrettelegging og vedlikehold, 

og det blir foretatt irreversible inngrep. Verken Sagastien eller Kulturstien er kartfestet på 

arealplankartet og angitt med spesiell hensynssone.  
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Selv etter purring i november 2020, har vi ikke fått noen tilbakemelding på vår henvendelse. 

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig med møter i formannskapet, men vi har brukt mye 

tid på disse sakene og savner svar. 

 

• Styret utarbeidet en grundig begrunnelse og sendte før siste årsskifte søknad om tildeling av 

Melhus kommunes kulturpris til Endre Hugdal. Han har skrevet 8-10 lokalhistoriske bøker og 

skrifter fra Flå, og var i en årrekke samfunnsengasjert i menighetsråd, misjonsforening og 

kommunestyre. 10. februar 2021 avgjorde Utvalg for helse, oppvekst, og kultur at en stor 

kulturpersonlighet ble vinneren av årets kulturpris: Endre Hugdal.   

Prisen var planlagt utdelt under et kommunestyremøte 20. april, men er nå utsatt til 18. mai. 

 

• Historielaget er nå innmeldt i Frivillighetsregisteret, som innebærer at: 

1) Vi er med i Grasrotandelen. Vi håper at alle medlemmer som spiller Norsk Tippings spill 

vil velge Melhus Historielag som mottaker av grasrotandelen, slik at vi får 7% av 

spillerinnsatsen. 

2) Vi søker direkte om Momskompensasjon, -må ikke via Landslaget for Lokalhistorie. 

 

 

Aktiviteter, turer og møter i 2020. 
 

Korona-pandemien forårsaket at vi ikke fikk gjennomført så mye av vårt program i 2020, og ved 

slutten av året kunne vi telle bare 3 gjennomførte møter/aktiviteter. Vi håper på mer aktivitet i 

2021 når folk blir vaksinert og det åpnes opp. 

 

Årsmøte tirsdag 18. februar 2020. 

Årsmøtet ble avholdt på Buen med behandling av vanlige 

årsmøtesaker. Nesten 50 medlemmer kom denne gangen for å 

godkjenne Årsmelding og revidert Regnskap for 2019. 

Foreløpig Aktivitetsplan for 2020 ble utlevert og applaudert. 

Styret fikk gode ord om planleggingen av 

et innholdsrikt aktivitetsprogram. 

Berit Tofte Høvik la fram Valgkomiteens 

forslag og alle foreslåtte kandidater ble 

enstemmig valgt. 

Etter årsmøtesakene var det hyggelig samvær med servering av kaffe og 

kaker. Torbjørn Tranmæl viste deretter bilder og fortalte fra sitt opphold 

som soldat i Gaza i 1964. 

 

Kåseri om ungdomslaget "Framsteg" med Reidar Almås, "Jårheim", Jåra på 

Hølonda, onsdag 19. august. 

Denne gangen måtte vi splitte deltakerne i to grupper p.g.a. 

smittesituasjonen. Den ene gruppen startet med omvisning i et fire 

etasjers innholdsrikt tårn som Reidar Almås bygde i 2019, og den 

andre gruppen startet i masstua, som opprinnelig var et stabbur, 

fra 1667. Denne masstua som ble flyttet fra Øvre Lufall på 90-

tallet mener Reidar må være kommunens eldste. 
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Deretter var det servering i «Jårheim» som var låve på 

gården, men som nå er ombygd til forsamlingslokale.  

Her holdt Reidar Almås et interessant kåseri om 

ungdomslaget «Framsteg» sin mangfoldige historie, og 

som feiret sitt 100-års-jubileum i 2019.   

Kvelden ble avsluttet kl. 22 med allsang. 

 

Nidarosdomen omvisning m/guide og orgelkonsert lørdag 10. oktober. 

Melhus Historielag har ikke tidligere hatt fellestur til Norges 

nasjonalhelligdom, - det gjorde vi noe med lørdag 10. oktober. 

På grunn av smittesituasjonen måtte vi registrerte navn på dem 

som ønsket å delta, - det ble 32 påmeldte.  

Ved starten på omvisningen kl. 11:30 fikk alle utdelt engangs 

øretelefoner, slik at vi kunne høre guidens stemme på øret. Vi 

kunne derved holde avstand 

og høre guiden uten å stå tett.  

 

Vi ble guidet gjennom historien med helliggjøringen av Olav 

Haraldsson, byggingen av Nidarosdomen og 

pilgrimsvandringen. Vi fikk høre om steinhuggernes 

utsmykningsarbeid, og lærte om forskjeller på romansk og 

gotisk arkitektur. 

Etter omvisningen gikk gruppen til reserverte plasser i Café To Tårn i besøkssenteret ved 

Nidarosdomen. Her smakte det fortreffelig med mat og kaffe, og praten gikk livlig. 

Orgelkonserten på Steinmeyerorgelet til slutt var mektig, med lyd 

fra de nærmere 10.000 pipene som er majestetisk oppstilt mot 

kirkens vestfront og rosevinduet. Nesten hver lørdag i året kl. 

13:30 arrangeres en halvtimes orgelkonsert som er åpen for alle. 

Gjennom sommeren er det daglig konsert på det historiske 

Wagner-orgelet fra 1741. Dette er vel verdt et besøk, så legg 

lørdagsturen hit når det passer. 

 

 

 

Styret takker alle som har deltatt i lagets virksomhet i året som gikk. 

 

 

Bjarne Sommersel   Ronald Nygård    Ola Huke  

leder      nestleder     kasserer  
 

Per Erik Kufås    Leif Engen  

sekretær     styremedlem 
 

Unn Berit Falkanger   Aud Bjørgen     Jan Steinar Rønning 

Vararepresentant    Vararepresentant    Vararepresentant 

    


