STIFTET 1924

ÅRSMELDING
FOR

2015

E-postadresse: Frostahistorielag@gmail.com
Hjemmeside: www.frosta-historielag.no
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FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER

Frosta Historielag har i 2015 hatt 172 medlemmer.
Vi har etterspurt e-postadresser til medlemmene våre, og de av medlemmene vi
har e-postadressene til, vil etter hvert få mer informasjon og nyheter via epost.

2

TILLITSVALGTE

I 2015 har disse hatt tillitsverv i laget:
STYRET:
Leder

:

Bjørn Olav Juberg

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

:
:
:
:

Kåre H.Ulvik
Roar Lindgaard
Thorleif Tvete
Lilly Eriksen

Varmedlem

:

Ola Viken
Ketil Aatlo

Revisorer

:

Lars Eilif Flægstad
Randi Nåvik Viken

Valgkomite

:

Johan J. Lein
Kåre Anders Vigtil

KALENDERKOMITE:
Arnt Stavset, Roar Lindgaard, Kristian Risan
ÅRBOKKOMITE:
Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg, Peder Ohlen, Kristian Risan,
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ÅRSMØTET

Årsmøtet ble holdt i Frosta Bibliotek 25.mars 2015.
Etter avtale med Frosta Bygdemuseum avviklet også de sitt årsmøte samme
kveld.
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STYRET

Styret har i perioden hatt 8 styremøter og behandlet 41 saker.
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REPRESENTASJON

09.01.

Møte hos Liv Inger Østerlie om LIN-kveld – Bjørn Olav Juberg

19.01.

Bok-kveld på Biblioteket: Ingrid Storholmen med «Her lå Tirpitz»
og Shetlands-Larsen over Frosta ved Bjørn Olav Juberg
Roar Lindgaard – Thorleif Tvete – Lilly Eriksen

17.02.

Planleggingsmøte om samarbeidsoppgaver – Frosta Bygdemuseum
v/Dagfinn Sørheim – Bjørn Olav Juberg

12.03.

Finn slekta med Finn – innføring i slektsforsking på Biblioteket ved
Finn Karlsen –
Roar Lindgaard - Thorleif Tvete og Bjørn Olav Juberg

18.03.

Temakveld om lin – Folkheim
Bjørn Olav Juberg, Lilly Eriksen og Roar Lindgaard

14.04.

Besøk i Tørkhuset av direktøren i Norsk Kulturminnefond, Simen
Bjørgen. Underdirektør Eli Heirung, rådgiver Helene Tiller og Hilde
Tokle Yri frå NTFK, Frosta Kommune v/ Ordfører Johan Petter
Skogseth og rådgiver Torgunn Østbø – Thorleif Tvete, Kåre H.
Ulvik, Lilly Eriksen

23.04.

Kaffesalg i forbindelse med åpning Gårdsmuseum Viktil Gård – Lilly
Eriksen og Bjørn Olav Juberg

22.07.

Omvisning på Frosta – Tautra – Skatval – etterkommer av Svean /
Røkke.
Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg

11.08.

Planleggingsmøte Kulturminnedagene – Bygdemuseet v/Liv Inger
Østerlie og Bjørn Olav Juberg

31.08.

Rydding i krigsruin Ulvik – ved Frosta Rotary. Kaffe i Tørkhuset.
Bjørn Olav Juberg

04.09.

Overrekkelsen av Kongens Fortjenstmedalje til lederen, Bjørn Olav
Juberg.
Hele stryret og tidligere leder Anne Hagerup

12.09.

Kulturminnedag ved Bygdemuseet – Lilly Eriksen, Roar Lindgaard

13.09.

Kulturminnedag ved Bygdemuseet – Kåre H.Ulvik

14.09.

Kulturminnedag ved Bygdeborga: Bjørn Olav Juberg – Roar
Lindgaard, Thorleif Tvete

19.09.

Kulturminnedag ved Tørkhuset: Hele styret

23.09.

Møte med Reidar Stangenes i Norsk Kulturarv om aktuelle kulturelle
minnesmerker på Frosta: Bjørn Olav Juberg

21.11.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag i Åsen: Bjørn Olav Juberg

05.12.

Boklansering: Ola Stavseth – Ord og uttrykk frå Frosta.
På Vårres Cafe: Roar Lindgaard – Thorleif Tvete – Bjørn Olav
Juberg

Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret før jul 2015:
Roar Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre Ulvik, Thorleif Tvete, Anne Hagerup,
Åse Kvarme Eidsvåg, Peder Ohlen, Andreas Naavik, Arnt Stavseth, Steffen
Hjelde, Oddlaug og Boris Kvamme, Amund Nilssen, Magnar Fånes, Jan Bakken,
Kristian Risan, Torill Haltvik, Kari Berge, Ola Viken, Liv Inger Østerlie,
Knut Bakken, Bjørn Olav Juberg.

Salget startet 04.12. og ble avsluttet 21.12. Til sammen 22 personer stilte opp
fra en gang til seks ganger med 2 til 5 timer. Til sammen 50 vakter.
Ansvar for salg og vaktliste var Thorleif Tvete.
6

OPPGAVER ARBEIDET MED I 2015

A)

Kalender og årbok: «Frosta – før og no» kom også ut dette året. Det er
mye arbeid med begge disse produktene, men responsen har også i år vært
svært positiv. Grunnet lite opplag blir årboka forholdsvis kostbar, men det
virker for at interesserte vet dette, og kjøper boka.

B)

Bok av Ola Stavseth: Ord og uttrykk fra Frosta
Etter mange års arbeid forelå boka med rundt 11-12000 ulike ord og
uttrykk fra Frosta ferdig like før jul. Stort sett alt ansvar med boka har
Ola Stavseth selv hatt – trykkeri, forlag (Museumsforlaget i Trondheim)
illustratør (Bente Riseth) , opplag, kontakten med Arnold Dalen som har
«vasket» boka, d.v.s. å gå gjennom alle de ulike orda og uttrykka og sette
de i sin rette grammatikalske sammenheng.
Historielaget ble forespurt av Stavseth om å ha ansvar for salg av boka
mot godtgjøring.
Boka ble lansert på Vårres Cafe lørdag 5.desember der lederen i laget
ønsket vel møtt til rundt 30 frammøtte og framhevet den store innsatsen
som lå bak dette prosjektet. Arnold Dalen redegjorde så noe for arbeidet
med boka, samt trakk fram noen ord og uttrykk fra boka.
Boka ble lagt ut for salg like etter lanseringa.
Dessverre var ikke Ola Stavseth selv til stede under merkeringa grunnet
sykdom. Det hele ble tatt opp og formidlet Ola Stavseth i etterkant.
Tilbakemeldinga fra han var utelukkende positiv: flott lansering!
Den første dagen i 2016 fikk Historielaget melding om at Ola Stavseth
hadde sovnet stilt og rolig inn.
I ettertid kan vi si det var godt for alle parter at boka hans kom ut mens
han hadde glede av begivenheten og alle de positive tilbakemeldingene!

Lederen i Historielaget sa noen minneord i begravelsen i Frosta kirke
14.januar og la på bårebukett fra Frostasamfunnet, Bygdemuseet og
Historielaget.

C)

Intervju av eldre mennekser har laget gjort i mange år. I løpet av året har
Thorleif Tvete og Peder Ohlen foretatt en del nye intervjuer.
Også i årets «Frosta – før og no» er det med intervju laget har gjordt.
Takk til Tholreif Tvete og Peder Ohlen for godt arbeid intervjuene også i
år!
En ekstra takk til Peder ohlen for det tidkrevende arbeidet med
transkriberinga av intervjuene!

D)

Kulturminnedagene
Har de siste åra vært et årlig arrangement i regi av Norsk
Kulturvernforbund. I 2015 var temaet «Naboer og kulturminner.»
Bygdemuseet tok ansvar for to dager på museet der det bl.a. var
utstillinga av forklær og serveringsutstyr. Her bidero Historielaget med
en del bilder. Historielaget hadde ansvar for tur til Bygdeborga ved
Liavatnet mandag 14.09. Lederen orienterte om bygdeborger generelt og
litt om bygdeborga ved Liavatnet spesielt. Rundt 30 personer møtte her.
Lørdag 19.09. hadde laget et opplegg i/ved Tørkhuset ved Skogtrøa. Her
ønsket lederen vel møtt og sa litt om intensjonen med kulturminnedagene;
Musikklaget «Klang» stilte opp i duskregnet, Kåre H. Ulvik orienterte litt
om restaureringsarbeidet. Kåre H. Ulvik hadde også laget til ei lita
utstilling med temaet fra jord til bord. Selvfølgelig var det ferske boller
stekt i bakerovnen av bakermestrene Lilly Eriksen og Thorleif Tvete. Kåre
H.Ulvik sørget fornytrukket stubbe-kaffe til de som ønsket det! Rundt
40-50 presoner var tilstede.

E)

Annenhver uke har Historielaget ansvar for et bilde i «Frostingen» gjerne med opplysninger om tid og sted. Roar har ansvar for dette. Stor
interesse blant leserne av avisa, og dermed også god PR for laget.

F)

Som ledd i riktig adressering her på Frosta er det oppnevnt en
arbeidskomite som skal komme med forslag. I denne komiteen har Thorleif
Tvete sittet for Historielaget. Styret har flere ganger fått referat fra
komiteens arbeid, og gitt innspill til navneforslaga.
Historielaget ser fram til at dette arbeidet må sluttføres innen kort tid
nå!

7

ØKONOMI

Totale inntekter i løpet av året: kr 360559,98. I dette beløpet liggerblant anna
et tilskudd fra Ola Stavseth på kr 117000,- til arbeidet med utgivelsa av «Ord
og uttrykk fra Frosta.» Ellers er kontingent fra medlemmene våre, salg av
kalender, årbok, Frostabøker og salg av boka til Ola Stavseth i dette beløpet.
Totale utgifter: kr 293976,79.
I dette beløpet er trykkeriutgiftene til Ola Stavseth si bok med. Likeså årets
avdrag til Frosta kommune på kr 30000,-.
Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 66583,19
Ved årsskiftet hadde laget kr 164380,11 i kasse og bank.
Viser ellers til eget oppsett med fullstendig regnskap for 2015.
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AVSLUTNING

Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den
form det har nå. Derfor en STOR takk til Roar.
Takk også til medlemmer og andre som bidrar til at Historielaget så absolutt er
levende og aktiv i floraen av lag her på Frosta.

Frosta i februar 2015
STYRET

