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FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER

Frosta Historielag har i 2018 hatt 166 medlemmer.
Dette er en oppgang på 7 medlemmer fra året før; d.v.s. medlemsmassen holder
seg ganske stabil
Vi har etter hvert fått e-postadresser til mange av medlemmene våre, men
ønsker at enda fler kunne bli nådd på denne måten.
Styret har også tatt i bruk Facebook mer enn før, og vi ser her at dette når
flere enn «bare» medlemmene våre.
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TILLITSVALGTE

I 2018 har disse hatt tillitsverv i laget:
STYRET:
Leder

:

Bjørn Olav Juberg

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

:
:
:
:

Kåre H.Ulvik
Roar Lindgaard
Thorleif Tvete
Lilly Eriksen

Varamedlem

:

Ola Viken
Ketil Aatlo

Revisorer

:

Lars Eilif Flægstad
John Anders Viktil

Valgkomite

:

Kristian Alstad
Andreas Naavik

KALENDERKOMITE:
Arnt Stavset, Johan Ole Kjelstad, Roar Lindgaard, Kristian Risan

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

Årsmøtet ble holdt i Frosta Bibliotek mandag 26.februar 2018 med 28 personer
til stede.
Etter avtale med Frosta Bygdemuseum og Frosta Fortidsminnelag avviklet også
de sitt årsmøte samme kveld.
Før årsmøtet hadde slektsforsker Finn Karlsen en kort innføring om kilder i
forbindelse med slektsforksing og Frosta.
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STYRET

Styret har i perioden hatt 6 styremøter og behandlet 48 saker.
Varamedlemmene har møtt på alle styremøtene.
I tillegg har styret hatt god kontakt pr e-post.
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REPRESENTASJON

20.03.

Møte i Den Kulturelle Spaserstokken – Kåre H. Ulvik

10.04.

Møte på Tun – an intervju av eldre – Peder Ohlen, Ketil Aatlo, Lilly
Eriksen, Thorleif Tvete, Kåre H. Ulvik, Roar Lindgaard, Bjørn Olav
Juberg

14.04.

Halvårsmøte på Stjørdal - Nord-Trøndelag Historielag – Bjørn Olav
Juberg

23.04.

Kildekveld med Finn Karlsen – Lilly Eriksen, Kåre H. Ulvik, Roar
Lindgaard, Bjørn Olav Juberg

30.04.

Møte om kalender 2019 – Arnt Stavseth, Roar Lindgaard, Bjørn Olav
Juberg

06.08.

Frostadan 2018 – Tur til «Festung Hanebau» - Bjørn Olav Juberg,
Kåre H. Ulvik, Roar Lindgaard

11.08.

Frostadan’ i Frostahallen – Roar Lindgaard, Thorleif Tvete, Kåre H.
Ulvik, Ola Viken, Johan Ole Kjelstad, Finn Karlsen

08.09.

Kulturminnedag – Tørkhuset – Thorleif Tvete, Kåre H.Ulvik, Lilly
Eriksen, Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg, Anne Hagerup.

13.09.

Møte på Gisetstad – siste forberedelser til Kulturminnedagen 16.09
– Bjørn Olav Juberg

16.09.

Kulturminnedag på Gisetstad – Kåre H.Ulvik, Thorleif Tvete, Bjørn
Olav Juberg

15.10.

Møte om Frostadan’ 2018 og Frostadan’ 2019 på Kommunehuset –
Bjørn Olav Juberg

01.11.

Møte om Kulturminneplanarbeidet på Tun – Bjørn Olav Juberg

08.11.

Kåseri med Arne Langås på Biblioteket – hele styret

Som tidligere år stilte mange som selgere på Frostasenteret før jul. Salget før
jul slik er på mange vis hovedinntektskilden vår, og derfor meget viktig.
Takk til alle som stilte opp for Historielaget på denne måten!
Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret før jul 2018:
Roar Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre Ulvik, Thorleif Tvete, Peder Ohlen, Ola Viken,
Andreas Naavik, Arnt Stavseth, Steffen Hjelde, Oddlaug Juberg Kvamme, Boris
Kvamme, Åse Kvarme, Liv Inger Østerlie, Lars Bjørn Moksnes, Johan Ole
Kjelstad, Ketil Aatlo og Bjørn Olav Juberg.
Salget startet torsdag 06.12. og ble avsluttet lørdag 22.12. Mandager og
tirsdager valgte vi ikke å sitte og selge. Vi har ikke fått negative reaksjoner på
dette.
Ansvar for salg og vaktliste var Thorleif Tvete, mens Roar Lindgaard etterfylte
bøker til enhver tid.
Før årets salg hadde vi ordnet med Vipps. Ikke så mange benyttet seg av denne
betalingsmuligheten, men betalingsordningen iZettle der en kan bruke bankkort
fungerte meget bra, og flere kjøpte nok varer grunnet muligheten for å bruke
kort.
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OPPGAVER ARBEIDET MED I 2018

A)

Også i 2018 fikk vi utgitt årbok eller «Frosta
– før og no» - 2018.
Vi synes selv boka ble fin med mange
interessante lokalhistoriske artikler.
Gledelig å se at flere kommer med bidrag til
boka for hvert år.
Lite opplag gjør at prisen blir høy, og dermed
blir ikke salget helt som vi kunne ha ønsket.

B)

C)

Kalender med bilder kom også i år.
Denne gangen med skole som tema.
Salget gikk også i år greit.
Takk til kalenderkomiteen for godt
arbeid.

Kulturminnedagene
I 2018 var temaet «Typisk norsk – ikke bare norsk» og Historielaget
hadde ansvar for to arrangement i tillegg til ei plakatutstilling som hang i
foajeen i Magnushallen fra april til oktober.
Lørdag 08.09. kl 11-1400:
I Tørkhuset fortalte ølbrygger Jørn
Gunnarsson Andersen fra Tautra om øl og
tørking av humle og korn.
Musikklaget «Klang» stilte kl 1200 med en
liten konsert.
Thorleif + Lilly + Anne Irene Hagerup
ordnet deig og bakerovn med tanke på

baking og salg av bakervarer og Kåre sin stubbkaffe.
35 personer møtte opp i godværet.
Søndag 16.09.kl 1600-1800:
Gårdsmuseet hos Inger Johanne og Knut Arne Hovdal.
Her hadde ikke vi noe ansvar for opplegget utover annonsering. Inger
Johanne og Knut Arne stilte med hus og salg av kaffe og noe å bite i.
Her møtte 60 personer opp i godværet!
Takk til Inger Johanne og Knut Arne Hovdal for innsats!
Økonomi i forbindelse med Kulturminnedagene:
I Tørkhuset ble det solgt stubbkaffe og bakvarer produsert i Tørkhuset.
Salget dekket stort sett utgiftene her.
Annonsering fikk vi dekket gjennom Den Kulturelle Spaserstokken.
D)

Historielaget fikk på vårparten spørsmål fra Frosta Kommune om å bidra i
forbindelse med utarbeiding av ei kulturminneplan for Frosta.
Frosta har mange kulturminner, og vårt bidrag har vært å medvirke til å
framskaffe en oversikt med bilde og noen korte opplysninger.
Ved årsskiftet er arbeidet inne i sluttfasen og rundt 150 store og små
kulturminner er belyst av Historielaget ved bilder og litt tekst.
I dette arbeidet har spesielt Peder Ohlen og Bjørn Olav Juberg gjort en
stor jobb.
Kulturminneplana skal vedtas i kommunestyret i løpet av våren 2019.

E)

Lars Bjørn Moksnes trekker vi fram i årsmeldinga vår i forbindelse med
hans store og uegennyttige innsats i forbindelse med rydding og merking
av stier – i denne sammenhengen: Hanebogen og Rennarbakken ved
Svenskhalla; Marenberget og Hellåsplassen på Hellåsen. I tillegg til
ryddinga har han laget plakatfester og hengt opp plakater utarbeidet av
Historielaget med korte tekster som forteller litt om stedet og om folka
som i sin tid levde der.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger om ryddinga og plakatene!
Historielaget har fått tilskudd fra både Trøndelag Fylkeskommune og
Frosta Kommune til dette arbeidet.

F)

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 bygdabladet, og dermed også god PR for laget.

G)

Mandagene 17.10., 24.10.,
01.11. og 09.11. arrangere vi
Grunnkurs i slektsforsking
med Finn Karlsen som
inspirerende kursleder. 9
deltakere.
Lilly Eriksen ordnet kaffe
på de fire kveldene.
Bjørn Olav Juberg var til
stede fra styret.

H)

Etter flere forsøk lyktes vi omsider å få Arne Langås hit 8.november med
et kåseri om handels- og næringsaktivitet i Åsen i tidsrommet 1880-1930.
Mange interessante linker mellom Åsen og Frosta. Leder for NordTrøndelag Historielag, Magnus Fiskvik, hilste frå fylkeslaget og orienterte
om arbeidet i fylkesleddet.

I)

Som ledd i Frostada’n 2018 sto Historielaget mandag 6.august ansvarlig
for en guidet tur til krigsminneområdet Hanebogen. Lagets leder sto for
opplegg og selve guidinga. Rundt 60 personer deltok på turen.
Mange av deltakerne kommenterte godt ryddete stier!

J)
12.juni 2018 kom minnesmerke om den
gamle kirkegården ved Logtun på plass. Det
gamle minnesmerke – en stor trebauta – var så
råtten at den ble tatt ned i 2016. Det nye
minnesmerke er plassert ved Tinghaugen og har
flere bilder som viser hvor kirkegården lå. I
«Frosta – før og no» for 2018 er det en lengre
artikkel om kirkegården som var i bruk i
tidsrommet 1835-1866.
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ØKONOMI
Totale inntekter i løpet av året: kr 248384,21.
Inntektene våre kommer fra medlemskontingent, salg av kalendre, «Frosta – før
og no», Frostabøker og andre ulike bøker.
Også i år mottok vi kr 10000,- i kulturmidler fra kommunen med tanke på å
sluttfinansiere det nye minnesmerke over den gamle kirkegården ved Logtun.
Historielagets andel av utgiftene i forbindelse med minnesmerket dreier seg om
dugnadsinnsats – administrativt og praktisk - fra styret sin side.
Vi har i løpet av året mottatt et ikke ubetydelig beløp i støtte til rydding og
merking av stier og plasser.
Dette inspirerer til videre innsats på dette området.
Totale utgifter i løpet av året: kr 241232,94.
I dette beløpet ligger trykking av «Frosta – før og no», kalendere, husleie,
kontorhold.
Avdrag på lån til Frosta kommune er i år betalt med kr 50000,-; kr 20000 mer
enn avtalen. Restlånet til Frosta kommune er ved årsskiftet kr 380000,-.
Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 7151,27.
Ved årsskiftet hadde laget kr 220066,32 i kasse og bank.
Viser ellers til fullstendig regnskap for 2018.
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AVSLUTNING
Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den
form det har nå. Derfor en MEGET 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 2019
STYRET

