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Årsmøte
Den 13. mars 2016 ble årsmøtet for 2015
arrangert i Østre Gausdal Prestegard med
45 frammøtte. Tidligere sogneprest i
Østre Gausdal og
æresmedlem i historielaget, Arne Sand,
holdt et interessant kåseri der han fortalte
litt fra sin prestegjerning i Gausdal. Han
Arne Sand
hadde også noen refleksjoner om det å være
studentprest, som han var før han kom til Gausdal, og til det å være
prest på bygda. Han fortalte også om sine forventninger til bruddet i de
formelle båndene mellom kirke og stat.
Styret har i 2016 bestått av leder
Ola Fyksen, nestleder Arne
Halvorsen, kasserer Sofie Ågot
Aulstad, sekretær Svein Fyksen,
Ivar Wold boksalg og boklager,
styremedlemmer Liv Bruvang og
Kari Bjerke Batt-Rawden. Andreas
Holen er fast møtende varamann.
Styret 2016 Foto: G. Rundtom

Årsmøtet for 2016 arrangeres i Østre Gausdal Prestegard
søndag 12. mars 2017, kl 19.00.
Sakliste og årsmelding legges ut på vår hjemmeside i god tid før
årsmøtet. Nils Nygard holder foredrag om liv og levnet i Gausdal.
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Arrangementer.
Historielaget har i 2016 vært med på flere arrangementer.
Kurs i kulturminneregistrering ble arrangert i juni.
I august ble det arrangert markvandring i Evenvollhøgda. Arne
Halvorsen var guide og 12 personer deltok.
I september hadde vi stand på Gausdalsdagen, selv om det ikke var
noen ny bok den dagen så var salget bra.
Den 4. september ble det arrangert temakveld på Vonheim. Kvelden var
et samarbeidsprosjekt mellom historielaget, Vonheims Venner og Hans
Olav Haugen. Temaet var Ingeborg Sletten-Fosstvedt, et barnebarn av
Christopher Brun, som under andre verdenskrig gjorde en stor innsats
med blant annet å hjelpe folk å flykte til Sverige. Hans Olav Haugen
holdt foredrag og ca 60 møtte for å høre på.

Amerikatur.
Fra 1. til 12. oktober var 22 personer på amerikatur. Arne Halvorsen
stod bak planleggingen og var guide på turen til noen av
gausdalsbygdene i USA.
Den 13. november fortalte Arne litt om amerikaturen og utvandringen
til Amerika på en «Minnes du kveld» i prestegarden. I tillegg bidro Kari
og Paul Batt Rawden med musikk på den kvelden. Ca 60 frammøtte.
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Bokutgivelse.
Slektsboken
«Garder og slekter i
Engjomskretsen»
ble lansert den 13.
november fra den
gamle bensinstasjonen i Svingvoll. En
gjennomarbeidet og
grundig bok som er
blitt godt mottatt.

Fv: Tor Korsvold, Ole Johan Elvestad, Jan
Olav Skaug, Jan Torbjørn Hvattum, Torild
Rundtom, Tor Kristian Nordvang og Ivar
B. Blekastad.

Ulsrud 2016.
Som vanlig var det stor aktivitet i
Ulsrud i 2016. Både med vedlikehold, dugnad og arrangementer.
Gjennom året har eldhustaket blitt
tettet og himmling/gulv i stalltrevinnkjøringa restaurert. Impregnerte
stolper for bruk til restaurering av
utlåvebruer ble anskaffet og det ble
sikret for besøkende på låvetrevet. På setra ble siste rest av maling på
eldhuset gjort ferdig. Dugnadstimene kom opp i 345. I år som årene før
har det også beitet dyr på setra.
Av arrangementer har det vært Ulsrudsøndager fire søndager i juli og en
i august. Dette i samarbeid med Husflidslaget. De fleste søndagene var
føderådskjerringa ved Kari Avlund, på plass i føråa.
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Olsokkvelden i Ulsrud holdt
Trond Klaape et interessant
kåseri: "Tankar ved olsokleite".
Helge Staum, Anders Hjelmstad
og Asgeir Nustad stod for
musikken.
Gjennom hele sommersesongen var det fotoutstilling i Ulsrud. Temaet
var bilder fra Auggedalen i 1920-årene. Dette var et samarbeid med
Kari Høglund som hadde funnet glassplater fra bestefarens
fotografering fra den tidsperioden. Glass ble gitt av Paulsrud
Snekkerverksted og rammer ble laget av Kjell Håkon Reistad. Noen av
bildene ble solgt, resterende ble værende i Ulsrud for salg og utstilling
senere sesonger. Sommerbesøket i Ulsrud ble totalt ca 400 personer.
I år blir det også Ulsrudsøndager. Det er ikke satt noen dato enda, men
det er foreløpig tenkt fire søndager. Det som er bestemt er at det blir
olsokfeiring i Ulsrud den 30.7 med høymesse som en del av
programmet. Dato for Ulsrudsøndager og andre arrangementer blir lagt
ut på hjemmesida når de er klare.

I 2016 fikk vi inn over 12 000 kroner gjennom
Grasrotandelen. Dette er penger som kommer
godt med i drifta av laget og vi takker alle som
støtter oss på denne måten. Ønsker du å gi din
Grasrotandel til historielaget, ta med strekkoden
til venstre til din tippekommisjonær. Mer
informasjon finner du på hjemmesida vår.
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Ole Arnfinn Torgersrud – 100-års jubileum i år
Forfatter, journalist, lærer og årbokredaktør Ole Arnfinn Torgersrud
ville fylt 100 år den 25. april i år. Han vokste opp i Torgersrud i
treahøgda i Østre Gausdal sammen med foreldre og søsken. Hit kom han
tilbake som voksen, sammen med kona Magnhild og sine yngste barn.
Her bygde de opp nye trivelige hus og skapte et ualminnelig lunt og
gjestfritt hjem. Ole Arnfinn hadde evner ut over det vanlige, både som
jordnær hverdagskar og som åndsmenneske. Slik har han etterlatt seg en
dikterarv som formidler av både filosofiske, humoristiske og
skarpsindige viser og vers, som ettertiden har stor glede av.
Torgersrud vil bli hedra med flere minnearrangementer gjennom året.
Årets Gausdalsminner som blir nr. 17 i rekka, vil inneholde en mer
inngående artikkel om Ole Arnfinn, ført i pennen av Ivar B. Blekastad.
Her i Gausdalstidende vil vi minnes Ole Arnfinn med disse få ord, samt
diktet han skrev om «Feier’n i Gausdal». Feier’n bodde på nabobruket
til Torgersrud. Det var Simen Amundsen Leine, feier i Gausdal gjennom
30 år.
Feier’n i Gausdal.
Det går ei segn om ’n Simen feier,
ein svart og fillete liten kar
som tråva bygda med feier-greier
i ungdomsårom hass bestefar
og spelte gauk og ga gode svar.
Fyst han kom innom att på eit steille,
så vart det liv der og leik og skratt.
Han strauk åt peisa og opna spjellet
og klatra opp som ’n røysekatt,
og oppå takmønet fanst ’n att.
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Der stakk ’n opp med sitt bustehugu
og naus og hosta ut røyk og sot.
Så reis ’n rak over tak og stugu
og slo med hendom og skifta fot
og gol - som hånån - tå herleg mot!
Ner dågån enda i kveilder sine,
da rusla ’n hematt i ro og mak
åt husmannshytta si oppi Leine.
Men mårån ette stod ’n atter rak
og gol mot sky frå eit stugutak.
Ner folket undrast og sporde ’n Simen
hoss det kunn’ ha seg at feier’n va
så glad, da fekk døm att svar på timen.
Det bli itte verre i verda ma,
om eg er livat og lett og gla.
Nå er det mange som går og sture
og grin for alt som døm itte fær.
Døm gjer seg sjølve og andre sure
og jamre både for vind og ver.
Vi skulle haft att ’n Simen her!
Han som rusla omkring i grendom,
fattig, fillut og svart tå kol,
men enda slo ut med båe hendom
på hårt eit hustak, og gol og gol
mot nordavind som mot måråsol!
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Marthe Stine Fyksen til minne
Marthe Stine Fyksen døde i mars 2016, i en alder av 79 år. Marthe Stine
betydde så mye for så mange i bygda. Med mellommenneskelig
omtanke, og tydelig ansvar for bygdekultur og fellesskapets
utfordringer, satte ho varige spor. Gausdal Historielag fikk gjennom 6
år på 90-tallet en produktiv tid under hennes lederskap. Gjennom
ytterligere 16 år var ho del av historielagets bokutvalg, som leder og
medlem. De som fikk arbeide sammen med henne, fikk nyte godt av et
engasjement som inspirerte og ga grobunn for trivsel og godt
samarbeid. Marthe Stine ble tildelt æresmedlemskap i Gausdal
Historielag i 2006, ett av flere ærespriser. Året etter ble ho tildelt
Kulturprisen av Gausdal Kommune, nettopp for sin betydelige innsats
for lokalhistorie gjennom en årrekke. Sammen med sin mann Knut
Fyksen fikk ho Huldreprisen, en æresbevisning for innsats i
Gausdalsfjellet. Dette var knytta til deres betydelige innsats for Kittilbu
Utmarksmuseum, et engasjement som Marthe Stine påbegynte som
historielagets representant. Marthe Stine hadde flere verv og
arbeidsoppgaver på andre fronter, bl.a. som menighetsrådsleder.
Vi minnes Marthe Stine i takknemlighet.

Medlemskap og kontingent
Det er gjort endringer i innkreving av medlemskontingent. Før har det
fulgt med en giro i Gausdals Tidende. Det er det fra i år slutt på.


De som har betalt kontingenten for 2016 vil få tilsendt
innbetalingsgiro, enten pr. vanlig post eller på e-post, hvis vi har
din e-postadresse.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn ved å:
 gå til hjemmesida: www.gausdalhistorielag.no. Under menyvalget
"Støtte/medlemskap" finnes det et skjema for innmelding i laget.
 ta kontakt med oss på arrangementer eller med leder eller
kasserer, se siste siden.
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Leder
Ola Fyksen
post@gausdalhistorielag.no
Nestleder
Arne Halvorsen
arnehalv@bbnett.no
Kasserer
Sofie Ågot Aulstad
gompholen@bbnett.no
Sekretær
Svein Fyksen
sveinfyk@bbnett.no
Styremedlemmer
Liv Bruvang
gbruvang@bbnett.no
Ivar Wold
iv-wol@online.no
Kari Batt Rawden
kari.batt-rawden@ntnu.no
Leder i boknemnda
Kjell Magne Solberg
kjelsolb@bbnett.no
Boksalgsansvarlig
Ivar Wold
salg@gausdalhistorielag.no
Leder for fotoregistrering
Tor Korsvold
korsvold@bbnett.no
Leder for slektsgransking
Gunnar Rundtom
grundtom@bbnett.no
Arkivansvar
Kjell Håkon Reistad
kjellrei@bbnett.no
Slekter/garder bind II
Arne Halvorsen
arnehalv@bbnett.no
Koordinator Ulsrudutvalg
Birgit Kraabøl
bkraabol@online.no
Skolemuseet
Torgun H. Maurset
torgmaur@online.no

Årsmøte
Gausdal Historielag har årsmøte i Ø. G.
Prestegard søndag 12. mars kl 19.00. Saker
kan fremmes for årsmøtet av alle medlemmer.
Saker fremmes skriftlig og sendes styrets leder
innen 4.mars 2017. Foredrag ved Nils Nygard.
Styret
Medlemsregister
Medlemskontingenten er kr 150,-. Registrerte
medlemmer vil få en adressert giro i posten eller i en
e-post

Send en hilsen til post@gausdalhistorielag.no,
og vi registrerer din e-postadresse
Medlemsmøter
Slektsgranskings- og fotomøter finner sted i våre
lokaler i Prestegarden. I år står vi igjen med den 6.
mars - 3. april - 8. mai - 12. juni - 2. oktober - 6.
november og 4. desember
Vel møtt!

Vi har bøker til salgs i prestgarden.
Mange bøker til nedsatt pris!
Levering av materiale til historielagets arkiv.
For å sikre forskriftsmessig avlevering og
registrering anbefaler vi våre månedlige
medlemsmøter eller direkte kontakt med
arkivansvarlig, tlf. 900 66 640.
.
Ta en titt på vår hjemmeside
www.gausdalhistorielag.no
Følg oss også på Facebook
Vårt bankkontonummer er: 2003 20 08276
Adresse:
Postboks 1, 2649 Østre Gausdal
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