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1 FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER 

Frosta Historielag har i 2016 hatt 169 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 e-
post. Dessuten vil styret etter hvert også ta i bruk Facebook mer om senn. Det 
når flere enn bare medlemmene våre. 

 

 

2 TILLITSVALGTE 

I 2016 har disse hatt tillitsverv i laget: 

STYRET: 

Leder   : Bjørn Olav Juberg 

Nestleder  :  Kåre H.Ulvik 
Kasserer  : Roar Lindgaard 
Sekretær  : Thorleif Tvete 
Styremedlem : 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, 
 
 



 
3 ÅRSMØTET 

Årsmøtet ble holdt i Frosta Bibliotek  9.mars 2016.   
Etter avtale med Frosta Bygdemuseum og Frosta Fortidsminnelag avviklet også 
de sitt årsmøte samme kveld. 
 
4 STYRET 

Styret har i perioden hatt 4 styremøter og behandlet 39 saker. 
Første varamedlem har møtt på alle styremøtene. 
I tillegg har styret hatt meget god kontakt pr e-post. 
 

5 REPRESENTASJON 

14.01.  Begravelse i Frosta kirke etter Ola Stavseth – Bjørn Olav Juberg la 
blomster på båra frå Frostasamfunnet, Bygdemuseet og 
Historielaget. 

26.04.  Møte om tavler Frostastien ved Ola Davidsen og Frostingen – Bjørn 
Olav Juberg 

17.06.  Møte i Den Kulturelle Spaserstokken – Bjørn Olav Juberg 

13.08.  Frostadan 2016 i Frostahallen 
  0930 opprigg ved Roar L og Bjørn Olav J 
  1000 Roar L og Kåre H U 
  1100 Kåre H U + Thorleif + Roar 
  1200 Thorleif + Bjørn Olav + Roar 
  1300 Roar + Bjørn Olav + Thorleif 
  1400 Ola V + boj 
  1500 nedrigg: Bjørn Olav 
 
I forbindelse med overrekkelsa av 
Frosta Kommune sin Ildsjelpris for 
2016 under Frostadan til Roar 
Lindgaard var hele styret til stede. 
Fungerende ordfører Johan Petter 
Skogseth overrakte prisen 



 
10.09. Kulturminnedag Tørkhuset 
  Kåre H. Ulvik, Thorleif Tvete, Lilly Eriksen, Bjørn Olav Juberg 
 
 
 
 
 
 
 
14.09. Kulturminnedag: Biblioteket – Årbokarbeid 
 Thorleif Tvete, Lilly Eriksen, Bjørn Olav Juberg 
 
26.09. Befaring på Tinghaugen an minnesmerke kirkegården 
 Bjørn Olav Juberg 
 

19.11  Årsmøte i NT Historielag i Mosvik 
  Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
 
24.11.  Møte med Frosta Menighetsråd om avtale salg av Jubileumsboka 

Frosta Kirke - Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg 
 
 
Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret før jul 2016: 
Roar  Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre Ulvik, Thorleif Tvete,  Peder Ohlen, 
Åse Kvarme Eidsvåg, Andreas Naavik, Arnt Stavseth, Steffen Hjelde,  
Jan Bakken, Kristian Risan, Ola Viken, Liv Inger Østerlie, Bjørn Olav Juberg. 
Salget startet 12.12. og ble avsluttet 21.12. Til sammen 14 personer stilte opp 
fra en gang til seks ganger med vakter fra 2 til 5 timer, mest vanlig med ei vakt 
på 4 timer. Til sammen 32 vakter. 
Ansvar for salg og vaktliste var Thorleif Tvete, mens Roar Lindgaard etterfylte 
bøker til en hver tid. 
Nytt av året var betalingsordning med kort – iZettle. Dette fungerte ikke helt 
som ønskelig, og vi må undersøke noe mer før vi kan satse på å bruke dette fullt 
ut. 
 



 
6 OPPGAVER ARBEIDET MED I 2016 

A) Egen årbok: «Frosta – før og no» kom ikke ut 
dette året. Årsaken var at Historielaget fikk 
ansvar for jubileumsbok for Frosta kirke 150 
år. Bjørn Olav Juberg og Roar Lindgaard 
gjorde et godt stykke arbeid med denne boka! 
Historielaget selger boka på provisjonsbasis 
for Menighetsrådet. 

   

 

 
B) Hanebogen 

Siste vinter gjestet Bjørn Olav Juberg Frosta Rotary med opplysninger og 
bilder fra Ulvik og som ligger ved vegkanten der. Ruinene stammer fra 

andre verdenskrig. Det ble 
samtidig sagt at det gamle 
krigsområdet i Hanebogen var i 
ferd med å gro helt igjen! Dette 
tok Lars Bjørn Moksnes som en 
utfordring, og har i løpet av våren 
og sommeren brukt utrolig mange 
timer til å rydde småskog,merke 
stier og henge opp 
informasjonsark i Hanebogen. Han 
la også ut ei besøksbok, og denne 
viser at det er mye folk som 

besøker området.. 

Lars Bjørn Moksnes og Bjørn Olav Juberg ved   Stor takk til Lars Bjørn Moksnes   
restene av kommandobunkeren i Hanebogen.       for flott innsats! 
(Foto: Torgunn Østbø) 

 

 



C) Historisk kalender for 2107 er produsert. Vi ser fort av salget om bildene 
representerer stort mangfold først og fremst geografisk. 
Takk til kalenderkomiteen. 

 
D) Intervju av eldre mennekser har laget gjort i mange år. I løpet av året har 

Thorleif Tvete og Peder Ohlen  foretatt noen nye intervjuer. 
  

E) Kulturminnedagene 

Har de siste åra vært et årlig arrangement i regi av Norsk 
Kulturvernforbund. I 2016 var temaet «Se hva vi kan! Kompetanse og 
kunnskap i kulturvernet.» 
Bygdemuseet tok ansvar for søndag 19.09. med utstilling av dåpskjoler.   
Historielaget hadde ansvar for to arrangement: lørdag 10.09. - Tørkhuset 
ved Skogtrøa. Her ønsket lederen vel møtt og sa litt om intensjonen med 
kulturminnedagene; Musikklaget «Klang» stilte opp også i år, Kåre H. Ulvik 
orienterte om restaureringsarbeidet.   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 
personer var tilstede. 

 Det andre arrangementet foregikk i Frosta Bbliotek onsdag 14.09. med 
tema «Årboka vår». 14 interesserte møtte her. 

  

 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 avisa, og dermed også god PR for laget. 

G) Adresserinsprosjektet ble 27.09. endelig bragt i havn ved 
Kommunestyrets vedtak. Nå gjenstår det å få opp skilt og å ta ibruk den 
«nye» navna! Thorleif Tvete har sittet i arbeidsutvalget. Takk til Thorleif 
for vel utført jobb her. 

H) I løpet av året Historielaget brukt tid på å komplettere og sortere rundt 
20 årganger av bygdebladet «Frostingen». I det nye året skal disse bindes 
inn. Dermed vil alle årganger f.o.m. 1919 t.o.m. 2015 være innbundet. 

 



H) Styret har vedtatt å bruke e-post som informasjonskanal til medlemmene 
våre. I løpet av året er to slike Info-brev sendt ut. Hvis dette skal 
fungere godt,må medlemmene være flinke til å opp adressen til oss. Vi har 
også i løpet av året tatt i bruke Facebook noe. Dette når kanskje også 
noen som kke er medlemmer. 

7 ØKONOMI 

Totale inntekter i løpet av året: kr 279374,28. I dette beløpet ligger 
godtgjørelse fra Frosta Menighetsråd for arbeidet med jubileumsboka for 
Frosta kirke 150 år. I avtalen mellom Historielaget og Menighetsrådet var det 
kr 100000,- i penger, samt salg av 50 bøker a kr 250,- til inntekt for 
Historielaget; totalt kr 112500,-. Historielaget tok da alt arbeid og alle utgifter 
i forbindelse med hele produksjonen av boka – totalt rundt kr 90000,-. Når 
honorar til forfatterne står på kr 0,-, gir dette et greit tilskudd til laget.   
I tillegg dette beløpet, kommer inntektene våre fra kontingent fra medlemmene 
våre, salg av kalendre, eldre årbøker, Frostabøker og salg av boka til Ola 
Stavseth si bok. 
Totale utgifter: kr 201281,66  
I dette beløpet ligger som tidligere omtalt alle utgifter i 
forbindelse med produksjon av jubileumsboka for Frosta 
kirke. Avdrag på lån til Frosta kommune er betalt i.h.h. til 
avtalen - kr 30000,-. 
Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 78092,62 
Ved årsskiftet hadde laget kr 242472,73 i kasse og bank. 

Viser ellers til eget oppsett med fullstendig regnskap for 
2016. 

 

8 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 2017 

STYRET 



 

 

 

 

 

 


