Årsmelding 2013 Lesja historielag.

Medlemmer
I 2013 hadde Lesja Historielag 165 medlemmer, 164  som har betalt medlemskontigent og eitt æresmedlem.  I år vart det ikkje sendt giroblankettar til utanbygds medlemmer, og vi har heller ikkje sendt ut purring til dei som ikkje betalte slik vi gjorde i fjor,  så i realiteten kunne nok medlemstalet vore noko høgare. Til samanlikning var det 150 som hadde betalt kontingent for 2012.

Årsmøtet 2013
Årsmøtet vart halde på auditoriet på  Lesjaskog skule 20. februar 2013 med 18 medlemmer tilstades. Elevar frå kulturskulen opna møtet med musikk av mange slag. Innkalling og sakliste vart godkjent.  Årsmøtet valde Oddvar Romundset til møteleiar og Tor Einbu til sekretær.
Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for 2012 vart referert og  godkjend.
Årskontigenten for 2013 vart uendra; kr. 100 for enkeltmedlemmer og kr. 150 for familiemedlemskap. 

Val
Hans Morken leia valet. Oddvar Romundset, Tor Einbu og Kjell Løftingsbakken vart samrøystes attvald for 2 år. Hans Morken hadde sagt frå seg attval, og i staden hans vart Einar Morken vald inn i styret for 2 år. Oddvar Romundset vart attvald til leiar for 1 år.
Vara til styret: K.M. Bjørneby, Jorunn Krokrud og Anton Hole. Vald for 1 år.
Valnemnd: Odd Dalum, Arnfinn Sønstebø og Hans Enstad
Revisorar: Nils Bøe og Arne Mohn. Vara: Thorbjørg Utgård og Ingvild Tøndevoldshagen.
Styremedlemmer i Lesja Bygdemuseum er Oddvar Romundset  og Magnhild Lia med Odd Reidar Hole  og Kjell Løftingsbakken som varamedlemmer.
Skriftnemd for årboka er: Tor Einbu, leiar/redaktør, Aud Einbu, Anne Marie Lien Sønstebø, Odd Reidar Hole, Hans Enstad og Rolf Sørumgård. Sigmund Kolstad er engasjert som kasserar og tiltrer styret. 

Hans Morken vart takka for innsatsen i styret. Deretter vart det orientert om minneinnsamling, dugnadsfest, 100-årsmarkering for stemmeretten, markering av delinga av kyrkjesoknet, bruopning 15. juni, markdagar og arrangement i Jønsonbrenna 31. mai. Til slutt heldt museumsdirektør Torveig Dahl i Gudbrandsdalsmusea eit foredrag med tittelen «Museum og historielag – samarbeid og arbeidsdeling.»

Møte og representasjon
Sidan førre årsmøtet har det vore 7 ordinære styremøte. Diverre hadde ingen frå styret høve til å møte på Årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag  og Dølaringen i Gausdal 27. april, og vi har heller ikkje motteke noko referat frå dette møtet.  Tor Einbu, Odd Reidar Hole, Oddvar Romundset og Rolf Sørumgård deltok på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen den 30. januar.

Lorkverna 
Bruopninga: Brua over Lora elv ved Lorkverna kom på plass like før jul i 2012. Måndag den 7. januar 2013 hadde styret i historielaget ferdigbefaring på brua saman med Jon Sneve frå Jora Bygg og Laft. Styret var svært godt fornøgd med arbeidet som var utført av Sneve og folka hans.
Så snart vinteren sleppte taket i slutten av april, var vi i gang med dugnadsarbeid for å gjere klart til opningsdagen. Brua vart beisa, vegen fram til brua vart planert og grusa og mellom husa på Lorkverna vart det rydda,raka , pussa og gjort i stand. Laurdag den 15. juni hadde vi offisiell opning av brua. Magnus Jøndal klipte sløyfebandet, det var hornmusikk ved Kjøremgrenda Musikkforening, Oddvar Romundset heldt tale og fortalde om brubygginga og Jan Stavheim las eigne dikt. Gunnar Åvangen helsa frå banken og Sparebankstiftelsen og overrekte ein sjekk på 200.000 kroner til kulturstien på nordsida av Lora.  Einar Utgaard helsa frå Lesja bygdemuseum og overrekte ei gåve på 10.000 kroner frå kommunen. Gunnar Storhaug helsa frå Buldozerlaget og overrekte ein sjekk på maskinarbeid for 6.500 kr  og det var helsingar frå Statskog, Jora Bygg og Laft, og Lesja fjellstyret. Til slutt mottok Odd Reidar Hole blomar,  gode ord og applaus for sin store innsats for Lorkverna og brua. Bort imot 200 menneske var møtt fram og da programmet var slutt kunne Rolf Sørumgård og Eldrid Riise by på jordgropsteikte lammelår, heimebrygga øl, kaffe og kake. 
Sommaraktivitetar: Den 18. juni hadde vi «møllarkurs» på Lorkverna med 8 deltakarar. Odd Reidar underviste i maling og stamping og kom med råd og rettleiing i omvisning på Lorkverna. Dei 8 «møllarane» fordelte helgene på seg, og som i fjor var kverna bemanna på fredagar, laurdagar og søndagar i tida 20. juni til 20. august. Da vart det male mjøl for sal og det vart servert kaffe. Årets møllarar var Odd Reidar Hole, Kjell Løftingsbakken, Hans Morken, Odd Gråberg, Terje Taraldsen, Rolf Sørumgård, Sigurd Holseth og Bjørn Randen. Skuleklasser og andre grupper har fått omvisning utanom dei faste tidene. 
Talet på gjester på Lorkverna har vore merkbart større dette året. Det heng nok saman med at vi har fått kringleskilt ved E 136 og at vi fekk mykje blest i samband med brubygginga. Kring 2.500 gjester skreiv seg inn i gjesteboka, men vi veit at besøkstalet er betydeleg større fordi det er få som skriv i gjesteboka når kverna ikkje er bemanna. 
Chamoristallen har rideleir med overnatting på Lorkverna 4-5 gonger i løpet av sommaren, trivelege gjester som er særs flinke til å rydde etter seg. 
I sommar vart det gjennomført kolbrenning og blestring tre gonger etter same opplegget som tidlegare. Også i år starta smedelevane ved Hjerleid skuleåret sitt på Lorkverna med kurs i kolbrenning og jernblestring.
Jonsok: Også i år var det over 50 personar som samlast til jonsokfeiring ved Lorkverna. Det var fyr på grillen, folk kosa seg med god mat og drikke og hyggeleg prat da jonsokbålet vart tent og brann lenge i den ljose sommarnatta.
Smia:Historielaget overtok i fjor tømmeret til ei gamal smie frå Ola Jo Botheim. 
I løpet av sommaren kom laftesteinane på plass, tømmeret vart lagt opp att og smia kom under tak. Takåsane og enkelte stokkar måtte fornyast, og til våren er det klart for å få torv på taket. Odd Reidar Hole og Kristian Myrum har fått godskrive mange dugnadstimar for at smia no er klar for å innreiast til sitt bruk. 
Kulturstien: Kulturstien på nordsida av Lora har stått på vent ei tid fordi vi måtte prioritere brubygginga. No er komitèen reorganisert med Rolf Sørumgård, Odd Reidar Hole, Martin Vorkinn og Oddvar Romundset. På sjølve stien er det meste av arbeidet gjort, seint i haust vart stien mellom brua og gapahuken planert så vi vonar at den skal bli framkomeleg med rullestol. Vi arbeider med utforminga av infotavler og skilt og har håp om at vi kan få dei på plass til sommaren. Tavler og skilt i ein standard som tåler ver og vind er såpass kostbart at vi enda har ein jobb å gjera for å få finansiert det. Stien er elles flittig brukt slik han er; om lag 1000 personar har skrive seg inn i gjesteboka i gapahuken i 2013.

Markens Grøde
Torsdag 18. - fredag 19. juli: Kolbrenning og blestring på Lorkverna. 
Fredag 19. juli: Markdag/fysaktur i Lorkvernområdet med Rolf Sørumgård som kjentmann.
Laurdag 20. juli: Konkurransen «Ka e ditta» på marknadsdagen på Bygdatunet.
Søndag 21.juli: Markdag i Rånå med Erland Bakken som kjentmann.

Markdag i Lesjaverk
Den 22. september var Einar Morken med som kjentmann på ei innhaldsrikt og interessant markvandring. Vi nemner Valtuva, Olavskjelda, Skåpårtjønne, bondekverna, Karusstjønne, Normannssetre, Skråkklia, kolbrennarkoia og den gamle skytebana til Lesjaverk Skyttarlag. Uheldige omstende gjorde at vi vart berre 6 deltakarar, så vi vil vurdere å setja opp att denne markdagen ein gong til.

Olsokfest på Bygdatunet
Også i år vart Olsokfesten eit særdeles triveleg arrangement. Etter messa i kyrkja, samlast i underkant av 100 personar på bygdatunet der vi vart ynskt velkomne av ein godt førebudd komite. Ola Utgaard heldt ein festleg tale om Lesja skyttarlag og om mykje anna. Det var allsang,  Seniordansen hadde oppvisning og Gunnhild Mømb framførte nokre nydelege songar til akkompanement av Paul Gunnar Lien. Deretter var det servering av mat og drikke og hyggeleg samver langt utover kvelden. Vi takkar komiteen for eit triveleg og godt arrangement.


Kulturkveld i Jønsonbrenna 31. mai.
Også i 2013 vart vi gjestfritt mottekne til kulturkveldar hjå K.M.Bjørneby i Jønsonbrenna. Denne gongen hadde han fått tak i tidlegare konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard frå Eikesdalen. Austigard fortalde underhaldande om «kulturimpulsar frå Lesja» om den betydninga Lesja jernverk og handverkarar frå Lesja hadde i Romsdalsbygdene. Etterpå var det servering av kaffe og nogo attåt ute i tunet i den vakre forsommarkvelden.

Stemmerettsjubileet
Hanna Flittie var ei foregangskvinne i lokalpolitikken i Lesja. Ho vart vald inn som vararepresentant i kommunestyret alt i 1902, og som fast representant i 1904. Det var derfor naturleg at vi i Lesja historielag gjorde stas på henne i jubileumsåret. Dette vart gjort gjennom avisene, årboka og gjennom eit ope arrangementet 15. september i samarbeid med kommunen. Der heldt Anna Jorunn Avdem foredrag om kvinnekår i Lesja. Berit Meiningen fortalde om den nasjonale stemmerettskampen og Oddvar Romundset om Hanna Flittie sin innsats i politikken.

Delinga av kyrkjesoknet  
Første pinsedag deltok Lesja historielag i ei markering av at det no er over 150 år sidan Dovre og Øvre Folldal vart skild ut frå Lesja hovudsokn. Folk frå Folldalen og Dovre vart invitert og bidrog i stor grad til eit festleg arrangement. Det var opptog med historiske drakter og hesteskyss fram til kyrkja og det var messe etter opplegg frå ca. 1860. Etterpå vart det kunngjeringar frå kyrkjebakken og kyrkjekaffe på Tunstugu med tradisjonsmat og historiske miniforedrag med helsingar frå alle tre bygdene. Eit strålande sommarver gjorde nok sitt til at kyrkja var fullsett og at det vart trongt om plassen på Tunstugu.

Dugnadsfest og møllarfest
Lesja Historielag har mange dugnadsfolk som stiller opp når vi treng dei. Alle hus, vegar, stiar og andre anlegg ved Lorkverna er bygd på dugnad og vi treng stadig dugnadsfolk for å halde dette i orden og drive det framover. Også Årboka vår er i stor grad eit dugnadsprodukt. Dette var bakgrunnen for at vi 20. mars inviterte alle som på ein eller annan måte har gjort ein innsats  til dugnadsfest. Ca. 25 personar møtte fram på Tunstugu til rømmegraut med spikjemat, kaffe og kaker, allsong, toradermusikk og triveleg samvær utover kvelden.
Den 21. november inviterte vi møllarane frå i sommar til skalkelag på dei lammelåra som var att etter bruopninga. Heile styret og alle møllarane møtte, og vi hadde ein svært triveleg kveld med god mat og drikke. Det vart fortald mange gode skrøner ved bordet, og jammen vart det toradermusikk den kvelden og.



Årboka 2013
Denne årboka er den 30. i rekkja av årbøker/årsskrift for Lesja Historielag, og det er ein livskraftig 30-åring som vi kan vere stolte av. Som vanleg er det stoff frå ulike tidbolkar og med varierte emne. Kverner og sager, transport og krigsminne, lokale bygdapavar og mykje meir! I år kom boka såpass tidleg at vi fekk rimeleg med tid til sal og distribusjon til butikkane før jul, og som tidlegare gjorde skuleelevar på Lesja og Lesjaskog ein stor innsats med salet og tente seg nokre gode kroner til leirskulen. 

Andre bokprosjekt
Bakstjernboka er framleis under arbeid. Den 3. oktober var Odd Reidar, Bjørg og KM Bjørneby i Dovre historielag og orienterte om prosjektet.
Eit nytt bokprosjekt er også i emning. På bakgrunn av dei omfattande registreringane av rosemåling som er gjort, først og fremst av Odd Reidar , er det tanken å gje ut ei bok om rosemåling i Lesja og Dovre. Inntil vidare går dette prosjektet i privat regi og ikkje i regi av historielaget.  

Heimesida  Lesjahistorielag.no
Haimesida er framleis brukt, men det har vore lite utvikling der og vi skulle gjerne hatt ein datakyndig redaktør til å ta seg av det. Facebook-sida vår har på mange måtar vist seg å vere meir effektiv for å nå fram til mange som elles ikkje ville ha engasjert seg i historielaget. 

Økonomi
Økonomien må vel for tida seiast å vere god. Inntektene av Lorkverna har auka ein god del denne sommaren, ikkje minst på grunn av betre skilting og tilrettelegging. Gåvene vi mottok ved bruopninga gjer også at vi har meir pengar å rutte med, men det meste er øyremerkt for dei prosjekta vi har i gang. 

Lesja, 20. februar - 2014		

Oddvar Romundset   -   leiar

