Historielaget Hommelviks Venner

Årsberetning for perioden
30.januar 2012 til 28.januar 2013
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Arne Lysø
Nestleder:
Kari Hoff
Kasserer:
Jon Hopp
Sekretær:
Eli Brøseth
Styremedlem:
Kari Kristiansen
Leder museumsgruppa:
Jorunn Bakke
Leder fotogruppa:
Aage Moan
Leder kulturminnegruppa: Harald Kringhaug
Varamedlem:
Jon Eidem
Medlemstallet i 2012 er 225, hvorav 13 nye.
MØTER:
• Årsmøte 30.januar 2012
• 9 styremøter i årsmøteperioden
• 3 åpne møter
• Årsmøte i MIM hvor MIM formelt ble lagt ned.
• 2 møter med Malvik kommune. Tema: Ytre vedlikehold av Jakobsli museum.
• 1 fellesmøte på Fjølstadtrøa med alle historielagene i Malvik. Regionkonservator B.
Oden og virksomhetsleder/kultur A. Renå fra Malvik kommune deltok.
AKTIVITETER:
Åpne møter/medlemsmøter:
• I forbindelse med årsmøtet den 30.januar ble det holdt et åpent møte hvor Tor Erik
Jenstad øste av sin store viten om trønderske dialektuttrykk, denne gang knyttet til
årstiden vinter.
• Det var en gang.. på Cafe Rampa m/Tor Haldberg, Øivind Kristiansen og Trond
Sivertsen ble arrangert 2 ganger i 2012: «Hus som ble borte» og «Hommelvik verft og
støberi». «Kassefabrikker» og «Sjøflyhavna». Populære arrangement som fotogruppa
vår står bak.
Maleriutstilling:
I et samarbeid mellom medlemmer fra museumsgruppa og fotogruppa ble det i forbindelse
med maleren Ivar Pettersens 100 års fødselsdag, arrangert en utstilling av hans malerier på
Rådhuset fra 28.april til 1.mai. En enorm dugnadsinnsats ble lagt ned fra høsten 2011 hvor
Tor Haldberg, Harald Kullbotn, Kari Hoff, Jorunn Bakke, Odd-Rune Wang sammen med Inga

og Per Werenskiold møttes til det første planleggingsmøtet og fram til den flotte utstillinga.
Noen av bildene ble vist på Jakobsli Museum.
Fotoutstilling:
HHV var månedens utstiller i Rådhuset i oktober. Utstillingen viste bilder fra Odd-Rune
Wangs samling.
Kulturminnedagen «Møteplasser»:
HHV markert den med vandring langs Gammelveien fra Solbakken rundt Svartnesset til
Flatholman 9. september. Engasjerte guider var Guttorm Næss, Jon Eidem og Odd Bjørkli. Ca
35 deltok.
Årboka 2012:
Mostadmark Jernverks Venner sto for presentasjonen av årboka 2012. Styret i HHV hadde
dugnad på utlevering av boka til lagets medlemmer 7. og 8.desember på Coop Prix,
Hommelvik
Bygdekalenderen anno 2013:
Fotogruppa står for det årlige arbeidet med å samordne bilder og tekster til kalenderen. Den
selges i butikker i kommunen og ved dørsalg..
Jakobsli Museum:
I løpet av høsten har medlemmer fra kulturminnegruppa og museumsgruppa lagt ned mange
dugnadstimer med skraping av veggene og skraping og kitting av vinduene på hovedhuset.
Etter forhandlinger med Malvik kommune som har ansvaret for det ytre vedlikeholdet, vedtok
styret i august å hjelpe kommunen med dette arbeidet. MK har bekostet materialer og utstyr,
mens HHV’s medlemmer gjorde jobben.
Jakobsli har som vanlig vært åpent for besøkende 1 gang i måneden fra mai til september og
når julegrana tennes, kan man besøke et julepyntet Jakobsli .
Lagerlokaler i kjelleren på Coop Prix Hommelvik:
Historielagets gjenstander og arkiver har ligget i kjelleren under ombyggingperioden av
Prixbygget. I løpet av høsten har museumsgruppa gjort en kjempejobb med å støvsuge, vaske
og etter hvert innrede det vel 40 m2 store arealet vi nå leier. Vi er glad for endelig å ha fått en
trygg lagerplass.
Historiske Malvik i Malvikbladet:
Malvikbladet ønsket en fast spalte om kulturhistorie og etter et møte i januar skulle
historielagene og regionkonservatoren bidra med artikler gjennom våren. HHV leverte artikler
om Jakobsli, Gamle hoppbakker, Hommelvikdialekten med Solveig Dahls fornøyelige
historie og til slutt turforslag til Høibytrøa og Tyskertrappene. Ansvarlige var Kari Hoff og Eli
Brøseth

Hjemmesida:
Kari Hoff har ansvaret for sida vår, hvor det legges ut ny informasjon og interessante artikler.
HHV vil også dette året takke Pål-Didrik H Roland for god støtte og hjelp underveis. Adresse:
http://www.hommelviksvenner.no eller www.malvik.kommune.no/museene-i-malvik
DIVERSE:
Det ble opprettet en ny gruppe i laget som skal samle inn og registrere gamle ord og uttrykk
fra nærmiljøet vårt. I juli deltok gruppas leder, Bjørn Jensen, på konferansen Jamt-Trønderske
historiedager i Østersund.

Økonomiske tilskudd:
Etter søknad kr. 11.000 Fra Malvik kommune.
Grasrotandel Norsk Tipping kr. 687,40

UTFORDRINGER:
• Fortsette arbeidet med ytre vedlikehold av Jakobsli Museum i samarbeid med Malvik
kommune.
• Fortsette arbeidet med innredning og lagring av historielagets gjenstander i det nye
lagerrommet på Coop Prix Hommelvik.
• Ta vare på og registrere det store billedmateriale fra Tor Haldberg
• Oppfølging av andre prosjekter som lagets grupper holder på med.
For utfyllende opplysninger om lagets arbeid, viser vi til arbeidsgruppenes meldinger.
Vi vil takke medlemmene for god støtte og engasjement i året 2012. Takk til Lions Club,
Malvik, for den flotte benken vi fikk. Den er på plass i Høibytrøa, hvor besøkende nå kan sitte
ned ved de gamle tuftene. Vi vil også rette en stor takk til alle som har støttet oss med
dugnadsarbeid og med bidrag til og salg av kalendere og årbok.
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