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Støren museum og historielag
Årsberetning for 2007
Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre:
Jon Gunhildsøien (leder)
Sverre Tangstad (nestleder)
Jens Ivar Gynnild (sekretær)
Kirsten Frøseth (kasserer)
Solveig Rogstad (styremedlem)
Per Kr. Vik (styremedlem)
Hans Erik Gynnild (styremedlem)
Eivind Vik (varamedlem)
Jan Erik Grytdal (varamedlem)
Odd Steinar Reitan (varamedlem)
Kommunens representant i styret har vært Anna Therese Flatmo Bakken
Revisorer:
Ingrid Storrø
Egil Skjærvold
Ola Haukdal (vara)
Valgkomite:
Ola Haukdal (leder)
Jarle Riise
Oddbjørg Løhre
Ved årsskiftet har laget ca 100 medlemmer.

Styremøter / deltakelse i eksterne møter
Fem styremøter er holdt i perioden. Saker som har vært behandlet i styret er:
Konstituering av arbeidsutvalgene (utvalgenes medlemmer er gjengitt nedenfor)
Planlegging av en Fredheim-kveld i Støren nye barneskole
Planlegging av et arrangement med forsamlingshus som tema
Taket på Raudlåna (vedlikeholdsbehov)
Planlegging av vandringer i 2007
Planlegging og gjennomføring av et arrangement med tema ”undertøy” i forbindelse med
årets kulturminnedag
Planlegging av en Rogneskveld i Beghall med utgangspunkt i gamle bilder
Avklaring av eierforholdet til museets bygninger
Hans Erik Gynnild har deltatt i et møte om vedlikehold av ”Pilegrimsleden”

Innkjøp:
Styret har vedtatt å anskaffe maskinutstyr og programvare til bruk i bildebevaringsprosjekt

Arbeidsutvalgene
I 2007 har fem arbeidsutvalg vært i aktivitet. De fem utvalgene og deres medlemmer er:

Arbeidsutvalget for drift av og arrangement ved museet
Leder: Per Kristian Vik
Medlemmer:
Solveig Rogstad, Sverre Tangstad og Leif Sverre Kårstad

Arbeidsutvalget for de historiske vandringene
Leder: Eivind Vik
Medlemmer: Jens Ivar Gynnild, Åshild Haukdal Grøtan, Per Bjarne Bonesvoll og Tor-Odd
Bones

Arbeidsutvalget for Bygdabladet
Leder: Hans Erik Gynnild
Medlemmer: Arne Jakobsen og Odd Steinar Reitan

Arbeidsutvalget for slektsgranskning
Leder: Gerd Stenbro Loe
Medlemmer: Sverre Tangstad og Jan Erik Grytdal

Arbeidsutvalget for Støren museum og historielags hjemmeside
Leder: Jan Erik Grytdal
Medlem: Hans Erik Gynnild
Jeg benytter anledningen til å takke alle som med sin frivillige innsats har bidratt til en positiv
utvikling for Støren museum og historielag.

Støren, den 2.februar 2008
Jon Gunhildsøien
Leder

Årsmelding fra Vandringskomiteen i Støren Museum og
Historielag 2007
Årets første vandring ble avviklet den 30. mai fra Vårvollen
til Skårvollen.
31 personer hadde møtt fram ,og vi fikk en orientering om
Vårvollen og campingplassen av Kåre Kjelstad .
Videre var vi innom Støren Camping,Ivar Engen ga oss en
grundig innformasjon om historien og drifta av plassen.
Neste stopp på turen var Støren Cementvarefabrikk.
Rune Folgerød var den som ga oss et innblikk i driften av
fabrikken.
Turen ble avsluttet med kaffe og kaker på Skårvollen.
Til vandringa den 13.juni som foregikk i omr.HallgutuMoan hadde det møtt fram 24 personer.
Her var det Åshild Haukdal Grøtan som guide. Amdal
var første stopp ,folk fra Amdal fortalte oss om garden.
Herfra gikk vi nedom Kroa,og derfra markaleia til
Hongrød,her møtte vi Eirik Moan som fortalte oss
mye interessant om både Hongrød og Moan.
Lørdag den 25.august var det lagt opp til Soknedal rundt
med buss.
På denne turen hadde vi fått med oss en ypperlig guide
i Ola Birger Vagnild.
Turen ble avsluttet med kaffe og kaker på museet
i Soknedal.
27 personer var med på denne turen.
Den 29 august var det planlagt vandring i omr. GodøienLappland, men på grunn av mye regn ,måtte den turen
Avlyses.
Vandringen er planlagt gjennomført i 2008.
For vandringskomiteen
Eivind Vik

DIS-ST-GAULDAL - ÅRSMELDING 2007
DIS-ST-Gauldal har hatt 9 møter i 2007. Sverre Tangstad, Jan Erik Grytdal og Gerd Stenbro
Loe har hatt ansvaret for gruppa.
Møtene har også i 2007 vært holdt på Gauldal videregående skole andre tirsdag i hver måned,
kl 1830–ca kl 2100, innkalling per e-post. Oppmøtet har variert noe, men vi har for det meste
vært mellom 10 og 15 på møtene. Det er fortsatt Støren Museum og Historielag som ordner
med lokaler og datamaskiner til oss.

Temaer 2007 har vært:
Januar: Planlegging og diskusjonsmøte. Jan Ove Larsen: Gotisk skrift
Februar: Jan Erik Grytdal: Skanning og bildebehandling
Mars: Finn Guttvik og Idar Kaare Loe: Slektsprogrammet Brothers Keeper - Demonstrasjon
og nyheter, bruk av Gedcomfiler
April: Vi søker i Kirkebøker og andre kilder på Internett
Mai: Omvisning og orientering på det nye statsarkivet på Dora
September: Planlegging og diskusjonsmøte
Oktober: Jan Ove Larsen: Bruk av Slektsforum, søking i kilder, sikkerhetskopiering
November: Daglig leder i Fellesrådet for Støren Prestegjeld, Brynjar Træthaug, orienterte om
hva kirkekontoret kan hjelpe oss med og hvilke opplysninger som er tilgjengelig for oss.
Desember: Finn Guttvik og Idar Kaare Loe: Overføring av bilder og tekstfiler til Brothers
Keeper, div. nyheter i Brothers Keeper.

Gerd Stenbro Loe

Sverre Tangstad

Jan Erik Grytdal

Årsrapport 2007 – Støren museum og historielag sine nettsider
http://www.storenhistorielag.org
Utvalget for Støren museum og historielag sine nettsider har bestått av web –og nettredaktør
Jan Erik Grytdal, og arbeidet har foregått kontinuerlig gjennom hele året.
I løpet av året har hjemmesiden blitt videreutviklet og oppgradert på flere områder. Av de
største nyhetene i løpet av 2007 er Bygdabladet sine nye sider, samt nye nettsider til DISGauldal.
Ser vi på besøkstallene på hjemmesiden så er vi oppe i ca. 65 000 treff i løpet av 2007, 30 %
økning i forhold til 2006. En god økning hvis vi ser på rene besøkstall. Ser vi på mer på
statistikken så ser vi at vi har hatt besøkende fra USA, Tyskland, Australia, Brasil, Kina,
Japan med flere. Med andre ord en spennende kombinasjon av nasjonaliteter, sannsynligvis
personer som har eller har hatt en tilknytning til vårt område.
På slutten av året har arbeidet med et nytt bildearkiv tatt mye av tiden. Dette er et arbeid som
fortsetter inn i 2008, og som forhåpentligvis vil være å finne på hjemmesiden i siste halvdel
av året. Dette er et arbeid som koordineres i samarbeid med flere utvalg, først og fremst
utvalget for Bygdabladet, som allerede sitter på et stort bildemateriale.
Ansvarlig nettredaktør
Jan Erik Grytdal

