
Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 29.02.2016.  

Sak 4. Årsmelding 
Styret har i 2015 bestått av Øyvind Fiskvik (leder), Bjørg Rangul (nestleder), Arne Langås (kasserer), 

Olav Haugom (sekretær), Kåre Dullum (styremedlem), Halldis Ringen (varamedlem), Anne Evenhus 

(varamedlem). Det er avholdt 11 styremøter. 8. august ble det avholdt ekstraordinært årsmøte med 

godkjenning av revidert budsjett. Laget har hatt 87 medlemmer (enkeltmedlemmer og 

familiemedlemskap), derav 7 æresmedlemmer. 

Utført arbeid 

Mye av arbeidet i 2015 er utført på Elvheim, hovedsakelig knyttet til vann/kloakk, og til istandsetting 

fargeribygningens norddel. Det er boret ca. 120 m brønn etter grunnvann. I tillegg er det meste 

klargjort for påkobling av kommunal kloakk. Arbeidet med vann og kloakk ferdigstilles i 2016. I 

fargeriet er det støpt ny grunnmur og 70 m2 golv, nytt reisverk i 1. etasje og ny bordkledning mot 

nord. 1. etasje skal inneholde kjøkken, HC-tilpasset toalett, gang og møterom. 

Parkeringsplassen ved den nye adkomstvegen til Elvheim er betydelig utvidet. Det er også bygd 

steinmur mot elva (ved fargeriet) og påbegynt arbeid med fiskeplass.  

På Fossum-butikken er det utbedret skade etter påkjørsel sommeren 2015. 

Arbeidet skjer på dugnad med faste dugnadstider tirsdag kveld på gammelmeieriet/butikken, og 

torsdager på dagtid på Elvheim – og ellers til andre tider når det har vært mye å gjøre. Nye 

dugnadsdeltakere er velkommen til å delta i 2016. 

Arrangement 

I løpet av 2015 ble det avholdt fire arrangement helt eller delvis i Åsen Museum og Historielags regi. 

29. mai: Friluftskonsert på Elvheim v/Åsen hornmusikklag. Åsen Museum og Historielag stilte med 

lokaliteter og kaffesalg. 

5. juli: Tradisjonell bygdedag på Elvheim med ca. 400 deltakere. 

8. og 9. august: Åpen museumshelg på gammelmeieriet og butikken. 

21. november: Nord-Trøndelag historielag holdt årsmøte i Åsen menighetshus, med Åsen Museum 

og Historielag som teknisk arrangør. Etter årsmøtet hadde Arne Langås foredrag om 

Hoplavassdraget, videre var det utflukt til Elvheim og museet, før dagen ble avsluttet med middag i 

menighetshuset. Ca. 35 personer deltok. 

Kalender 

Åsen Bygdekalender kom i november 2015 ut i sin 15. årgang. Den har et opplag på 700, og er lagets 

sikreste inntekt. Med årets utgave har 365 bilder vært på trykk siden starten i 2001. Lagets 

medlemmer oppfordres til å bidra med foto til senere års kalendere. 

Formidling på internett 

Lagets nettside er www.aasenhistorie.no. Her er det bakgrunnsinformasjon om laget og dets 

bygninger og eiendommer, samt kunngjøring av arrangement. 

http://www.aasenhistorie.no/


Siden august 2015 har Åsen Museum og Historielag hatt egen Facebook-side, og har 234 følgere pr. 

februar 2016. I desember var det daglige innlegg i en historisk adventskalender, som nådde ut til et 

stort publikum. Sakene ble også presentert på nettsidene. 

På bildedelingstjenesten Flickr (https://www.flickr.com/photos/aasenhistorie/) har laget pr. februar 

2016 over 2200 bilder. Databasen utvides stadig, og et navneregister til fotosamlinga vil i løpet av 

2016 komme ut på www.aasenhistorie.no. 

Økonomi 

Prosjektene i 2015 har vært omfattende og kostbare. Av den grunn ble det 8. august avholdt 

ekstraordinært årsmøte for å øke budsjettet slik at prosjektene kunne gjennomføres. Laget har fått 

økonomisk støtte fra Sparebank1, Aasen Sparebank og Levanger kommune, samt noen store private 

gaver til øremerkede formål. Grasrotandelen har i løpet av året hatt 8 spillere, og laget vil med dette 

oppfordre flere til å gi sin andel.  

I løpet av året er det innkjøpt regnskapsprogram (Agro Økonomi) og tatt i bruk nettbank. 

Medlemmer 

I 2015 hadde laget 87 medlemmer (enkeltmedlemmer og familiemedlemskap), derav 7 

æresmedlemmer. Fra 2016 vil familiemedlemskap utgå, slik at det nå bare blir enkeltmedlemmer. De 

fleste medlemmer er nå registrert med telefonnummer (for SMS) og/eller e-post, slik at styret lettere 

kan sende ut beskjeder elektronisk.  

Styret takker for all støtte og bistand i året som har gått, og håper å stor deltakelse også i 2016. 
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