ÅRSBERETNING 2017
FOR FORENINGEN INGEBORG REFLING HAGEN
KULTURHUS - FREDHEIM
1. Styret
Leder
Inger Sleppen
2017 - 2019
Nestleder
Svein Gundersen 2016 - 2018
Sekretær
Petter Mohn
2017 - 2019
Kasserer
Else Liberg
2016 - 2018
Styremedlem
Else Braseth
2017 - 2019
Møtende vara
Audun Solberg
2016 - 2018
Møtende vara
Andreas Dillerud Olsen 2017 - 2019
fritak fra vervet i mai 2017.

- Ba om

Møtende vara Børre Nordsveen ble 1. juni 2017 oppnevnt av styret til å
fungere fram til årsmøtet 2018.
Revisorer:
Jahn Lundsveen
2017 - 2018
Mari Hellesøy
2017 - 2018
Vara: Ivar Sander 2017 - 2018
Valgkomite:
Leder Siri Lappegård
2015 – 2018
Camilla M. Brandt 2016 – 2019
Solveig Nordal
2017 - 2020
2.
Styremøter
Det er avholdt 13 styremøter: 19. januar, 11. februar, 16. mars, 6. april, 2. mai,
11. mai, 1. juni, 28. juni, 17.august, 10. oktober, 26.oktober, 2. november og 30.
november.
Til sammen 89 saker er blitt behandlet.
3.
Organisasjonen:
Styret har oppnevnt arbeidsgrupper:










Tilbakeføring av uteområdet
Kulturaktiviteter
Kunstutstillinger
Omvisninger
Kulturlåven
Tilbakeføring av kjøkkenet
Informasjon (Facebook og hjemmeside)
17. juni på Fredheim
Innredning av Bua til butikk
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Temabok om «Kunsten på Fredheim»

4.

Medlemsantall for 2017: 148 medlemmer

5.

Virksomhet knyttet til eiendommen Fredheim

Restaurering av hovedbygning
Alt restaureringsarbeid skjer etter antikvariske prinsipper og i nært og positivt
samarbeid med Hedmark fylkeskommunes kulturminneavdeling gjennom hele
prosessen og de har fungert som veiledere i arbeidet.
På grunn av taklekkasjer var mye treverk råttent. Bærekonstruksjoner og
bunnsviller har blitt skiftet eller restaurert, og deler av vegger er skiftet. Golvene
i stua, Indrestua og Ingeborgs soverom trengte omfattende dugnadsinnsats, de
måtte brytes opp i sin helhet. Råtne bærebjelker måtte fjernes. Golvene har blitt
isolert på nytt. Vannbåren gulvvarme er installert, særlig av hensyn til bevaring
av kunsten. Utvendig panel er fjernet og opprinnelig panel restaurert og malt.
Golv og rekkverk på veranda er skiftet. Tak og vegger i stue er malt. Restaurering
av vegg- og dørdekorasjonene i stua og Indrestua er under arbeid og utføres av
malermester Anne Louise Gjør. Grunnmuren er restaurert, lufting er
gjenopprettet, men noe av dette arbeidet gjenstår. Svært mye har blitt gjort på
dugnad, men størsteparten av arbeidet er likevel utført av innleide fagfolk.
Alt arbeid er dokumentert med fotografier som innrapporteres til
Kulturminnefondet og Hedmark fylkeskommune.
Kulturlåven
60 stoler til publikum er innkjøpt. Kulturlåven er blitt et funksjonelt lokale som
egner seg godt for kunstutstillinger og kulturarrangementer. Stange Kommune
har godkjent planene for tilbygg med HC-WC, kjøkken, lager, kontor,
redskapsbod, dusj og egen inngang og garderobe for betjening.
Midlertidig brukstillatelse for hovedbygningen og kulturlåven ble gitt
13.06.2017.
Tilbakeføring av uteområdet
Dugnadsarbeidet med å gjenskape uteområdet er blitt videreført, og vi har
samarbeidet med Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, linje
"historiske grøntanlegg". De har kartlagt utearealet og lagt fram en plan for
tilbakeføring av hele uteområdet, inkludert kjøkkenhage og blomsterbed.
6.
Dugnader
Det har vært gjennomført mange dugnader i løpet av året; aktive medlemmer
har gjort en kjempeinnsats med reparasjoner, restaureringsarbeid, vedlikehold på
bygningene. Kultur arrangement og daglig drift utføres også på dugnad.
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7.

Økonomi

Støtte/gaver til restaurering og kulturaktiviteter:
Kulturminnefondet, Hedmark Fylkeskommune, UNI – stiftelsen,
Hedmark fylkeskommune/staten, Stange kommune, Hamar
Kommune, Sparebanken Hedmark, Sparebankstiftelsen og
privatpersoner (medlemmer)
Lån:
Pr. 31.12.2017 har foreningen et byggelån på 200.000 kr som vil
bli innfridd når tilskuddet på 200.000 kr fra Kulturminnefondet
blir utbetalt.
Regnskap:
Regnskapet for 2017 viser overskudd pr. 31.12.2017.

8.

Kulturaktiviteter

Disse arrangementene er gjennomført – med stor publikumsoppslutning:
















Januar 2017
Tidsvitner – et tilbud til Espa skole og barnehage:
Svein Gundersen fortalte
om Ingeborg Refling Hagens motstandsarbeid under 2.
verdenskrig.
Frode Kayser fortalte om familiens utvandringshistorie.
13.05. - 25.06.
Kunstutstilling med malerier av Grethe Schei.
17. juni
Wergelandsstevnet på Fredheim, med blomstertog,
opplesning, teater,
foredrag, aktiviteter for barn, utstilling, servering, konsert
i kirken m.m.
Juli-august Omvisning for alle interesserte på Fredheim, fem søndager.
14.09.
«Grunntonen» presentasjon av boka ved forfatteren
Jon Roar Bjørkvold.
8.10.-04.11 Kunstutstilling med grafikk og malerier av Olav Bjørgum.
8.10.
Kinck-dagen med tema: Kinck og Setesdal. Foredrag,
opplesning og sang.
Hardingfelekonsert ved Hallvard Bjørgum.
26.10.
«Opprøreren Ingeborg Refling Hagen og bruddet
med den norske
nyrealisme» Foredrag v/Vigdis Ystad. Stange
bibliotek.
21.10.
«Gitar i glass», klassisk gitarkonsert v/ Anders
Clemens Øien, i Hamardomen.
04.11.
«Lövenskjoldska ringen» v/fortellergruppa
Sagostämmerna.
14.-16-11. «Norsk i Amerika», Hamar Teater:
14. 11. – «Slåttekar og Vakre Nel» - bokpresentasjon ved
Edvard Hoem, samtale og diktlesing
15. 11. – «Mullah Sigurd», forestilling av Turnékompaniet
- «Migrasjonsmuséets oppgaver i dagens samfunn» - foredrag
ved avdelingsdirektør Knut Djupedal
16.11. – «Jeg vil hem att - Ingeborg Refling Hagens
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utvandrerdiktning» - foredrag ved Svein Gundersen, opplesing
fra I. R. Hagens utvandrerdiktning.
- «Utvandringen fra Stange» ved historiker Terje Moshaug.









27.11. -6.12 «Jul på Fredheim» - Besøk på Fredheim av alle 3.
trinnselever fra skoler i
Stange kommune, v/ Siri Lappegård. Et samarbeid med
Den kulturelle
skolesekken.
09.-10.12. Julemarked på Fredheim.
19.12
Ingeborg-konserten i Tangen Kirke. Et møte mellom
Hedmark og verden i ord
og toner. Henning Kraggerud, fiolin; Petter Richter, gitar
og teorbe; Tangen
Mandskor med dirigent Marianne Olasdatter Strand. AnnElin Lium, Siri
Lappegård og Valborg Sirnes leste fra ulike
Hedmarksforfattere.
Onsdager
Høytlesingsgrupper på Fredheim, annenhver onsdag leses
Ibsen, annenhver
onsdag Ingeborg Refling Hagens «Livsfrisen».
Høsten 2017
Inga Live Kippersund har lånt kulturlåven mandager til
to barneteatergrupper,
for elever fra Tangen skole.

9. Merkevarebygging og publikumsutvikling
Styret har arbeidet med foreningens merkevarebygging og publikumsutvikling og
vil følge dette opp med et seminar i 2018.
10. Informasjon og pressedekning
- Det er sendt ut tre nyhetsbrev (i mars, august og desember) til medlemmene
pr. mail.
- Hjemmesiden for Ingeborg Refling Hagen kulturhus - Fredheim er utviklet
videre: http://kulturhusfredheim.no/, og facebooksiden har hatt god oppslutning:
https://www.facebook.com/kulturhusfredheim.
- Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa har bidratt aktivt i å skape offentlig
oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet vårt med aktuelle og fyldige
oppslag.
***
Styret retter en spesiell takk til Stange kommune for den interessen og den
generøse støtten til arbeidet med restaureringen av Fredheim og
kulturarrangementene i foreningens regi. Vi takker også de andre institusjonene
som har ytt bidrag. Takket være den betydelige støtten er foreningen Ingeborg
Refling Hagen - Kulturhus Fredheim gjeldfri. Vi har dette året vært i stand til både
å gjennomføre det nødvendige restaureringsarbeidet og å drive en stor og
mangfoldig kulturformidlingsvirksomhet.
Sist, men ikke minst takker vi alle medlemmene for engasjement, aktiv
deltakelse, interesse, samarbeid og støtte til arbeidet som har blitt utført i 2017.

Tangen 30.01.2018
4

Inger Sleppen
leder

Petter J. Mohn
sekretær
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Merknader og presiseringer fra årsmøtet:
Grethe Schei-utstillingen:
Kulturlåven åpnet som offentlig utstillingslokale v/Ordfører i Stange, Nils Røhne
Juni 2017:
Kulturprogram på Fredheim kulturprogram for
- Stange formannsskap
- alle nytilsatte i Stange kommune
Bjørgumutstillingen
Åpning og kveding ved kultursjefen i Stange kommune, Solbjørg Tveiten
Konsert med felespilleren Hallvard Bjørgum.
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