
 

 

   ÅRSBERETNING  2015 
FOR FORENINGEN INGEBORG REFLING HAGEN KULTURHUS - 
FREDHEIM 

 
1. Stifting 

 Foreningen ble stiftet 24.03.2015.   

2. Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte 

       ble holdt på Espa skole og barnehage - Espa kulturhus 15.05.2015  
3. Styret: 

Leder: Inger Sleppen (2015-17) 
Nestleder: Svein Hellesøy (2015-16) 

Sekretær: Grete K. Starheim (2015-17) 

Styremedlem: Børre Nordsveen (2015-17)  
Styremedlem: Svein Gundersen (2015-17) 

Møtende vara: Flemming Rostgaard (2015-16) 

Møtende vara: Marius Langberg (2015-2016 permisjon)  
Revisorer: 
Penny Heymans (2015-16) 
Arnfinn Skagestad (2015-16) 

Valgkomite: 
Åse Katrine Johnsen, leder (2015-16) 

Morten Stensberg (2015-17) 

Siri Lappegård (2015-18) 

        4.  Medlemsantall for 2015 er 110        
       5. Styremøter:  
 Det er avholdt 10 styremøter, 17.apr, 23.apr, 29. mai, 14.aug, 3. sept, 23. sept, 11.okt, 
 30.okt, 16. nov, 18. des, hvor det er behandlet 83 saker. 
       6.  Virksomhet knyttet til eiendommen Fredheim 

 - Landskapsarkitekt Brit Angell Johnson har vært engasjert til å tegne en helhetlig plan 
 for eiendommen med tanke på byggesaksbehandling og søknad om støtte fra Stange 
 kommune, spillemidler fra Fylkeskommune/stat og Kulturminnefondet. 
 - Arkitekt Tore Lahn har tegnet tilbygg til kulturlåven og målt opp hovedbygningen og 
 laget måltegning for denne.    
 - Det er innhentet pristilbud på restaureringsarbeid på bakgrunn av kravspesifikasjon 
 på alle bygninger. 
 - Mål og tiltak for framtidig bruk og drift av Fredheim er konkretisert. 
 - Strategi og markedsføringsplan for Fredheim er vedtatt. 
 - Arbeidsgrupper for uteområdet, kulturaktiviteter og medier har vært i virksomhet.
 - Foreningen har samarbeidet med Vea, Statens fagskole for gartnere og 
 blomsterdekoratører, om uteområdet på eiendommen. 

- Det har vært gjennomført 21 dugnader i sommer og ut over høsten med god 
oppslutning – ca. 1400 dugnadstimer.  



Oppgavene har vært mange, særlig uteområdet har krevd stor innsats. Tre containere 
er blitt fylt - totalt 90 m3, brakkene er blitt tømt, revet og brent, trær er blitt hogget 
og vinsjet, busker klippet, bær plukket, kvist er fjernet og kjørt bort, gresset er slått og 
ved er blitt kløvet.  
Statens vegvesen har på anmodning fra foreningen sørget for graving nedenfor 
brakkene ved gang – og sykkelvegen for å fjerne vannet som samlet seg der.  

 Det er ryddet og vasket i hovedbygningen. Kjelleren er ryddet og tømt. 
 Kulturlåven ble ryddet innvendig og malt utvendig.  
 Dessverre ble låven natt til 10. okt. utsatt for brann. Brannen ble heldigvis 
 oppdaget av gode naboer som varslet brannvesenet. Politi kom til, og foreningens 
 leder ble varslet. Forsikringsselskapet til foreningen ble kontaktet. Inventar i låven ble 
 røykskadet og  måtte midlertidig flyttes. Brannen er anmeldt, og foreningen avventer 
 resultatet av politietterforskningen. Kulturlåven er reparert etter brannen. 
 - Det er søkt om støtte og gaver til kjøp, restaurering av Fredheim og tilbygg til
 kulturlåven. 
 - Medlemmer har stilt rentefrie lån, ca. 2 mill., til disposisjon for foreningen dersom 
 annen finansiering ikke finner sted.   
 - Loddsalg har vært arrangert i forbindelse med foreningens arrangementer.  
 - Forsikringsavtale for Fredheim er inngått med Gjensidige forsikring.   
 - Branntilsyn på Fredheim er gjennomført og eiendommen er klassifisert som særskilt 
 brannobjekt.  

- Styret har henvendt seg til Statens vegvesen for at de skal vedlikeholde steingjerde, 
rosehekk og grasbakken langs gang – og sykkelstien langs Tangenvegen rv222 
nedenfor Fredheim. Dette er Statens vegvesen sin eiendom.  
- Foreningen har levert innspill til Jernbaneverket ang. reguleringsplan for 

 jernbanestrekningen Kleverud/Espa – Sørli og bedt om at gang – og sykkelvegen blir 

 lagt lenger vest og i nåværende vegtrase for veg 222 i området nedenfor Fredheim, 

siden veg 222 skal legges om pga rundkjøringen som blir anlagt nedenfor Fredheim 

med ny adkomstveg til ny togstopp på Tangen.   

- Taket er midlertidig sikret mot vannlekkasjer med presenning. 

 - Utelys, lys og varmeovner i stua i hovedhuset er skiftet.  

      8.   Søknader:   
-  Søknad til Hedmark fylkeskommune v/kulturminneavd. om støtte til restaurering 
100.000 kr. Svar på søknad påregnes mars 2016. 

 -  Søknad til Stange kommune om garanti for lån pålydende 1.350.000 kr i 
 Sparebanken Hedmark – Innvilget av Stange kommunestyre 17.juni 2015.         
 - Søknad om lån pålydende 1.350.000 kr til Sparebanken Hedmark – innvilget. 

- Tre søknader til Stiftelsen Stange - og Romedal brannkasse – avslag på to og en 
innvilget med 15.000 kr til brannsikring. 

 - Søknad til Sparebankstiftelsen – avslag.  
 - Søknad til Stange kommune om fritak for eiendomsskatt i 2015 – innvilget.   

– Søknad til Hedmark fylkeskommune/staten via Stange kommune om spillemidler på 
1,5 mill. – svar på søknad påregnes april - mai 2016. 
- Søknad til Sparebanken Hedmark om støtte til restaurering av taket på 
hovedbygningen på Fredheim 250.000 kr. 



– Søknad til Stange kommune om byggetilskudd til lokalt kulturhus – Stange 
kommunestyre innvilget  1. mill 17. desember 2015. 

 – Søknad til Olav Thon stiftelsen om støtte – avslag 5. nov.  
– Søknad til Stange kommune om bruksendring av hovedbygning fra bolig til bolig og 
kulturformål og kulturlåven fra uthus til kulturformål. Videre er det byggesøknad for 
tilbygg kulturlåven, lage amfi og utescene, tilrettelegge for lekeområde/aktiviteter og 
restaurering av hovedbygning og bryggerhus (Bua) – alt er innvilget. 

 - Søknad til Stange Energi om støtte til lekeapparat – avslag. 
- Tre søknader om støtte til restaurering av hovedbygning på Fredheim til 
kulturminnefondet på vel 1,5 mill. Svar på søknadene kan påregnes april 2016. 

 - Søknad til kulturrådet, Rom for kunst om 1.750.000 kr til tilbygg kulturlåven. 
       9.   Kulturaktiviteter: 

- Flaggheising på Fredheim 17. mai, pinsesøndag, 17. juni, 11. oktober og 19. 
 desember   

 - 19. mai var 6. klassinger fra Tangen skole på besøk på Fredheim med lærer 
 Kristin  Tonning Rise til en formidlingstime med Ann-Elin Lium, kulturpedagog ved 
 Stange kulturskole. 

- 9. juni ble det i regi av kulturskolen og kulturelle skolesekken gjort filmopptak på 
Fredheim av en 6.klasse på besøk, hvor adjunkt Siri lappegård fortalte om sitt møte 
med Ingeborg Refling Hagen og Fredheim. 

 - En lesegruppe, ledet av Siri Lappegård og Tore Lahn, som har lest dramaer av 
 Shakespeare,  har leid rom på Fredheim 8 onsdager i høst. 
 - 11. oktober markerte foreningen 150 års jubileet til dikteren Hans E. Kinck med et 
 arrangement i stua på Fredheim med foredrag av professor Jan Erik Rekdal om 
 romanverket Sneskavlen brast og opplesning av Svein Hellesøy og Karen Høie, 
 begge elever av Ingeborg Refling Hagen. 
 - 29. oktober var en losje fra Hamar på besøk og fikk omvisning og informasjon av 
 foreningens leder. 

- 1. november arrangerte foreningen Åpent hus på Fredheim for informasjon om 
 foreningen, planene og omvisning i huset med god oppslutning av besøkende fra 
Tangen, Stange, Brumunddal, Eidsvoll og Oslo. 

 - 30. november til 15. desember var alle 3. klassinger i Stange kommune på besøk på 
 Fredheim i regi av Den kulturelle skolesekken i Stange. 220 elever fordelt på 10 
 arrangementer fikk høre Siri Lappegård fortelle om jul på Fredheim.  

- 1. desember åpnet ordfører i Stange kommune, Nils Røhne, utstillingen Livet svikter 
 ikke livet.  En forfatter, et århundre på Stange Bibliotek som ledd i markeringen av 
 Ingeborg Refling Hagens 120 års jubileum. Utstillingen var åpen for publikum hele 
 desember måned. Utstillingen er laget av Svein Gundersen, Svein Hellesøy og Tore 
 Lahn.  På åpningen var det også musikkinnslag ved Elisabeth Lundeby (piano) og 
 opplesning ved Valborg Sirnes. 15. desember hadde Svein Gundersen to skoletimer 
med formidling om utstillingen for Steinerskolen i Stange.    

 - 18. desember arrangerte foreningen, i tilknytning til utstillingen, en litteraturkveld  
 på Stange bibliotek med foredragene: Petter Johan Mohn: Ingeborg Refling 
 Hagens  religionssyn,  Jorunn Skjeggestad: Romantrilogien Tre døgn på Storskogen 
 og Dagne Groven Myhren: Lyrikeren Ingeborg Refling Hagen. 
 



 - 19. desember var det markering av 120 årsdagen til Ingeborg Refling Hagen på 
 Fredheim med bursdagskaker og lansering av bok ved  høgskolelektor Gunner Ljødal:  
 1. bd. i en serie om personlige møter med Ingeborg Refling Hagen:  Viril Virgo Inge 
 Borg. 1940-60.  Etterpå var det konsert i Tangen kirke i samarbeid med Tangen 
 Menighetsråd med Ellen Sejersted Bødtker (harpe), Torfinn Hoffart (cello), Øyonn 
 Groven Myhren , Hilde Veronika Høie og Johannes Hoffart Sejersted Bødtker (sang) og 
 opplesning av dikt av Ingeborg Refling Hagen ved Ella Gyri Groven og  Anders 
 Kippersund sammen med Agnes og Elen Kippersund Frogner. 
  10.     Informasjon og pressedekning 

 - Det er sendt ut 3 nyhetsbrev til medlemmene på mail, og det er trykket en egen 
 brosjyre i A5 format i 1000 eks. med Grete K. Starheim som redaktør og bilder og lay 
 out ved Tore Lahn.  
 - Det er opprettet egen hjemmeside for Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim: 
 http://kulturhusfredheim.no/   

 og en facebookside:  

 https://www.facebook.com/kulturhusfredheim. 

Ansvarlig redaktør for disse er Grete K. Starheim med medadministratorene Hallvord 
Reiar Michaelsen Steen og Karen Høie. Facebooksiden har fått stor oppslutning. En 
rekke billedalbum som er lagt inn på siden, er veldig populære.  

 - Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa har dekket virksomheten og arbeidet på 
 Fredheim med aktuelle og fyldige oppslag. 
11.       Gaver  
 - Flere medlemmer og andre har gitt pengegaver på til sammen ca. 300.000 kr. 
 

Styret takker alle medlemmene for engasjement, interesse og støtte til det arbeidet 
som har vært utført i 2015.  
 
 
    Tangen 13.01.16 
 
 
 
 
 Inger Sleppen     Grete K. Starheim 
    Leder           Sekretær 
 
 
 

Godkjent i årsmøte 13.02.16   

http://kulturhusfredheim.no/
https://www.facebook.com/kulturhusfredheim

