ÅRSBERETNING 2018
FOR FORENINGEN INGEBORG REFLING HAGEN
KULTURHUS - FREDHEIM
1. Styret
Leder
Inger Sleppen
Nestleder
Else Braseth
Sekretær
Petter Mohn
2017
Kasserer
Else Liberg
2018
Styremedlem
Heidi Refsdal
Møtende vara
Trond Østerbø
Møtende vara
Johanne Melbye

2017 - 2019
2018 - 2019
- 2019
- 2020
2018 - 2019
2018 - 2020
2018 - 2019

Revisorer:
Jahn Lundsveen
Mari Hellesøy
Vara: Ivar Sander

2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019

Valgkomite:
Leder Camilla M. Brandt 2016 – 2019
Solveig Nordal
2017 - 2020
Knut Oddvar Solberg
2018 – 2021
2. Årsmøter
Det ordinære årsmøtet ble avholdt 10.02.2018, med 17 medlemmer til stede.
Det er avholdt et ekstraordinært årsmøte 8. 12.2018 for å gi styret fullmakt til å
ta opp et kortsiktig lån på. 1.000.000,- kr, som omfatter 300.000 kr til løpende
utgifter til restaurering av vinduer i hovedbygningen i påvente av utbetaling av
300.000 kr fra Kulturminnefondet, samt 700.000 kr til løpende byggekostnader til
tilbygget til kulturlåven, som vil bli innfridd når vi får momsrefusjon; med
mulighet for Sparebank 1 Østlandet til å ta pant i eiendommen gnr. 166. bnr. 36.
3. Styremøter
Det er avholdt 13 styremøter: 30. januar, 10. februar, 6. mars, 12. april, 18. april,
15. mai, 7. juni,
25. juni, 30. august, 17. september, 1. november, 29. november og 20.
desember.
Styremøtene 12. april og 15. mai var utvidet med deltakere fra komiteene.
Til sammen 90 saker er blitt behandlet.
4. Organisasjonen:
Styret har oppnevnt arbeidsgrupper (se vedlagte organisasjonskart):





Tilbakeføring av uteområdet
Kulturaktiviteter
Kunstutstillinger
Omvisninger
1










Kulturlåven
Tilbakeføring av kjøkkenet
Informasjon (Facebook og hjemmeside)
Wergeland-festivalen
Temabok om «Kunsten på Fredheim»
Ingeborg Refling Hagens 125-årsjubileum
Ivaretakelse av rettighetene til Ingeborg Refling Hagens forfatterskap
Representanter til komité for litteraturfestivalen «Ingeborgdagene»

5. Medlemsantall for 2018: 155 medlemmer
6. Virksomhet knyttet til eiendommen Fredheim
Restaurering av hovedbygning
Tak og vegger er restaurert og pusset opp i stuene og forværelset i
hovedbygningen. 17 doble vinduer er også restaurert. Restaurering av vegg- og
dørdekorasjonene i stuene og forværelset er utført av malermester Anne Louise
Gjør og malerikonservator Katrine Scharffenberg.
Alt restaureringsarbeid skjer etter antikvariske prinsipper og i nært og positivt
samarbeid gjennom hele prosessen med Hedmark fylkeskommunes
kulturminneavdeling, og de har fungert som veiledere i arbeidet.
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.
Tilbygget til Kulturlåven
Kulturlåven har fått tilbygg med sanitæranlegg, kjøkken, lager, kontor, dusj og
egen inngang og garderobe for betjening. Dermed får vi et kultursenter som er
godkjent for å ta imot publikum, og for kafédrift. Store besøkstall har gitt økt
behov for sitteplasser, og det er blitt kjøpt inn ytterligere 20 stoler, så antallet er
nå 80. Taket på tilbygget er tilrettelagt for montering av solcelleanlegg.
Tilbakeføring av uteområdet
Dugnadsarbeidet med å gjenskape uteområdet er blitt videreført, og vi har
begynt å opparbeide kjøkkenhagen. I dette arbeidet følger vi tilbakeføringsplanen utarbeidet av Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, linje "historiske grøntanlegg".
7. Dugnader
Det har vært gjennomført mange dugnader i løpet av året; aktive medlemmer
har gjort en kjempeinnsats med reparasjoner, restaureringsarbeid og vedlikehold
på bygningene. Kulturarrangement og daglig drift utføres også på dugnad.
8. Rettighetene til Ingeborg Refling Hagens litterære produksjon
Arvingene etter Aslaug Groven Michaelsen har overdratt rettighetene til Ingeborg
Refling Hagens litterære produksjon til foreningen. Vi setter stor pris på gaven og
den tilliten de viser oss ved denne overdragelsen, og vi vil gå inn for å forvalte
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den på en ansvarlig måte i overensstemmelse med avtalen mellom arvingene og
foreningen, for å prøve å oppfylle Ingeborg Refling Hagens ønske.
9. Økonomi
Støtte/gaver til restaurering og kulturaktiviteter:
Kulturminnefondet har bevilget 300 000 kr. til restaurering av vinduer. Fra
Stange kommune har vi fått 2.200.000 kr til tilbygget til Kulturlåven, samt
50 000 kr til utvikling av navn, logo og design, og til sammen 10.300 kr som
tilskudd til kulturaktiviteter. I tillegg har vi fått 2.500 kr fra Hamar kommune
og 10.000 kr fra Fondet for utøvende kunstnere. Mange privatpersoner, for
det meste våre egne medlemmer, har gitt til sammen 110.305 kr, derav
61.305 kr til solcelleanlegget på tilbygget til Kulturlåven.
Regnskap:
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 321.969,- pr. 31.12.2018.
9. Kulturaktiviteter
Disse arrangementene er gjennomført – med stor publikumsoppslutning:




















28.01.
fra skuespillet

«Den Indiske Cholera» og imperialismen – Scener

ved Hamar teater; foredrag ved professor Elisabeth
Oxfeldt.
Januar-mars
Kunstutstilling ved Lise Simonnæs.
15.02.
«Et møte med myter – Ingeborg Refling Hagen og den
førkristne verden»
ved professor Egil Kraggerud
12.03.
Utstilling om Milada Blekastad, på Stange bibliotek
- i samarbeid med biblioteket
22.03.
«Møtet med tsjekkerne» foredrag ved Sigrid Salen
08.04.
Om H. C. Andersen – fortelling og framføring ved
Valborg Sirnes
og Grav litteratur- og teatergruppe
03.05.
Teaterkamp i mellomkrigstiden – foredrag ved
Sidsel Marie Nilsen
13. 05
Ingeborgvandring gjennom landskapet på Tangen,
med fortellinger og opplesning underveis, ved Hallvord
Reiar Michaelsen
Steen og Ann Elin Lium
Juni
Kunstutstilling med malerier av Grethe Schei
17. juni
Wergelandsstevnet på Fredheim, med blomstertog,
opplesning, teater,
foredrag, aktiviteter for barn, kunstutstilling, servering,
m.m., og konsert i
kirken ved Jan Erik Vold, Ellen Bødker, Thomas Tvedt og
Tangen Mandskor
Juli-august Omvisning for interesserte på Fredheim, lørdager og
søndager ved Frode
Kayser og Petter Mohn
Sept.-nov. Kunstutstilling med malerier av Olav Starheim.
16.09.
«Øks og stjernehimmel» - Hans Børli i ord og toner.
Diktopplesningsprogram med innledning ved Hallvord
Reiar Michaelsen
Steen; musikk ved James W. Dickenson
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23.09.
«Gudsbilder og gudsforestillinger» ved professor
Dagne Groven Myhren
og professor Notto Thelle
14.10.
Kinck-dagen: Romanser med tekst av H. E. Kinck,
tonesatt av E. Groven,
framført av tenor Svein Erik Sagbråten, akkompagnert av
Stian Alexander
Olsen. Innledning ved Kristin Lyhmann.
04.11.
«Spania bær jernbyrd» Foredrag ved professor Knut
Aukrust om
bakgrunnen for den spanske borgerkrigen og kulturkamp
mot fascisme
i mellomkrigstida. Opplesning av Ingeborg Refling
Hagens Spania-dikt
25.-11.
Om Nordahl Grieg – foredrag ved Sidsel Marie Nilsen
Nov.-des
«Jul på Fredheim» - Besøk på Fredheim av 208
tredjetrinnselever fra
alle skoler i Stange kommune, ved Siri Lappegård. Et
samarbeid med
Den kulturelle skolesekken.
08.-09.12. Julemarked på Fredheim. Musikk og sang ved Tangen
skolekorps, Tangen
damekor og Espa og Tangen musikkorps. Fortellerstund
ved Siri Lappegård.
Gang og sang rundt juletreet.
19.12.
Ingeborg-konserten i Tangen kirke. Ved Margrete
Nordmoen, Aksel Rykkvin,
James W. Dickenson og Tangen Mandskor
Høsten 2018
Kaffe Lytte den første lørdagen i måneden i oktober,
november og desember.
Framføring av dikt, fortellinger og sanger av Ingeborg
Refling Hagen og
Alf Prøysen; ved Siri Lappegård, Peter Kippersund og
Valborg Sirnes
Onsdager
Høytlesingsgrupper på Fredheim; annenhver onsdag leses
Ibsen,
annenhver onsdag Ingeborg Refling Hagens «Livsfrisen».
Våren 2018 Inga Live Kippersund har lånt kulturlåven mandager
til to barneteatergrupper, for elever fra Tangen skole.
Hele året
Omvisning for grupper etter avtale

10. Merkevarebygging og publikumsutvikling
Styret har arbeidet med foreningens navn, logo og design, merkevarebygging og
publikumsutvikling.
11. Informasjon og pressedekning
- Det er sendt ut nyhetsbrev til medlemmene pr. mail og post.
- Hjemmesiden for Ingeborg Refling Hagen kulturhus - Fredheim er videreutviklet,
og facebook-siden har hatt god oppslutning; se:
http://kulturhusfredheim.no/ og https://www.facebook.com/kulturhusfredheim.
- Hamar Arbeiderblad, Stangeavisa og Huskelappen har bidratt aktivt i å skape
offentlig oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet vårt med aktuelle og
fyldige oppslag.
***
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Styret takker Kulturminnefondet og alle de privatpersonene som har gitt
foreningen gaver i løpet av året. Og en spesiell takk retter vi til Stange kommune
for interessen og den generøse støtten til det store løftet som vi har hatt med
oppføringen av tilbygget til Kulturlåven. Vi takker kommunen også for støtte til
kulturarrangementene i foreningens regi.
Ved hjelp av alle gaver og all støtte har foreningen gjennom året vært i stand til
både å gjennomføre det nødvendige restaureringsarbeidet og nybygget, og å
drive en stor og mangfoldig kultur-formidlingsvirksomhet.
Sist, men ikke minst takker vi alle medlemmene for engasjement, aktiv
deltakelse, interesse, samarbeid og støtte til arbeidet som har blitt utført i 2018.

Tangen, 07.01.2019
Inger Sleppen
leder

Petter J. Mohn
sekretær
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