ved Inger SleppenÅRSBERETNING 2019
FOR FORENINGEN INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM
1. Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Møtende vara
Møtende vara

Inger Sleppen
Tore Lahn
Petter Mohn
Else Liberg
Mari Hellesøy
Trond Østerbø
Johanne Melbye

2019 - 2021
2019 - 2020
2019 - 2021
2018 - 2020
2019 - 2021
2018 - 2020
2019 - 2021

Revisorer:
Morten Jacobsen
Liv Synnøve Langberg

2019 - 2020
2019 - 2020

Leder: Solveig Nordal
Knut Oddvar Solberg
Børre Nordsveen

2017 - 2020
2018 – 2021
2019 - 2020

Valgkomite:

2. Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 23.02.2019, med 17 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 1 deltaker
uten stemmerett.
3. Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter: 30. januar, 7. februar, 6. mars, 14. april, 14. mai, 26. juni, 5. september,
18. september, 17. oktober, 21. november og 12. desember.
Til sammen 75 saker er blitt behandlet.

4. Organisasjonen:
Styret har oppnevnt arbeidsgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbakeføring av uteområdet
Kulturaktiviteter
Kunstutstillinger
Omvisninger
Kulturlåven, rehabilitering og innredning
Tilbakeføring av kjøkkenet
Informasjon (Facebook og hjemmeside)
Wergeland-arrangementet
Temabok om «Kunsten på Fredheim»
Ingeborg Refling Hagens jubileumsår 2020
Ivaretakelse av rettighetene til Ingeborg Refling Hagens forfatterskap
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•

Representanter til komité for litteraturfestivalen «Ingeborgdagene»

5. Medlemsantall for 2019: 148 medlemmer har betalt kontingent for 2019. Av disse har 10 foretatt
innbetalingen i 2020.

6. Virksomhet knyttet til eiendommen Fredheim
Tilbygget til kulturlåven
Det nye, ferdigstilte tilbygget ble åpnet i februar 2019 og er nå i bruk ved alle arrangementene våre.
Det har vist seg svært nyttig og effektivt, med moderne kjøkken og toaletter. Montering av
solcelleanlegg på taket måtte vente en stund fordi det har tatt tid å finansiere det.
Hovedhuset
I selve Fredheim-huset ble stuene og Ingeborgs kammers ferdig restaurert i vår. Malearbeidene ble
fullført, og vinduene reparert og pusset opp. I høst har verandadøra blitt skiftet ut. I løpet av våren
ble taket og veggene på Hildas rom restaurert, og rommet har det siste halvåret blitt brukt til
utstillingen om Ingeborg.
Bygningsmessige arbeider blir utført av fagfolk, blant annet Tømrermester Svein-Erik Wolden AS,
Stange Elektriske AS og Rørlegger Arvid Hanstad AS. Maling og retusjering er gjort av malermester
Anne Louise Gjør. Svært mye arbeid gjøres også på dugnad.
Elektrisk anlegg
Tilbygget til kulturlåven ble bygget med helt nytt 400 volts strømanlegg. Selve kulturlåven og
hovedhuset har hatt et gammelt anlegg med 220 volt, men begge disse har nå fått 400 volt og tre nye
sikringsskap. Alt er blitt koblet til ny transformator.
Bua
Vi har inngått et samarbeid med Pilegrimssenteret med tanke på at pilegrimer på vandring skal
kunne overnatte i Bua, det gamle bryggerhuset, som blant annet gjennom mange år har tjent
som overnattingsanneks på Fredheim.
Tilbakeføring av uteområdet
Dugnadsarbeidet med å gjenskape uteområdet er blitt videreført, og vi har begynt å opparbeide
kjøkkenhagen, og tørrmur foran hovedbygningen er reparert. I arbeidet med uteområdet 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. Økonomi
Støtte/gaver til restaurering og kulturaktiviteter:
Finansiell støtte gis som regel på den måten at vi som svar på søknad får et tilsagn om
bevilgning, men for at beløpet skal bli utbetalt, må arbeidet være utført, rapportert og
regnskapsført.
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Kulturminnefondet har tidligere gitt tilsagn om bevilgning på 300 000 kr til restaurering av
vinduer og dører, og 200 000 til maling og retusjering i første etasje; begge disse arbeidene er nå
fullført, og tilskuddene ble utbetalt i 2019. Vi har fått 100 000 fra Unistiftelsen til restaurering av
vinduer og dører, og 100.000 fra Sparebankstiftelsen Hedmark til restaurering av golvene i første
etasje i hovedbygningen.
Til kulturaktiviteter har vi fra Stange kommune fått til sammen 114.000 som tilskudd. Vi har fått
3.000 fra Hamar kommune og 10.000 fra Fondet for utøvende kunstnere. Stange kommune har
også bevilget 900 0000 til jubileumsåret for Ingeborg Refling Hagen. Sparebankstiftelsen
Hedmark har vedtatt at de støtter jubileumsprogrammet 2020 med 200.000, og Hedmark
fylkeskommune med 150 000.
Mange privatpersoner, for det meste våre egne medlemmer, har gitt til sammen 107 087 kr,
derav 66.200 kr til solcelleanlegget på tilbygget til Kulturlåven.
Regnskap:
Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr. 572.271 pr. 31.12.2019.

9. Kulturaktiviteter
Disse arrangementene er gjennomført – med stor publikumsoppslutning:
• 1.-2.02.

• 24. 02.

• 24.03.

• 31.03.

Ingeborgdagene - Litteraturfestival i samarbeid med Stange kommune:
Fredag: «Jeg kjenner livet lever» - Kortreist mat v/ Atlungstad brenneri. Opplesing
v/ Hallvord Reiar Michaelsen Steen, musikk v/ James W. Dickenson, dans v/ Cecilie
Sleppen Ålskog og Beret Roksvåg Stølen.
Lørdag: «Lille Prins Artur» - familieforestilling v/ Turnékompaniet. Bokprat og
skriveverksted v/ Vidar Aspeli. Kunstutstilling med Geir Brohjem. Konsert med trioen
«Fra de mollstemte skoger», Annar By, Tove Hagen og Hege Nylund. Foredrag om
Olav H. Hauge med diktopplesing, v/ Arnhild Litlerè, og tonefølge v/ Arvid Aasprang.
Konsert i Tangen kirke: «Når du er borte» - tradisjonelle salmer satt sammen med
tekster av Jon Fosse, v/ sangerne Åshild Vetrhus og Solbjørg Tveiten, akkompagnert
av Andreas Ulvo, regissert av Mette Brantzæg
Fengsel eller dødsdom? - Foredrag ved Svein Gundersen om Ingeborg Refling
Hagens kamp mot bruk av dødsdom i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.
Kan et menneske forandre seg? - Foredrag ved fengselsprest Kjell A. Nyhus med
refleksjoner og eksempler fra hans bok om fanger i Halden kretsfengsel.
Markering av Maria budskapsdag - Foredrag om Mariaskikkelsen i Ingeborg Refling
Hagens forfatterskap ved Petter Mohn. Foredrag om folketradisjonens jomfru
Maria ved Ann Helene Bolstad Skjelbred som er spesialist i folkloristikk. Mariasanger framført av Tangen Damekor under sin dirigent Anneli Hætta.
H. C. Andersen-fest - ved Valborg Sirnes. Korpsmusikalen Keiserens nye klær
framført av Ila og Bolteløkka skolekorps sammen med Bygdø allé barnesuttung og
barn fra Grav litteratur- og teatergruppe fra Bærum.
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• 12.05.

• 26. 05.
• 15.06.

• 22.06.
- 28.07.
• 25.08.

• 15.09.

• 6.10.

• 20.10.
• 24.11.

• 7.-8.12.

• 19.12.

• November desember
• Hele året
• Hver onsdag
• Hele året

«De siste kloke på Terra Nova» - på Hamar Teater. Om Henrik Wergelands
dystopiske drama. Foredrag ved Elin Stengrundet, Utvalgte scener fra dramaet spilt
av en ungdomsgruppe fra Hamar teater, instruktørkommentarer ved Anders
Kippersund, og samtale.
Ingeborg-vandring gjennom landskapet fra Tangen skole til Fredheim. Minner og
dikt, ved Hallvord Reiar Michaelsen Steen, Yngve Sørli og Ann-Elin Lium.
Wergelandsfesten på Fredheim, med blomstertog, opplesning og teater ved barn
og voksne, aktiviteter for barn, tale ved Rune Kippersund, kunstutstilling, servering,
m.m.; og konsert i Stange kirke ved Marianne Beate Kielland, Ole Christian
Haagenrud og Dagne Groven Myhren
”33 dager fra et krekekratt” og «DRIFT – what about Callisto?» – kunstutstilling.
Videoinstallasjoner av Ingrid Book & Carina Hedén. Åpningsforedrag ved biolog
Anders Nielsen fra UiO.
Hans Børli i ord og toner - Innledning om Børli ved Sigbjørn Johnsen. Diktopplesing
ved Hilde Kveim, Reidun Riisehagen, Terje Moshaug og Yngve Sørli. Fløytespill ved
Andrea Rosenlund.
Babettes gjestebud med Tema teater. Karen Blixens berømte novelle omskapt til
teater med Gro Ann Uthaug i alle 9 rollene. Regi: Einar Dahl. Musikk: diverse
artister.
Etter forestillingen: Et overdådig kaffe- og kakebord i Babettes ånd.
Prøysen i ord og toner - Foredrag ved Elin Prøysen om farens forfatterskap og om
hennes arbeid med den nye utgaven av hans samlede viser. Visekonsert ved Elin
Prøysen og ektemannen Egil Johansson.
Noveller av Hans E. Kinck – Opplesning ved Hilde Kveim, Svein Hellesøy og Petter
Mohn
Julekonsert med MjøsFolk - Julesanger av eldre og nyere dato ved gruppa
MjøsFolk: Annar By (sang/gitar), Margrete Nordmoen (sang/femstrengs kantele),
Solbjørg Tveiten (sang), Frode Berntzen (gitar og sang) og Camilla Granlien
(sang/bass).
Julemarked – Førjulstreff med framføring av Ingeborg Refling Hagens julefortellinger, servering, lompebaking, Fredheims julekurver og juleliljer; salg av kunst og
hjemmelagde saker; felles julesangkveld; sang og musikk ved Tangen skolekorps og
Espa og Tangen musikkorps, og sang ved Tangen damekor.
Julekonsert i Tangen kirke ved Sigmund Groven (munnspill) og Kåre Nordstoga
(orgel), sang ved Tangen Mandskor og Solbjørg Tveiten, og opplesning ved Ann-Elin
Lium, Vidar Olaussen og barn fra Tangen.
«Jul på Fredheim» – Besøk av 216 tredjetrinnselever fra alle skoler i Stange
kommune, ved Siri Lappegård og Inger Sleppen. Et samarbeid med Den kulturelle
skolesekken og Stange kommune.
Kaffe Lytte – den første lørdagen hver måned: Åpen kafe, hyggestund med
mulighet til å se seg om i huset, samt et lite innslag med opplesing, sang, fortelling.
Høytlesingsgrupper på Fredheim: Ingeborg Refling Hagens Livsfrisen er blitt lest
hver annen onsdag, og Henrik Ibsens samtidsdramaer hver annen.
Omvisning ved Frode Kayser og Petter Mohn hver søndag i juli-august, og ellers for
grupper etter avtale ved Inger Sleppen, Valborg Sirnes og Siri Lappegård.
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10. Informasjon og pressedekning
- Det er sendt ut nyhetsbrev til medlemmene pr. mail og post.
- Foreningens hjemmeside er videreutviklet, og facebook-siden har hatt god oppslutning;
se: http://kulturhusfredheim.no/ og 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 takker Kulturminnefondet, Unistiftelsen og alle 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 kulturformidlingsvirksomhet.
Sist, men ikke minst takker vi alle medlemmene og andre for gaver, engasjement, aktiv deltakelse,
interesse, samarbeid og støtte til arbeidet som har blitt utført i 2019.

Tangen, 10.02.2020

Inger Sleppen
leder

Petter J. Mohn
sekretær
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