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Slik har vi det ...
Så stunder det igjen til
julehøgtid, noe som
betyr at det må skrives julebrev. Det er
vel ikke til å unnslå at
mye kan gjentas fra år
til år, men det får dere
i så fall unnskylde.
Etter en varm og fin
sommer har vi ventet
en tidlig høst og vinGod jul og godt nytt år!
ter, men den gang ei.
Nesten snøfritt før
julemarkedet, men nå
har vi fått noen cm. og
noen få kuldegrader.
Vi flyttet på hytta 20.
mai og ble der til 1.
september. I løpet av
sommeren sviktet
vannforsyningen, så
vannbrønn er gravd.
I Kjerkgata har vi installert varmepumpe
til butikklokalet, noe
som gir jevnere varme
vinterstid, og kjøling
om sommeren.
Sommerminner fra Håvollen Leietakeren av lokalene flytter til større lo-

Rimfrost på Håvollen sist i november

kaler, og vi får ny leietaker fra 1. januar 2019.
Nato-øvelsen medførte besøk av 500 militærkolonner med biler, tanks og 7.000 soldater i noen uker,
noe som ga en del trafikale utfordringer. Natos ledelse leide kulturhuset, så kommunen arrangerte
over 60 ulike kulturaktiviteter på uvante steder under øvelsen.
Besøk av konge, kronprins, statsminister og forsvarsminister leste vi bare om i lokale aviser. Forsvaret har tatt hensyn til verdensarvstatusen, så
dette har gått bra uten skader på kulturminner.
Svenske styrker hadde feilberegnet temperaturen,
så flere hundre vedsekker ble gitt som gave til Frelsesarmeen! Heldig vi som har slike gode naboer!

Familienytt

Gunn og Julenissen

Gunn

Gunnar

Hege og Dan Are

Hun har vært så «heldig»
å få avansert måleutstyr
som konstant måler blodsukker og varsler når det
ikke er normalt. Dette har
gitt oss en bedre hverdag
og større sikkerhet. Ellers
er det produksjon på
syrommet som er hverdagsaktiviteten, og kompetansen økes årlig med flere helgekurs hun deltar i.

Morgenkaffe sammen med
andre faste Trygstadkunder
hører fortsatt med til daglig
rutine. Andre faste rutiner er
å følge med i lokale hendelser og ikke minst å følge
viktige kommunale vedtak.
Fortsatt er det mange vedlikeholdsoppgaver som må
gjøres, men de fleste av
disse blir etter hvert utført
av innleide krefter.

Hege holder på med videre
utdannelse i musikkfag.
Dan Are er aktiv i vedlikehold og endringer i hjemmet, og gjør det meste selv.
De har nettopp vært i London, der Torbjørn tar journalistutdannelse. Herman
fikk ordnet slutt på militærtjenesten, og tar et friår før
videre studier. Even går 1.
året på videregående skole.

Familienytt...
Bjarne og Rachel
Bjarne har startet eget konsulentfirma for
strategi og ledelsesutvikling, og har fra tidligere jobb overtatt et par viktige kunder.
Rachel jobber i et internasjonalt firma, noe
som medfører en god del reisevirksomhet.
Odin har utmerket seg som en skikkelig
matematiker og ble blant de aller beste i en
landskonkurranse for 10-åringer.
Freya er aktiv ballettdanser, og deltar i alle
fritidsaktiviteter som familien bedriver.
Flybilletter til julefeiring hos oss er allerede
bestilt, så vi gleder oss til besøket.

Barnebarna våre:
Freya 8 år, Odin 10 år, Even 16 år,
Herman 19 år, Torbjørn 22 år.

Det 10. årlige julemarked startet 6. desember i år.

Historisk tema: «Selbu» i Småsetran

Blomstring på Håvollen.

Småsetran ble overdratt fra A/S Røros kobberverk slik nevnt i dette
skjøtet: «Ved kjøpekontrakt av 3die oktober 1908 har A/S Røros Kobberverk solgt den del av Røros vestre Almenning, som benævnes
Aasene - Graabergene i Røros til 18 navngivne bruksberettigede personer for kr. 300,- trehundre kroner - som er betalt i fellesskap av kjøperne.» Her ble «kjøpmand Ole P. Selboe» i dagligtale O.P., Gunnars bestefar, tildelt setereiendom og en skogteig i «Graabergskogen». Det ble utarbeidet bruksregler for hele området, som ble
godkjent av Landbruksdepartementet. I § 1 står det: «Bestyrelsen
antar en paalidelig mand som skogvogter….».
Det må vel sies å være en gunstig kjøpesum, da hele området er på
900 mål!
I 1912 begynte O. P. å rydde utmark, og i 1916 ble den første stuggu
satt opp på den 7 mål store tomta. Like etter ble det bygd et lite sommerfjøs med plass til to kyr. Senere ble stuggu påbygd med et lite
hus som O. P. fikk tak i på Tolga, og en siste utvidelse kom på 1920tallet. Da var setra ferdig som oppstuggu, som er en vanlig lokal byggeskikk. Den fikk navnet «Selbu», naturlig nok.
Alle husene, laue, vedskjæle og fjøs står den dag i dag, i tillegg til
lekstuggu som vi fikk som barn. O. P. hadde stor glede av å stelle
med grønne vekster, og han plantet gran, lerk og poppel rundt setra.
Berit har nå setra som sin fritidsbolig, og hun benytter den så ofte det
lar seg gjøre, til alle årstider.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul
og et godt nytt år!

«Selbu», oppstuggu, mal for hytta på Håvollen.

Julepynt må en ha
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