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Verken Østlands-Posten eller Østlandets Blad 
favner hele Østlandet, og sykkelrittet Paris-Roubaix 
starter slett ikke Paris. Denne Fredagsposten er 
således i godt selskap, når den – navnet til tross – 
kommer den påfølgende mandagen. Noen ganger er 
det andre gjøremål som må få prioritet. 
 
For noen uker siden meldte Fredagsposten at det 
torsdag 9. juni ville bli markering av at rehabilite-
ringsarbeidene er fullførte. Alle som bidro med dug-
nadsarbeid har fått (eller vil få) personlig invitasjon 
til arrangementet, som starter kl. 18.30. Etter offisiell 
åpning med påfølgende omvisning, blir det servert 
middag. Medlemmer som ikke har deltatt i dugnads-
arbeidet, og som derfor ikke har fått personlig invita-
sjon, er også velkomne til åpning og omvisning. De 
kan også delta på middagen mot å betale kr. 200,-. 
Det er viktig at alle som ønsker å delta på middagen, 
også de som har fått personlig invitasjon, melder seg 
på til Berit Borg (tlf. 992 41 788) innen torsdag 2. 
juni. 
 
Rehabiliteringen på Bygdetunet er nå avsluttet for 
denne gang. 26. august underskrev styreleder Unni 
den første kontrakten med John Grønstad om 
Framhuset, medlemsmøtet ble orientert om planene 
for Låven den 9. september. 8 måneder senere tok 
Grønstad med seg mannskap, stillas, materialer og 
arbeidsbrakke for å gå løs på neste jobb. 
 

 
John Grønstad i forgrunnen, Peter Matuszewski bak. 
 
Samarbeidet har gått svært bra, og historielaget har 
god grunn til å være fornøyd med resultatet. Peter 
Matuszewski og (Johns svigersønn) Øyvind Osdalen 
har vært utførende. Asbjørg stilte med kake som en 
liten markering torsdag, og 9. juni inviterer styret 
alle som har bidratt til en «takk og lov»-samling. 
Æres den som æres bør! 

Reidar Bergene Holm 
 
Onsdagsturen til Moholt jernverk med Tor Bjør-
vik som engasjert og kunnskapsrik forteller samlet 

rundt 20 deltakere. Omvisning på Eidet gård og kaf-
ferast inngikk i programmet. Flere bilder finner du 
på nettsidene! 
 

   
 
Årets hvalfangerdag på Bygdetunet er søndag 24. 
juli kl. 12–15, som nevnt i forrige Fredagsposten. 
Programmet denne dagen omfatter foredrag ved 
Tore Børnick fra Sandefjord, som skal fortelle om 
hvalfangsten fra Hitra fram til 1962, orientering om 
et forskningsprosjekt vedrørende norsk hvalfangst-
politikk 1972–1982 ved Flavio Duarte Andersen og 
underholdning ved Lågendølene trekkspillorkester. 
 
På slutten av 1800-tallet ble det født fem barn i 
løpet av ti år i Repp på Hellenes Nordre. Fire av disse 
var jenter, Anna, Magna, Inga og Alma. Alle jentene 
fikk navn som endte på a! Disse fire søstrene giftet 
seg og flyttet til Kvelde. Broren Paulus overtok 
hjemgården og drev slakteri. 
 
Søstrene bodde i samme nabolag hele livet. De fikk 
til sammen 18 barn, og disse vokste opp og gikk på 
skolen sammen. Anna og Inga bodde som nærmeste 
naboer i hele sitt voksne liv. Magna drev kafé ved 
Kvelde kirke, og Alma var gift med smeden i bygda. 
Samholdet mellom søstrene var sterkt. De ga 
hverandre ei hand når det trengtes. Når et dyr skulle 
slaktes, kom broren Paulus fra Hellenes. 
 
Nye generasjoner kommer til, og slekta vokser. Det 
er søskenbarn og tremenninger i hele Lågendalen. 
Slektsfølelsen er fremdeles sterk, og dette gir følelse 
av tilhørighet. 

Asbjørg Holt 
 
Til slutt fortsetter vi med å sitere sosiologen og 
forfatteren Niels-Fredrik Nielsen (1945–2005) og 
takker Anders Meinich Andreassen for å ha gjort 
utvalget: 
- Vi lager en masse syltetøy uten å skjønne bæret. 
- Hva betyr vel 30 års mislykket ekteskap i et 

langt liv? 
- Fremtiden sto foran ham som en mur av mulig-

heter. 
- Han var så svak at han ikke orket å synge på 

siste verset. 
- Alt raknet, unntatt strømpene. 


