
NA VET DE AT

— «De kjerteslanke birke» i fjorårets årbok var forfattet av Cecil
Collin Hansen. I den anledning er det en tanke som har streifet
flere: Hvem kunne tenke seg å sette musikk til de vakre ord?
Vi sender tanken videre i håp om at noen realiserer den.

— underskriften på bildet av Kasa ifjor var gal. Bildet er tatt av
Knut Skarland — ikke Nils Skarland.

— de nye protokoller på hyttene er ikke høytidelige og offisielle.
Tvert imot er de laget for å gi høve til «diktende trang» og
gode illustrasjoner, samtidig som en skal kunne finne ut når
en sist var på hytta.

— sekretæren har laget en fortegnelse over samtlige artikler og
artikkelforfattere i våre årbøker frå den dag disse begynte
å komme — 1889. Fortegnelsen er ikke trykt, men er det noen
som har interesse av dette stoff, så skriv noen ord til sekretæren.

— neste årbok allerede er på trappene. Synes De at årboka er bra,
så hjelp oss å holde stillingen. Synes De den er mindre bra, så
gi oss en pekepinn om hva som bør rettes. Savner De bestemte
ting i den, så skriv disse for oss. Kort sagt: Vær med og gjør
årboka best mulig. Dette gjelder selvsagt også billedstoffet.
Send inn bilder.

— det er litt av et problem å skaffe nok betjening til hyttene. Vet
PC derfor av noen som er villig til å ta en jobb, så gi oss et
vink. Vi trenger folk som er arbeidsvillige og har godt humør.

— det å lage en årbok krever et ganske intenst arbeide. Frå den
dag første manuskript blir levert til første bok foreligger ferdig
er det mange hender som er i sving. Redaksjonen vil gjerne på
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denne måten få takke alle de unevnte som har deltatt i dette
forarbeide. Takket være deres interesse ser vi oss istand til å
gi medlemmene en såpass pen årbok hvert år.
følgende nyvardinger er ferdige iår:
Storlien—Stordalsvoll (Meråker). Sommer- og vintervarding.

Ca 15 km.
Stordalsvoll—Stormoen. Sommerverding. Ca 25 km.
Stormoen—Gåstjønna—Skarpdalen—Storerikvoll.

Vintervarding. Ca 33 km.
Stormoen—Hilmo. Sommer- og vintervarding. Ca 20 km.
Kjøli—«Nordpå». Vintervarding. Ca 25 km.
Gjøra (Sunndalen)—Gregorskaret—Storlidalen. Ca 23 km.

A S K E L A D D E N

Askeladden i T. T.
kommer alltid ned på
bena! Her sitter han i
peisen i den nye Gje-
vilvasshytta og lytter
— som Askeladden
pleier — til andre.
(Redaksjonens øvrige
kommentar til «Aske-
ladden som vant» er
strøket av sensuren —
i dette tilfelle — for-
mannen! ) «Askeladden som vant» Sverre J. Herstad
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