Dryss fra styret

Våre hedrede

Selvbetjeningshytte ved Vigelsjøen.

Æresmed lemmer:
1947

Roar Tønseth sr., arkitekt

1953

Arne Falkanger, kjøpmann

1957

Reidar Jørgensen, rektor

1970

Eivind Kierulf, overingeniør

Å få reist en Selvbetjeningshytte ved Vigelsjøen mellom Stugudal og Vauldalen er like aktuelt. Andre mere presserende gjøremål har dessverre sprengt
seg foran, og foreløbig har ikke TT penger til å sette igang byggingen. .Vi har
i første omgang tenkt å reise en liten hytte, — på størrelse som uthuset på
Kjøli, men med større oppholdsrom på bekostning av vedbua, som på Kjøli
er meget stor og romslig. Alle formaliteter vil bli søkt ordnet, slik at byggingen kan settes igang så snart forholdene ligger til rette. Det er stor interesse
for denne hytta også sørfra, og vi regner med at den vil trekke turister bl. a.
fra Femundsmarka videre nordover, — til glede og nytte for både syd og nord.
Selvbetjeningshytte på Gressli.

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans.
1947

Thor Tharum, sorenskriver

1957

Erling Nielsen, kjøpmann

1947

Hilmar Nilsen, agent

1957

Gunnar Raabe, ruteinsp. i DNT.

1947

Roar Tønseth sr., arkitekt

1962

Martine Unsgård, fhv. vertinne

1947

Ragnhild Lien, fhv. vertinne

1949

Astrid Mittet Angermann,

1962 Olga Reitan, fhv. vertinne
1962 Hjørdis Mørkved, frk.

1952

Trygve Kristiansen, kontorsjef

1962 Gunnar Birkeland, disponent
1962 Helge Foss, lektor

1953

Arne Falkanger, kjøpmann

1964 Eivind Kierulf, overingeniør

1954

Edvard Løchen, hr.advokat

1967

Astrid Olsen, sekretær

1954

Andreas Backer, generalsekretær

1967

Magna Kjelland, fhv. vertinne

1957

Kirsten Haave, fhv. vertinne

1967

Bjarne Eriksen, f.hv. overbetjent

fhv. lærerinne

1957

Ola Hilmo, bestyrer

1969 Rolf Høyem, agent

1957

Reidar Jørgensen, rektor

1970

1957

Finn Kleven, smedmester

1970 Tor Johansen, sekretær

Magnhild Lereggen, sekretær

Innbudte livsvarige medlemmer:
1957

Halvard Lilleevjen, bonde

1957 Modolf Moen, bonde
1962
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Ragnhild Næssmo, kokke

1962

Thomas Solem, bestyrer

1962

Asbjørn Clausen, bonde

1967

Manda Hilmo, husmor

1967

Svein Grøtte, bonde

Denne hytta savnes som ledd mellom Nordpå i Haltdalen og Schulzhytta
ved Stormoen, — og som utgangspunkt eller endepunkt for begge disse steder.
Hytta er planlagt lik hyttene på Ramsjøen og Kjøli. Med dagens byggepriser
må det vel regnes med en kostnad på minimum kr. 120.000,—. Søknad om
økonomisk støtte ligger inne hos Feriefondet, men vi kan vel neppe vente å
få tilstrekkelig stort bidrag i en omgang.
Vår betjening.
Styret sender en hjertelig takk til vår betjening, — med smått og stort. Det
har drysset rosende ord fra mange gjester, som er imponert over betjeningens
unge alder og spesielt de unge vertinner. I sommersesongen var i alt 67 personer
sysselsatt på hyttene.
Det vil ikke være rettferdig mot de andre å trekke frem noen spesiell hytte,
men vi nevner at på en av hyttene regnet vi en kveld ut at gjennomsnittet
der lå på 19,7 år, og der hadde vi til og med noen «overåringer» som trakk
gjennomsnittsalderen opp.
Særlig vil vi nevne den arbeidsglede mange av disse jentene våre går løs
på oppgavene med under de ofte meget kummerlige arbeidsforhold.
Til gjestene våre vil vi si: husk at dette mest er skolejenter, og for mange
av dem er hyttene deres første møte med arbeidslivet. De er ikke profesjonelle
servitriser, og om en eller annen ikke alltid er like vellykket, så hjelp henne i
stedet for å være sur.
Ragnhild Nesmo.
En spesiell takk vil styret gi Ragnhild Nessmo, kokka vår på Nedalen.
Ragnhild er med sine 77 år den eldste av våre medhjelpere. Hun har vært kokke
på Nedalshytta i 18 år, og det er hennes buskap som har forsynt oss med melk
og rømme på Nedalen. Ragnhild var forberedt på at sommeren 1970 ble den
siste på Nedalshytta for henne. Derfor sørget hun i sommer for å virkeliggjøre
en drøm hun har hatt i mange år, — å komme til Sylstasjonen.
Vi føyer til en takk til de 2 ungdommene som fulgte Ragnhild på turen,
og som gjorde at hun kunne få sin drøm oppfylt.
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