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Falstadfangenes Gavestipend 

2016 
I 2016 fikk vi seks delvis svært habile søkere 

til stipendet på 10.000 kr. Blant dem samla 

utvalget seg om Halvor Haugan. Han har 

særlig interesse for Midt-Østen, og har bl.a. 

oppholdt seg på Vestbredden et halvt år i 

sammenheng med studier, bl.a. som 

fotballtrener for barn i tre måneder. Videre har 

han vært med på innsamlingsaksjon for å 

skaffe midler til hjelp for flyktninger på 

Balkan med imponerende resultat.  

Vi har notert oss at Halvor kombinerer 

studiene med praktisk innsats for dem som 

lider. Som praktikant ved ambassaden i 

Amman i Jordan har han arbeidet med freds- 

og demokratibygging, flyktningeintegrering, 

bemyndiggjøring av kvinner og 

konfliktdempende tiltak i ustabile 

lokalsamfunn. Nå drar han ganske snart på et 
 

17. maikomiteene på 

Falstadsenteret                         
Onsdag 15. februar var Levanger kommunes 

seks 17.  maikomiteer samlet til Kick-off-

samling på Falstadsenteret. 

Dette var femte året på rad at Falstadsenterets 

Venner samlet komiteene til dugnadstart for 

arrangementene som skal finne sted i 

kommunen på nasjonaldagen. Tilsammen 

deltok nærmere 30 medlemmer fra årets 

komiteer i kretsene Åsen, Ekne, Ytterøy, 

Markabygda, Skogn og Levanger/Frol/Nesset.                                          

Det var åpning og velkomst ved leder Asbjørn 

Norberg i Falstadsenterets Venner. Han 

orienterte om hvorfor venneforeningen 

inviterer 17. mai-komiteene til Falstadsenteret 

hvert år. 

Dere er de viktigste komiteene i Levanger i 

2017. Nasjonaldagen skal minne oss på det 

verdifulle demokratiet vi har.   

 

 

tre måneders opphold som frivillig til en 

flyktningeleir i Libanon i regi av 

Palestinakomiteen. Her skal han være til 

tjeneste for lokalsamfunnet, være med på å 

aktivisere barn og unge, rapportere på den 

politiske situasjonen og vise solidaritet med de 

palestinske flyktningene i Libanon. 

På grunn av utenlandsopphold har det ikke 

vært mulig å overrekke stipendet til Halvor før 

nå. Han vil motta det på et arrangement på 

Falstadsenteret 22. februar. På grunn av 

deadline får vi ikke med noe referat fra dette 

arrangementet i denne utgaven av Vennebrev, 

men vi gratulerer med et vel fortjent stipend 

og ønsker Halvor Haugan lykke til videre med 

sin innsats for en bedre verden for alle. 

 
Stipendvinner 2016 Halvor Haugan 
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Et demokrati med ytringsfrihet, pressefrihet, 

likeverd, rettssikkerhet og beskyttelse av 

minoriteter er verdier som som stadig utfordres 

og trues. 17. mai er en viktig del av å minnes 

på viktigheten av å ta vare på demokratiet vårt, 

sa Norberg.   

Senterdirektør Christian Wee orienterte 

deretter om Falstadsenterets historie og 

virksomhet i dag, og litt om planer fremover. 

Han pekte på viktigheten av å kjenne sin 

historie. 

Mange hevder de unge er så historieløse i dag. 

Men var ungdommen mindre historieløse på 

1960- og 1980-tallet, spurte han. 

Folkehelsekoordinator Dina von Heimburg 

hold et sterkt foredrag om at i et 

folkehelseperspektiv er deltakelse i samfunnet 

viktig.                                    

I dag ser vi at mange dyttes ut av samfunnet og 

blir tilskuere. 17. mai-komiteene har ansvar for 

å skape vi-følelse og engasjement. Prøv å få 

folk til å bli deltakere. Ikke velg folk som er 

helt like dere selv til komiteene etter dere. La 

også nye nordmenn og andre som ikke blir 

spurt om å delta få delta. Del gleden og 

ansvaret med flere. Skap en større vi-krets i 

egen krets og i kommunen, sa von Heimburg. 
   

Sammen utvikler vi verdier 

I forbindelse med den amerikanske 

revolusjonen sa Benjamin Franklin følgende: 

"Nå gjelder det å henge sammen, for ellers 

blir vi hengt hver for oss". En dramatisk og 

dyster innledning kanskje, men om vi ser oss 

rundt i verden, så har den en sannhet i seg på 

flere måter. Den hadde også gyldighet hos oss 

for bare noen generasjoner siden. 

 

Vår demokratiske velferdsstat, som vi har  

brukt over 200 år på å bygge opp, kan i verste  

fall smuldre opp og rives ned over natta om vi 

ikke utvikler verdier og grunnlag for 

handlekraft som vi står samlet om og som vil  

gjøre oss robuste i krevende tider. 

 

Falstadsenteret jobber hver dag med 

 skoleelever, i hovedsak 9. klassinger fra hele  

Trøndelag, hvor de både lærer om og 

 reflekterer rundt menneskers opptreden og 

 opplevelser i krigssituasjoner. Elevene drøfter 

 også elementære begrep knyttet  

 menneskerettigheter og verdien av et levende 

 demokrati. 

 

 Krigsfangers historie og hva vi kan lære av 

 det, er mer aktuelt enn noen gang! Det samme 

 gjelder tema knyttet til menneskerettigheter 

 og demokratispørsmål. Alle som følger med 

 på NRKs serie om «Flukt» med Leo Ajkic 

 samt diskusjonene om økende avstand 

 mellom «eliten og folket», eller de som styrer 

 og de som blir styrt, forstår at 

 menneskerettigheter og demokratispørsmål  

 kontinuerlig må diskuteres og settes søkelys  

 på. 

 

Venneforeningens hovedformål er i praksis å  

bidra til å forsterke Falstadsenterets formål og 

 verdigrunnlag og hvordan det formidles. 

Dette er spørsmål som ingen i dag bør  

forholde seg likegyldige til! 

 

Her har vi alle et stort ansvar. 

 

Asbjørn Norberg 

 

  

 

  

 Levangers 17. mai-koordinator Marit Hæreid 

Sandstad ledet deretter de seks komiteene i 

møter hver for seg, for å starte arbeidet frem 

mot årets nasjonaldag. 

Etter møtet, hvor Falstadsenteret spanderte 

nystekte wienerbrød, kaffe og te, tok Wee med 

seg komitémedlemmene på en omvising i 

Falstadmuseet og den temporære utstillingen. 

 

     
Komitemedlemmer samlet på Falstadsenteret 
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Falstadsenteret vil i 2017 markere at det er 75 

år siden en av de mest dramatiske epokene 

under 2. verdenskrig, det som også er kalt 

«Terrorens år». 

1942 ble mer dramatisk enn inngangen til året 

skulle tilsi. Flere av dette årets dramatiske 

hendelser har forbindelser til Falstad: 

 I mars skjer Læreraksjonen. Norske 

lærere protesterer mot lovpålagt 

medlemskap i Norges lærersamband 

(et av NS’ forsøk på å nazifisere 

samfunnet, innført ved lov 5. februar). 

Ca. 1100 mannlige lærere over hele 

landet blir arrestert, ca. 300 kommer til 

Falstad. De fleste blir løslatt i slutten 

av april. 

 Våren samme år skjer det en opprulling 

av blant annet Englandsfarten fra 

Ålesund. En stor gruppe derfra 

arresteres og sendes til Falstad. 

 Sommeren 1942 kommer de første 

jugoslaviske fangene til Norge. Ljuban 

Vukovic kom til Falstad i slutten av 

juni. Han blir fra sommeren/høsten fast 

graver i Falstadskogen. De fleste 

jugoslaviske fangene som kom hit 

sammen med ham, blir henrettet denne 

sommeren. 

Den 6. oktober 1942 kunngjør Terboven 

unntakstilstand i Midt-Norge (deler av Sør-

Trøndelag, hele Nord-Trøndelag samt Grane i 

Nordland). Bakgrunnen for dette var blant 

annet sabotasjehandlinger i Fosdalen og 

Glomfjord. 34 menn skytes i Falstadskogen i 

de dagene unntakstilstanden varer. Blant disse 

var 10 «sonofre», kjente menn fra Trondheim 

og omegn, om morgenen 7. oktober. De fleste  

var arrestert bare timer tidligere. 

24 mennesker ble skutt 8. og 9. oktober etter 

standrett på Falstad 7. og 8 oktober. De var, 

med ett unntak, fra Helgeland og arrestert i  

 

 forbindelse med «Majavatn-saken». I tillegg 

blir mannlige jøder over 16 år fra Trondheim 

arrestert og ført til Falstad. Deres historie og 

skjebne er en viktig del av Falstads historie. 

Unntakstilstanden oppheves 12. oktober, men 

har for alltid satt store spor, både på Falstad, 

regionalt og nasjonalt, samt hos alle de som 

direkte eller indirekte ble rammet. 

Stiftelsen Falstadsenteret jobber med et faglig 

forankret seminar som vil avholdes i oktober, 

hvor unntakstilstanden vil være et hovedtema. 

Det vil også bli avholdt en åpen 

minnemarkering for de dramatiske hendelsene 

i forbindelse med dette. 

Falstadsenteret jobber videre med temaet 

Flukt som undervisningsopplegg for 2018 og 

videre. Vårsemesteret 2017 brukes til blant 

annet: 

 Faglig forankring  

 Innsamling av materiale og data som 

skal brukes til utvikling av 

undervisningsopplegg 

 Samarbeidspartnere til prosjektet, både 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 Planlegging av oppstartsseminar høsten 

2017. 

 Sommerutstilling 2017 knyttet til 

temaet Flukt. 

Jeg ser frem til å presentere videre planer 

omkring både Terrorens år og Flukt på 

årsmøtet til venneforeningen, og ser frem til et 

videre godt samarbeid med dere.  

Christian Wee 

 

 

2017 – et år hvor 

Falstadsenteret ser 

tilbake og fremover 

 

Slik finner du venneforeningen 

på internett 
 

1. Skriv inn Falstadsenteret i søkefeltet, og 

trykk på ”returtasten” på taststuren (også kalt 

”hardt linjeskift”). 

2. Du får da opp nettsiden falstadsenteret.no. 

Trykk med musepila på ”Om oss” på 

menylinjen i toppen av siden. 

3. På siden som nå kommer opp trykker du 

musepila på menyvalget ”Falstadsenterets 

venner”. 

4. Nå er du inne på venneforeningens egen side. 

Her ligger faktainformasjon om foreningen, 

fortløpende informasjon fra styret, aktiviteter 

og planer, alle utgaver av medlemsbladet 

”Vennebrev” og arkiv. 
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 Min historie: Jarl Inge Vågen 

forteller om arrestasjon og 

fangetid 
Jarl Inge Vågen fra Verrabotn var en 

sentral aktør i motstandsarbeidet på Fosen 

under krigen. Han har skrevet ganske mye 

om det han var med på, blant annet dette 

tilbakeblikket som han sendte til Atle Sand i 

2014. Det var 70-årsjubileet for D-dagen 6. 

juni 1944 som fikk Vågen til å skrive dette. 

 

Pinseaften 27.mai 1944 startet tyskerne 

«Operasjon Oleander». På formiddagen dagen 

etter kom båten Lydia til Fines kai med SS-

soldater. De hadde gått om Leksvik og satt av 

et antall soldater der. De gikk videre hit. De 

arresterte først tre personer før de dro oppover 

dalen og arresterte til sammen 11. Vi fikk 

varsel om arrestasjonene og tok da ut 

jaktvåpnene fra en vegg på loftet, gikk opp i 

skogen og hengte dem opp i ei gran. Da vi 

kom ned fra skogen, tok jeg sprengstoffgubber 

og grov ned i jorda med et spett. Vi gikk opp i 

skogen igjen i håp om at det skulle roe seg. Ca. 

60 meter fra husa kom jeg på at jeg hadde ei 

notisbok på loftet, ei viktig notisbok med bl.a. 

navn på to jugoslaver. Jeg snudde for å hente 

boka, men på veg opp i skogen igjen så jeg at 

det sto en tysker med sykkel og våpen nede på 

riksvegen. Han så i retning av meg. Jeg senket 

farten og fortsatte mot skogen, - venta å bli 

anropt hvert øyeblikk. Intet skjedde. Vi var 

oppe i skogen i to timer før vi gikk ned. Da 

hadde vi først sett den samme tyskeren komme 

etter vegen med en mann. Han skulle egentlig 

ta en kamerat av meg, men han hadde stukket 

av tidligere på dagen. Det var faren han hadde 

tatt som gissel. Det var ikke noe spørsmål etter 

oss den dagen, men seint onsdag kveld ble vi 

tatt av fire banditter. Vi ble kjørt til Follafoss 

der det var et lag med tyskere som voktet 

kraftstasjonen. Da ble vi innsatt i deres hus og 

måtte stå attmed hver vår vegg til dagen etter. 

Da kom det en lukket lastebil med tysk 

militærpoliti. Vi var bundet på hendene foran 

og fikk en skyss av de verste inn til Sannan der 

vi ble satt i hver vår celle. Der ble vi sittende 

til fredags kveld. Sjefen for de som arresterte 

oss hette Josef Schlossmacher, - i ettertid ble 

det klart at han var en bøddel. 

Seint om fredagskveldelden kom to tyske 

offiserer og hentet oss ut av cellene, og på 

toget bar det. 

Jarl Inge Vågen 8. mai 2014 

 

Omsider kom vi til Misjonshotellet seint på 

natt til lørdag. Der ble det endelig litt mat av 

noe slag. Det var det første måltidet med 

drikke til etter at vi ble arrestert. Lørdagen 

gikk, - det foregikk forhør. Fanger ble hentet 

opp fra cellene i kjelleren til forhør. De kom 

igjen med dem, og det hørtes hva de hadde 

vært utsatt for. Lørdagen gikk på et vis. Natta 

ble lang, - lite søvn. Søndagen kom, det ble 

middagstid og ganggutten kom med en boks 

med ei slags suppe. Jeg satt på celle 2. Da han 

hadde levert ut suppe til alle i korridoren, kom 

han tilbake til celle 1 for å samle inn 

tomboksene. Da han slo opp luka i døra, satte 

han i et rop og sprang bort til vakta. De kom 

igjen begge to og låste seg inn i cella. Etter et 

øyeblikk kom en tysker inn til meg og begynte 

å undersøke om jeg hadde beltereim eller noe 

slikt. . Det jeg hadde ble tatt av meg og hengt 

ved døra på utsida. 
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Jeg skjønte hva som hadde skjedd; fangen 

hadde hengt seg. Liket ble liggende til utpå 

natta. Da kom de og hentet det og bar det 

vekk. Vi ble der i kjelleren til seint på mandag 

kveld. I 23-tida ble vi kjørt til Vollan 

kretsfengsel. 

Vi ble ført gjennom hovedbygget til ei brakke 

på baksida. Der ble vi puffa inn i hver vår 

celle. Jeg kom i celle 24. Der var det tre menn 

fra før, så vi ble fire mann i ei trang celle. Tre 

av oss måtte ligge på golvet.  

Dette var natt til 6. juni 1944, - altså natt til D-

dagen. Utpå dagen sivet det inn til oss at det 

var invasjon på gang i Normandie. Det ble en 

lysning i tunnelen for oss, men vi skjønte at 

den tyske krigsmakt ikke ville kapitulere så 

fort. Nei, det gikk nesten et år før det skjedde. 

Det ble flere måneder i tyske leire før den store 

dagen kom. Den 8. mai 1945 ble det endelig 

fred med Guds hjelp. 

 

Natt til 8. juni ble Jarl Vågen transportert til 

Falstad. (Red. merkn.) 

Faglig-historisk utvalg er i gang 
 

Arbeidsgruppen, som foreløpig består av fire 

personer, er nå i gang med forarbeidet til 

gruppeintervju med et lite tjuetall personer 

som bodde på Ronglan og Ekne under 2. 

verdenskrig. Dette prosjektet, som ble nevnt i 

forrige Vennebrev, har til hensikt å bidra til et 

mer fullstendig bilde av krigstida lokalt og 

fangetida på Falstad. 

De fleste av intervjuobjektene har vært med på 

noe lignende for 6-7 år sideni regi av 

Falstadfangenes Forening. Når de nå blir spurt 

om å være med på en ny runde, er det fordi det 

er ønskelig at en får gjort opptak av samtalene. 

Forrige gang ble det referert skriftlig, og det 

blir regna som mer usikkert som 

kildemateriale. 

I samråd med fagfolk på Falstadsenteret 

fordeler vi nå ansvar og arbeidsoppgaver med 

tanke på gruppesamlingene litt lenger utpå 

vinteren. 

Historiegruppa er også aktuell som bidragsyter 

til Falstadsenterets nye prosjekt «Flukt». Dette 

er ennå i en tidlig planleggingsfase, så vi vet 

ikke hvilke arbeidsoppgaver som venter oss 

der. 

 

Otto Asbjørn Solli 
 

 

Robert Mood taler 8. mai i 

Falstadskogen 

 

Det har vært gledelig mye folk på 8. mai-

arrangementene etter at en kom i gang med ny 

ordning i 2013. Arrangementet i år vil foregå i 

tråd med det vi har hatt i ettertid, og 

arrangementskomiteen er for lengst i gang med 

planlegginga. Endelig program er ikke klart, 

men vi vet at det hele starter i Falstadskogen 

klokka 17.00. Her blir det tale for dagen ved 

generalløytnant Robert Mood, kjent fra bl.a. 

sine år som generalinspektør for Hæren og sjef 

for FN’s observatørstyrke i Syria 2012.  

Videre blir det ungdomsappell og 

kransnedlegging, allsanger og musikk. Etter 

høytideligheten i Falstadskogen blir det 

servering på Falstadsenteret, også denne 

gangen ved Kafè Verden. Muligens et 

kulturinnslag der også. 

Vi håper på stor oppslutning både fra 

medlemmene våre og folk ellers. Det er god 

grunn til å feire freden for oss som kan … 

 

 

Viktig informasjon! 
 

Dere finner giro for kontingent som innlegg 

(papir) eller vedlegg (e-post) i denne utgaven 

av Vennebrev. Når dere skal betale, er det 

viktig at medlemmets/medlemmenes navn er 

påført innbetalinga, særlig fra dere som ikke 

bruker nettbank. Det sparer oss for en del 

detektivarbeid. 

Vi har fått en god del e-postadresser etter hvert 

også fra medlemmer i tidligere 

Falstadfangenes Forening. Om det fremdeles 

skulle være noen som kan tenke seg å ta imot 

Vennebrev og annen info som e-post og som 

ikke har sendt inn adresse, setter vi stor pris på 

å få den. Den kan da sendes til en av oss i 

redaksjonen, se siste side. 
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Prosjekt uteområde ligger litt på vent 

Etter 8. mars 2016, da Falstadsenteret og 

arkitekt Jan Olav Jensen fra Arkitektkontoret 

Jensen & Skodvin, orienterte interesserte i et 

åpent møte om planene for ny utformingen av 

uteområdet rundt Falstadsenteret, har det vært 

jobbet med å få forprosjektet ferdig. 

– Forprosjektet er ferdig og nå godkjent 

av Riksantikvaren og styret i Stiftelsen 

Falstadsenteret, sier prosjektleder Tone 

Jørstad til Vennebrev. 
 

Finansiering gjenstår 

Jørstad legger til det nå gjenstår å skaffe 

finansiering, å detaljprosjektere prosjektet, og 

til sist å realisere prosjektet. 

- Jeg vet av erfaring at det kan ta sin tid 

Målet med planen er ifølge Jørstad å gjøre 

uteområdet mer tydelig og lesbart som 

fangeleir og kulturminne for besøkende. 

Falstadsenteret ønsker også å legge bedre til 

rette for bruk av leirområdet i undervisning og 

formidling til skoleelever, studenter og andre.  

Tydeligere profil 

– Utformingen av uteområdet skal tydeliggjøre  

 

 

Det nye uteområdet skal profilere historier om fangenskap, terror, brudd på menneskerettighetene og 

ydmykelse, samtidig som det skal få frem de gode fortellingene om vennskap, solidaritet, samhold og 

kreativitet. 

Illustrasjon: Arkitektkontoret Jensen & Skodvin 

 
 

profilen til senteret, formidling av historier om 

fangenskap, terror, brudd på 

menneskerettighetene og ydmykelse, samtidig 

som det skal få frem de gode fortellingene 

om.vennskap, solidaritet, samhold og 

kreativitet, forteller Jørstad. Målet er å gi 

besøkende en opplevelse av et leirlandskap, 

samtidig som stedet gir rom for refleksjoner 

om dagsaktuelle tema knyttet til demokrati, 

menneskerettigheter og  humanitet. 

 

Kommandantboligen 

Jørstad opplyser også at det jobbes jevnt og 

trutt med å få bygd om Kommandantboligen til 

å bli lokale for undervisning og formidling. 

Prosjektet har tatt tid, noe som begrunnes med 

nødvendigheten av å få laget en ny og sterkere 

bru over til boligen, samtidig som det er jobbet 

med å få til god tilpasning for universell 

utforming slik Statsbygg krever. 

- Vi er inne nå i noen runder med 

Riksantikvaren, og håper at 

Kommandantboligen skal stå ferdig til å kunne 

tas i bruk for fullt rundt årsskiftet 2017-2018. 
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Tone Jørstad takket av 

som direktør 
 

Slik beskriver Trønder-Avisas journalist Bjørn 

Sigurd Larsen oppstarten for Falstadsenteret, i 

et portrettintervju med Tone i 2014. Intervjuet 

har tittelen ”Mor Falstad”. 

Selv sier Tone i intervjuet at det ble utøvd godt 

tverrpolitisk håndverk blant mange som den 

gangen satt på Stortinget, og det er mange som 

skal ha æren for at byggeprosjektet ble 

realisert og senteret kom i drift. Da bygget sto 

ferdig i 2006, inviterte Tone Jonas Gahr Støre 

til å stå for den offisielle åpningen av senteret. 

Resten er historie, også den delen av historien 

som handler om uenighet og debatt rundt hva 

senteret skulle ha som mandat. 

I dag er Tone veldig tilfreds med å se at 

Falstad-skuta seiler trygt videre.   

- Det er slett ikke trist å slutte som leder for 

Falstadsenteret. Det er både tilfredsstillende og 

artig å se at det er en voldsomt stor aktivitet 

ved senteret. Det er fullt belegg med 

skoleklasser ut over hele våren. Det er flott, 

sier hun til Vennebrev. 

- Jeg synes det er flott at vi har fått én 

venneforening. All honnør til alle parter som 

har bidratt til det, sier Tone som regner med 

hun fortsatt vil være opptatt av det som skjer 

ved senteret og interessert i hvordan det 

utvikler seg. 

- Avslutningskvelden var helt fantastisk. Det 

ble en utrolig fin opplevelse og veldig rørende. 

Det kom så mange fine ord, sier Tone som i en 

kort periode har et engasjement i å drive 

prosjektet med det nye uteområde i mål. (Se 

egen sak i Vennebrev). 

Svein Helge Falstad 

                  

Tone Jørstad ble takket av som direktør ved 

Falstadsenteret ved en tilstelning på senteret 

like før jul. Tilstede var en lang rekke inviterte 

gjester, blant dem familie, ansatte og en rekke 

personer som på en eller annen måte har 

bidratt til senterets etablering og drift. 

Etter at forfatter Dag Skogheim allerede i 1992 

hadde utfordret Levanger kommune på å 

markere unntakstilstanden i 1942, og 

frigjøringsjubileet i 1995, lå det store 

forventninger om at noe måtte skje med 

Falstad-bygningen, som på den tiden sto tom.  

Det nye Falstad Museum ble åpnet under 

minnemarkeringen i 1995. Da myndighetene 

skrinla planene for et spesialpedagogisk 

kompetansesenter i Falstad-bygningen, som 

den gangen ble kalt Murbygget, ble 

kommunen utfordret på å finne alternativ bruk. 

Ballen var satt i spill og den havnet fort i 

Tones fang.  

Tone  Jørstad 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Utgiver av Vennebrev:                                         

Falstadsenterets Venner ved:                                        

Sekretær Svein Helge Falstad                                                    

Eknesvegen 57a, 7624 Ekne                                             

Tlf. 932 02 224          

 E-post: Falstad2@yahoo.com 

 

Medhjelper: Alfred Falstad                                             

Bursflata 28, 7624 Ekne                                                     

Tlf. 994 85 771           

 E-post: alfberfa@hotmail.com 

 

Medhjelper:  Otto Solli                                                                

Bursflata 4, 7624 Ekne                                                                 

Tlf. 951 09 751              

E-post: otta-so@online.no 

 

Hovedpunkter fra årsmeldinga 
 

Falstadsenterets Venner ble stifta 8. mars 2016, så det har vært et kort og litt spesielt år for foreningen. Vi 

ønsker å informere også dere som ikke er medlemmer, så vi tar med et sammendrag fra styrets 

årsmelding. 

Organisering. Fire komiteer er opprettet: Arrangementskomite, Historisk-faglig komite, 

Informasjonskomite og komite for Falstadfangenes Gavestipend. Alle komiteene er i full virksomhet med 

sine oppgaver. 

Økonomi og medlemmer. Det er i samband med sammenslutningen avsluttet to regnskaper og etablert 

et nytt for Falstadsenterets Venner. Alle tre regnskapene vil bli lagt fram for årsmøtet 15. mars. 

Samleregnskapet viser et overskudd på ca. kr 8.500. Beholdning i banken pr. 1.01.17 er ca. kr 390.000 på 

stipendkonto og ca. kr 360.000 på konto for drift og tidsvitnearbeid. 

Medlemstall ved årsskiftet var 260. Dette tallet er usikkert siden kontingenten ble innkrevd til forskjellig 

tid i de to tidligere foreningene. Det er også usikkerhet om listene til Falstadfangenes Forening som 

hadde mangler. Falstadsenterets Venner vil legge stor vekt på å kontingentrutinene for å få listene 

oppdatert så bra som mulig framover. 

Temakvelder. Det er arrangert to temakvelder og konsert med Mari Boine og Frode Fjellheim i 

perioden. 

Sommerverter. 20 av medlemmene var i aktivitet som helgeverter i juni, juli og august. 

Kick-off for 17. mai-komiteene på Falstadsenteret. 

8. mai-arrangement. Vi deltok i både planlegging og gjennomføring av årets arrangement. 

Høringsuttalelse om «Plan for forvaltning og skjøtsel 2015-2025» for Falstadskogen. 

Falstadfangenes Gavestipend. Det kom inn seks søknader denne gangen. Stipendet på kr 10.000 ble 

tildelt Halvor Haugan fra Levanger. 

Informasjon. Komite for informasjon valgte å videreføre FFF sin praksis med medlemsblad. Bladet, som 

fikk navnet Vennebrev, ble ugitt en gang i 2016. Planen videre er å utgi to eller tre blad pr. år. 

Komiteen har også ansvaret for venneforeningens hjemmeside. Den revideres nå i samarbeid med 

Falstadsenteret. 

 

Årsmøtet i Falstadsenterets Venner 

holdes på Falstadsenteret onsdag 15. mars kl. 18.00 

SAKER: 

- Årsmelding 

- Regnskap 

- Kontingent 

- Planer for året med budsjett 

- Valg 

- Evt. innkomne saker.  

Etter årsmøtet vil direktør Christian Wee orientere 

om Falstadsenterets nye prosjekt «Flukt». 
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