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Gjester  

Tre minutter Ole Rønning: Takket for opplegget i forbindelse med distriktskonferansen. 

Annet 1 minutt: Tore Kjeldsrud takket for blomsten i anledning 70-års dagen. 
Presidenten fortalte om medlemsseminaret på Rudshøgda sist lørdag. 

Hovedtema ”Det hemmelige teater” 

Foredragsholder Nina Thomessen, ”Det hemmelige teater” 

Kort om foredraget ”Godsteateret” er ”Det hemmelige teater”. Er på et lite bruk 
i Vestre Gausdal som heter Lillerud. Dagens eiere kjøpte det 
på begynnelsen av 70-årene. Brukte mange år på å restaurere 
husene.  
Eieren hadde jobbet mye med teater i Nord-Trøndelag før han 
kom til Gausdal. Fant ut at stedet i Vestre Gausdal var et 
fint sted å spille teater. Audun Hjelmstad turte ikke engang 
å fortelle det til kona Betty hvilke tanker han hadde. 
Morten Jostad ble innviet i tankene og tente øyeblikkelig på 
ideen. Har hatt en eksklusiv liten gruppe publikummere fra 
starten. Dette fordi det ikke var plass til mange. Var plass 
til 45-50 stoler. 
Frem til 2005 var en ”Godsteater-uke” en gang i året. Da 
produseres en teaterfremstilling i løpet av den uken. Er en 
arbeidsintensiv uke. Dette startet i 1985. 
I 1999 brant teaterlåven og stallen rett overfor den. Hadde 
planlagt teateruke den sommeren også. Vi var en stor gjeng 
som støttet Audun. Han hadde begynt å sette opp et hus ved 
siden av. Var tenkt som konsertlokale. Bestemte at dette 
skulle bli det nye teateret. Tok 3-4 år å bygge det opp. Ble 
innviet i 2003. Inneholder alt man kan ønske i et teater.  
Audun har bygget alt selv. 
I 1999 ble stiftet en venneforening. Alle kan bli medlem. 
Dette er det økonomiske fundamentet for teateret.  
Er plass til 80 personer i teateret.  
De syv siste årene har man hatt en teaterfestival. Ble 
startet ut fra ønsket om at det skulle skje noe mer der. Er 
non-profit opplegg. Man spiller for de inntektene man får i 
døren. Er både forestillinger og konserter. Er ofte veldig 
bra program på festivalen som er åpen for alle. Har vært en 
suksess. Har spilt Jeppe på Bjerget noen ganger.  
Audun Hjelmstad kan alt og gjør veldig mye ved teateret.  
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