
 
Referat årsmøte Gjerdrum Historielag 17/3 2017 kl. 19, Gjerdrum Kulturhus. 
 

 
 
Tilstede ca. 30 medlemmer. 
 
 
 
 
Årsmøtesaker:  

1 Innkalling ble godkjent, Per Fladby ble valgt til møteleder, Arvid Einmo valgt til referent. 
 

2 Per gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt.  
Årsberetning godkjent. 
 

3 Per Olav Rustad presenterte årets regnskap. Regnskapet ble gjennomgått og revisjonsberetning 
lest opp av revisor Tor Gjertsen. Årsmøtet godkjente regnskapet.  

 
4 Valg: Per Fladby velges som leder for 1 år. Mona Engell gjenvelges som styremedlem for 2 år, 

Terje Brodal velges som varamedlem for 2 år. Anne Eskild Rasmussen, Maj Grini Ringnes og 
Arvid Einmo er ikke på valg. Revisor Tor Gjertsen ble gjenvalgt for et år.  
Tor Laache ønsket ikke gjenvalg nå. 

 
 

5 Utskifting i valgkommiteen: Britt Fossumstuen ønsket ikke gjenvalg, Arne Huser har sakt seg 
villig til å stille, og ble valgt. Ragnhild Ruud og Ragnhild Grøndahl fortsetter. 
 

6 Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag,- styret gis fullmakt til å velge utsendinger.  
 

 
7 Gjennomgang av styrets forslag til aktivitetsplan ble noe uklart da det ikke var ferdigskrevet så 

mye. Mona orienterte om tanker som var på planen og forøvrig måtte styret henvise til skriv som 
kommer litt senere. 
 

8 Det kom kritikk til styret om manglende og/eller dårlig referering av aktivitetene som hadde 
foregått. Kjell Ruud syntes det var skrevet for lite om aktiviteten på Lysdammen med is-skjæring 
og Anne Thori Kogstad syntes det var for lite referert fra ryggsekkturene. 

 
9 De forskjellige aktivitetsgruppene hadde en kort gjennomgang av det som de hadde drevet med 

det siste året. 
 
 
Årsmøtet hevet. 
 
 
Etter årsmøtet  
Etter kaffepausen holdt Aud Siri Hønsen Huseby foredrag om  ”En utvandrer historie, Lars Henriksen 
Hønsen” 

 
 
Styret. 

 
 

 
 



 

Årsberetning for 2016  
 

Styret har bestått av: 
 
Per Fladby   leder 
Mona Engell   nestleder 
Arvid Einmo   sekretær 
Anne Eskild Rasmussen styremedlem   
Maj Ringnes   styremedlem 
Elisabeth Huser  varamedlem 
Tor Laache   varamedlem  
Per Olav Rustad   Kasserer (er ikke formellt medlem av styret, men møter etter styrets ønke). 
             

 

Varamedlemmene har møtt fast i styremøtene. Tor Gjertsen har vært revisor. 
Gjerdrum Historielag har i dag 199 (208 i 2015) medlemmer.   
Vi hadde pr.31.12.16 to æresmedlemmer: Olaf S. Bakken og Jens Thori. 
 
I.  Møter, representasjon og faste engasjementer. 
 
Styret har hatt 9 styremøter og noen arbeidsmøter. Ellers kommuniserer styret mye med e-post og telefon.  
 
Styrets arbeid har i 2016 hatt fokus på informasjon, turer, arrangementer og lokalhistorie i henhold til vårt års 
program. Dette ble sendt alle medlemmer, og lagt ut på vår hjemmeside. (gjerdrumhistorielag.net) 
 
Tor Laache er vararepresentant i styret for Småeierne, en av tre foreninger som utgjør eierne av Gjerdrum 
kulturhus eiendom SA. 
 
I Kulturhuset har vi fortsatt et rom til disposisjon til arkivet vårt og øvrig materiale.  
 
Utsendinger til Romerike Historielags årsmøte på Leirsund i juni var Mona Engell, Arvid Einmo, Tor Laache og 
Per Fladby . 
 
Historielaget er medlem av Landslaget for Lokalhistorie.  
 
Mona Engell har hatt ansvar for tilrettelegging av turer og de fleste arrangementer. 
 
Navnekomiteen består uendret. Leder er Anne Kogstad, og medlemmer er Mona Engell, Steinar Hansen og Per 
Fladby  
 
Saga – Kristian Fladby har ledet gruppa som har ansvar for demonstrasjon av saga, og teknisk vedlikehold av 
utstyret. Det er blitt utført noe vedlikehold på saga, samt at en del utstyr vi har fått er hengt opp på veggene, 
bilder, skogsredskap m.m. Klasser fra alle skolene har nå vært innom og fått demonstrert saga. 
 
Arkiv og Bibliotekgruppa har fortsatt arbeidet sitt med registrering av tidligere mottatte dokumenter og 
materiale. De holder sine arbeidsmøter på biblioteket stort sett hver torsdag.  
I løpet av året er gruppa styrket med to medlemmer, Elisabeth Engø og Svein Årdalen.  
 

Praktisk gruppe - Kjell Rud har ledet ei frivillig gruppe(kulturgruppa) som har laget klopper, satt opp krakker 

og ellers tilrettelagt slik at  allmennhetens tilgjengelighet til Almenninga er bedret. 

Gamlesaga. 

Etter at HMS-reglene ble godkjent er bruksavtalen med almenninga om saghuset blitt undertegnet i år. Hele 

saghuset er sommeren 2016 blitt malt. Dette er blitt bekostet av almenninga, og utført av skolemusikken. 
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Reparasjonen av flishuset er ikke gjort. 

Det er kjørt 3 demonstrasjoner av saga i 2016 – alle med mannskaper under ledelse av Kristian Fladby. Vi har 

hatt to 7.-klasser fra barneskolen på Ask, og to 4.klasser fra Veståsen på besøk. For disse har en liten 

«historietime» i regi av T.L. vært på programmet i tillegg til demonstrasjonen. Den siste demonstrasjonen var 

for Frivilligsentralen. 

 
II.  Arrangementer 2016 
 
17. mars hadde vi årsmøte på Solheimstua. 
Tilstede 33 medlemmer.  
Jon Ødegaard holdt foredrag om Almenninga i nyere tid 
 
22. Mai 
Ryggsekktur: Fjelstad-Asmyrgata. 
Vi ruslet rundt 60 personer, store og små, fra sykehjemmet og ned til Per Frantzen og fikk høre litt 
gårdshistorie.Vi fikk historien om  Asbjørnsen og hans opphold på gården, og  om Berte Tuppenhaug,  Vi gikk 
over Hvalsfossen, opp til  Asmyrgata og forbi Høyenhall skole, hvor Elisabeth Huser fortalte om skolen. 
Over Asmyrbakka og tilbake til sykehjemmet. 
 
 
04. juni  
Gjerdrumsdagen  
Vi stilte som vanlig med stand. I år prøvde store og små  hoppetau, stylter ,strikker, hestesko-kasting osv. 
 
 
5. Juni 
Ryggsekktur: Morratjenne-Svarttjenne. Vi startet ekstra tidlig, kl. 10. 
Vi ruslet inn til Morratjenne og videre til  Skutberget, hvor det var tiholdssted under krigen. 
Ruslet over litt myrlendt landskap☺ tilSvarttjenne, hørte historier fra den gang det var folk og dyr er inne. 
rester etter bygninger. Kafferast nede ved vannet. Idyllisk plass.  
Ca 40 deltagere 
 
23. August Kveldstur. 
Ryggsekktur: Gimilvann renseanlegg-  vi fikk flott omvisning og  spennende guiding 
-Ruslet inn til Boligbakken ( gammel boplass) Koselig kafferast ved demningen, igjen med mange historier.  
Ca. 15 deltagere 
 
3-4 September Helgtur 
Overnattingstur 
Reisen gikk til Magnor glassverk- med en entusiastisk og flink guide -  omvisning og demo av glassblåsing. 
Shopping. 
Kongsvinger Festning - Øvrebyen. Guiding begge steder. 
Maarud Gaarder Opplevelser- overnatting på et idyllisk beliggende sted ved vannet. Morgenbading 
Maten var i særklasse. 
Maarud Hovedgaard - omvisning på museet. 
Silkeveven på Skarnes- omvisning og spennede foredrag om silkens historie. 
24 deltagere 
 
Kulturminnedagen 11. sept.  
Vandring i Vestbygda 
Turen startet på tunet hos fam. Oserud på Østre Åmot. Første stopp var tomta der Åmotmeieriet ble etablert i 
1895 og der fam. Aksdal nå bor. Meieriet lå her fram til 1928 da det ble flyttet til Vestby. Både her og på Vestby 
gjennomgikk Tor Laache glimt fra meieriets historie fram til avviklingen i 1956. Vi stoppet så på Vestbyskolen 
som var i bruk til i 1958. Anne T. Kogstad og tidligere elev Rigmor Nordengen fortalte om dagliglivet på 
grendeskolen, som nå framstår som nyrestaurert som bolig. Vi hadde kafferast på tunet på Vestby hos familien 
Vamsæter, og der Kristin Vamsæter fortalte litt om gårdens historie. Siste stopp var bygget der P.O. Røses 



landhandel på Vestby holdt til. Her fortalte barnebarnet Per Olav Rustad om bestefarens virksomhet. På alle 
stopp ble det forsøkt å formidle noe om dagligliv og møteplasser i lokalmiljøet i tida opp til 1950-tallet.  
Det deltok omkring 70 personer på vandringen.  
 
Tor Laache har lagt ut to artikler om Åmot-meieriets historie på historielagets hjemmeside.  
 
16. oktober  
Ryggsekktur. 
Turen gikk fra Heni kirke, forbi kyllinghuset, litt historie herfra, videre til Buskerud, hvor vi 
Også fikk høre hvem som bodde der, og hvordan livet fortonet seg. 
Vi gikk over jordene og hadde kafferasten midt utpå jordet☺ vi så over til Hval, og hørte litt om historien 
rundet gardene der. 
Ca 70 personer på vandringen. 
 
24. oktober (kulturukene) 
Kåseri med Thor Gothaas i Vestbystua. Han kåserte om vandringsmenn/loffere. Kjempeflin kåsør, og interesant 
historie. Kaffe og hjemmebakst. 
70 deltagere 

 

25. november hadde vi vårt tradisjonelle førjulsstevne på Grøkull med ca 75 personer til stede. Helt 

tradisjonellt arrangement med god mat  og god stemning. 

12. februar 2017  

Is-skjæring og Kanefart på og rundt Lysdammen.  Kjell Rud var ansvarlig for is-skjæringen på Lysdammen Her 

var rundt 300 personer å så på. 

 
Annet. 
Tor Laache har i høst vært og holdt foredrag som repr. fra historielaget for tre grupper: 
En gruppe konfirmasjonsjubilanter: Om utviklingen i Gjerdrum de siste 200 år. 
Pensjonistforeningen: Historien som samfunnet på Gruvebakken. 
Bondelaget: Hovedtrekk om utviklingen i bygdas landbruk på begge sider av år 1900. 
Han har også skrevet en artikkel om musikant og komponist Sverre Larsen som er publisert på Historielagets 
hjemmeside. 
 
Diverse 
Vi har flere grupper som er i gang.  
-Arbeidsgruppe for saga  

- Kulturminner inkludert rydding og merking av turstier  

- Innsamling og registrering av historisk matriale.  

- Reise- og arrangementskomite  
- Arkiv og bibliotek er opprettet tidligere og er i arbeid fortsatt.  
 
Vi har tidligere hatt ei gruppe med slekts- gransking. Er interressen til stede så kan det også her bli en gruppe.  
Forutsetningen er at disse gruppene fungerer uten at styret må være med. Men styret kan være med på 
oppstart og hjelpe til i starten.  
 
Dersom noen ønsker å være med så ta kontakt med styret.  
Nb. Vi ønsker å kunne nå dere med informasjon og påminninger litt raskere enn som nå med lapp i postkassen. 
Derfor hadde det vært flott med e-post og mobilnr. til alle. Send en mail eller en sms til Per Olav Rustad med 
informasjon.  
Per Olav Rustad Tlf: 992 11 701 perolavrustad@gmail.com  
Besøk hjemmesiden vår: http://www.gjerdrumshistorielag.net  
 
 
 



III.  Andre engasjementer og oppgaver 
 
Kontakt med barnehager og skoler 
Rydd et kulturminne: Også i år har elever fra ungdomsskolen vært i arbeid på gravhaugene på Torshov. Cesilie 
Thorsaug har hatt ansvaret for kontakt og omvisning på gravhaugene. 
 
IV.   Avslutning 
 
Styrets fokus har også i år vært på arrangementer og formidling av historie. Vi er godt fornøyd med deltakelsen 
ved alle våre arrangementer, og tolker den gode oppslutningen som uttrykk for at vi bruker krefter på en riktig 
måte.  
Styret har brukt mye av sin tid på å gjennomføre nevnte turer og arrangementer.  
Dette ved siden av styrejobben har tatt mye av vår tid. Styret hadde gjerne sett at vi kunne brukt mer tid på 
lokal historie, og ønsker gjerne at flere av våre medlemmer vil dele sine kunnskaper og fortellerferdigheter 
med oss alle. Styret tar gjerne i mot ider til temaer og turer både lokalt og rundt om i vårt ganske land, kanskje 
også en utflukt til våre naboland.  
 
Til slutt ønsker vi å takke alle de som har bidratt, og deltatt, på våre turer og arrangementer. Uten dere ville 
historielaget vært tilliten nytte. 
 
 
Gjerdrum februar 2017 
 Styret i Gjerdrum Historielag 
 



Gjerdrum Historielag

Regnskapsoversikt for 2016

konto Kontoplan Inntekter Utgifter

3100 Medlemskontingent 37 200,00 (1)

3201 Julemøte 18 284,00

3202 Årsmøte 0,00

3203 Gjerdrumsdagen 0,00

3204 Div turer 1 375,00 (2)

3300 Salg, diverse 850,00 (3)

8040 Renter 699,01

9999 Feilbetaling -1 000,00 (4)

Sum inntekter 57 408,01 0,00

4101 Medlemskontingent Romerike 12 950,00

4201 Julemøte 13 946,00

4202 Årsmøte 2 476,20

4203 Gjerdrumsdagen 500,00

4204 Div turer 3 060,00 (2)

4209 Andre møter 7 431,90

5701 Porto og gebyrer 0,00

5702 Kontormatriell 1 150,00

5703 Gaver o.l. 0,00

5704 Hjemmeside 423,00

5705 Arkivgruppa 441,90

5710 Utstyr 8 025,00 (5)

5720 Reiseutgifter 0,00

Sum utgifter 0,00 50 404,00

Overskudd 7004,01

Noter:

(1) Inkl. 1200 kr som var utestående fra 2015

(2) Posten benyttes for utlegg som viderefaktureres medlemmer

(3) Bøker og turkart.

(4) Tilbakebetaling av feil overføring i 2015

(5) Høyttaleranlegg, kr 7575 skal belastes fond uysyn, men hvordan?
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