
 
Referat årsmøte Gjerdrum Historielag 12/3 2019 kl. 1900, Gjerdrum Kulturhus. 
 

 
 
Tilstede ca. 43 medlemmer. 
 
 
Tor Laache ønsket velkommen til årsmøtet og spesielt til den nye kultursjefen Sølvi Egner Kaupang. 
 
 

Årsmøtesaker:  

 
1 Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent. 

Tor Laache ble valgt til møteleder, Terje Sagen valgt til referent. 
Innkalling ble godkjent. 
 

2 Godkjenning av årsberetningen for 2018. 
Møteleder refererte årsberetningen og takket styret for det arbeid som er nedlagt. 
Medlemstall: rundt 200 
Forprosjekt «bygdebok» har vært fokus for Gjerdrum historielag i 2018. Kommunen har satt av 
penger til 3 årsverk.  
 
Arkivgruppa: Ragnhild Ruud informerte om samhold mellom Arkivgruppa og Fylkesmuseet. Det 
krever mye jobb hvis gruppa skal følge opp det arbeid som kreves. Fylkesmuseet er 
profesjonelle og glemmer de lokale sier Ragnhild. Romerike historielag sier «jobb med det dere 
kan». Gjennom vinteren har arkivgruppa bygd opp arkivet og det blir brukt. Info om bygdas 
meierier er brukt og, Sanitetsforeningen har lånt tilbake noe da de skal skrive en artikkel. 
Skytterlaget har også brukt arkivet. Arkivet skal ta vare på dokumenter og arkivet er ment å 
brukes dvs «Begge veier». Nannestad har tenkt å få til et eget arkiv og de vil komme på besøk 
for å lære. Bare positive opplevelser sier Ragnhild. 

1. Navnekomite: Ingen kommentar men Anne Thori nevner at Hønsisletta er navnet som 
er valgt for veien til «Skjønnhaug tunet». 

 
Gamlesaga: Saga reparert sier Arvid Einmo og den skjærer fint nå. 
Gravhaugen: Anni Fladby tar ansvar fra skolen sammen med Cecilie Torshaug. 
Ryggsekkturer: Det er en feil i årsmeldingen «hun…endres til  Mona har..» 
Praktisk gruppe: Ikke brukt i inneværende år. 
 
Arrangementer:  
Vidar Hansen etterlyser hvor Sølvskipet som vi fikk i gave er. Det er på kulturhuset og stilles ut. 
Arkivgruppa har funnet et håndskrevet brev som tilhører skipet og bør følge det i monteret. 
 
Ryggsekktur: Tor viste frem et kart over hvor vi har vært på ryggsekkturer. Vi har vært i alle 
hjørner av bygda men vi må gå på nytt nå med ny generasjon. 
 
Julemøte: Nytt æresmedlem ble utnevnt- Finn Stokker. Ragnhild Ruud fikk Romerikes 
historielags Hederstegn. 2 Æresmedlem 2 er her i dag på møte, JensThori og Finn Stokker. 
 
Det kom ros for fyldig og bra utført årsmelding. Årsberetning godkjent. 
 
Årsmøte i Romerike historielag: 
Tor opplyste om at Gjerdrum skal være vært for Årsmøte i Romerike historielag. 
Nytt sted er Misjonshuset i Gjerdrum. Vi er teknisk arrangør og parkeringsvakter, servering mm 
ønskes fra medlemmene. Meld dere til tjeneste. 
Vi hadde tenkt fagprogram men pga. brannen på Sandum må vi endre dette. 
 
 

Glemt i årsmeldinga:  
Terje Brodal og Tor Laache hadde et «stunt» 28.mai 2018. De lot som de var to gamle karer og satt 



på en benk ved Askheim og prata hvordan Ask ble til slik det er nå. Terje B ønsker å prøve en gang 
til. 
 
Spørsmål/Kommentarer:  
Leder ber om spørsmål og kommentarer.  
Anne Thori Kogstad roser styret for fyldig årsmelding og log. 
 
Årsmelding er Godkjent med små rettelser tillegg. 

 
3 Godkjenning av regnskapet for 2018 

Per Olav Rustad presenterte årets regnskap. Regnskapet ble gjennomgått og revisjonsberetning 
fra Tor Gjertsen ble lest opp.  
Leder opplyste følgende:  
25.000 kr er bevilget til ny bygdebok og inntil Kr 7,500 for skilting av Tursti Bråtasletta – Ask 
 
Årsmøtet godkjente regnskapet.  

 
4 Valg 

• Valg til styret – se vedlagte forslag fra valgkomiteen 

• Valg av ny valgkomité 

• Valg av revisor 

• Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag 
 

Valgkomiteens forslag ble Godkjent. 
 
VALG TIL STYRET: 
Tor Laache gjenvelges som leder for 1 år  
Mona Engell gjenvelges som styremedlem for 2 år 
Elisabeth Huser gjenvelges som varamedlem for 2 år 
 
IKKE PÅ VALG I 2019: 
Terje Brodal (styremedlem) 
Maj Grini Ringnes (styremedlem) 
Tone Øvergaard (styremedlem) 
Terje Sagen (varamedlem) 
 
VALG – REVISOR: 
Tor Gjertsen gjenvelges som revisor for 1 år 
 
Valgkomite Arne Huser går ut og Per Fladby foreslås. Og Per Velges. 
Utsendinger til Romerike historielag: Vi kan møte med 1/25 medlem 8 kan møte.Meld interesse 
til leder. Styre velger hvem som skal delta. Ingen motforestillinger 
 

 
5 Forslag til aktivitetsplan 2019 – ev innspill fra årsmøtet 

Leder gjennomgikk forslag til program- 
Den 16.juni er det «Vandring fra Sørum til Sørumstangen». Feil dag i utsendte papirer om må 
rettes i programmet 

Konklusjon Avslutning 

Vidar Hansen:  Vegen over åsen og Trygve Trulsrud kan være tema på Julemøte 2019. 

Bygdebok: Gruppen jobber videre inntil videre. Anne, Per og Tor hadde møte med Kommunen 
Sølvi og Ingunn i februar 2019. Vi følger arbeidsplanen 

Arbeidsfordeling: 

- Kommunen ansetter forfatter og historielaget tas med på råd ved ansettelse. 



- Styret: bygdebok komite 4-5 personer. 1 foreslås av kommunen og resten innstilles fra 
historielaget. 
-     Leder ber om at styret oppnevner medlemmer. 
- Se rapporten- 
- Arkivgruppa_ Den må brukes 
- Fotografier – epost adresse: Terje S ordner dette 
- Intervju, noen må reise rundt mulig kurs. Lars B sier det er maler på Lokalhistorisk institutt. 

Kultursjef: 

Enig i oppsummering og vil ha med historielaget NLI er kontaktet fro hjelp med stillingsannonse. 
Skal lyses ut ila 2-3 uker og at vedkommende kommer i gang ila høsten 2019.03.12 Bøkene bør 
selges siste bind.  Bind 3 er tomt sier Tor Laache ellers er det bøker.  

Per Fladby : Bør fremskaffe nye bøker av de gamle. Tas opp til diskusjon når den nye skal 
trykkes. Anne T Kogstad sier Gjerdrum er en spesiell kommune med mest jordbruk og at det vil 
være en stor del av boka. Bakkeplanering etc. Vedkommende bør ha kompetanse på landbruk? 
Planering ? 

Lars B Komiteen må komme i gang fort. Materialet må samles inn før forfatteren kan bruke det. 
Anne TK: Kilde materiale må forfatteren innhente. 
Odd R: Det er bygdebok ikke landbruksbok. 
Elisabeth H: Oppfordres til at det skrives ned skildringer mm og sendes inn et sted. 
Tor L: Eldre har mye å si uten at den kan skrive det ned. 
 
Leder: Veldig fornøyd med at politikere og administrasjonen var klare for ny bygdebok. Vi må 
holde trykket oppe. 

 
6 Innkommende saker:  

Ingen innkomne saker 
 

 Leder takket Tor Gjertsen for revisjonsarbeidet med en blomst og det samme til våre to 
æresmedlemmer (Jens og Finn) samt Ragnhild Ruud. 

 
Årsmøtet hevet. 

 
Etter årsmøtet og kaffepausen: 

Ny Webside: Vår ny Webside gjerdrumhistorielag.no ble presentert av Terje Sagen 
 
«Hyttene i Allmenninga» 
Hans Heni og Per Olav Rustad holdt foredrag med lysbilder om «Hyttene i Allmenninga» 

 
Hans sier at det er mangelfulle opplysninger om hyttene i Allmenningen.  Han vil skryte av Olaf Bakken 
som har tydet protokollene fra 1919-1976. Rolf Brotnow og Øyvind Nærlaus er også gode kilder.  
Ragnhild Ruud har hjulpet til med å finne protokoller. 
 
Det var et interessant foredrag og styret oppfordret de to til å skrive en artikkel ut fra presentasjonen 
og det skulle de. 
 
Tor Laache takket Hans Heni og Per Olav for innlegget.  
 
12.3.2019 
For Styret. 
Terje Sagen 

 

gjerdrumhistorielag.no


 
STIFTET 1952 

Gjerdrum Historielag innkalles til årsmøte i Kulturhuset, 
Små/Storskolen, tirsdag, 12. mars 2019 kl 19.00 

Årsmøtesaker: 
  

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent. 

2. Godkjenning av årsberetningen for 2018 

3. Godkjenning av regnskapet for 2018 

4. Valg: 

• Valg til styret – se vedlagte forslag fra valgkomiteen 

• Valg av ny valgkomité 

• Valg av revisor 

• Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag 

5. Forslag til aktivitetsplan 2019 – ev innspill fra årsmøtet  

6. Ev innkomne forslag 

 

 

Kaffepause 

«Historien om almenningshyttene» 

Hans Heni forteller om opprinnelsen til hyttene, bl.a. hvem som var med og bygde dem. 

Per Olav Rustad bidrar med kart og bilder. 

 

 

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne! 

12. februar 2019 

       /s/ 

Tor Laache 

leder 
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           Stiftet 1952 

Årsberetning for 2018                                                             
   

Styret har bestått av:  

Leder:          Tor Laache 

Nestleder:        Mona Engell 

Styremedl/sekretær:   Tone Øvergaard 

Styremedlem:      Terje Brodal 

Styremedlem:      Maj Grini Ringnes        

Kasserer:  Per Olav Rustad (Er ikke formelt med i styret, men møter etter styrets 

ønske) 

Varamedlem:         Elisabeth Huser 

Varamedlem:         Terje Sagen (Ansvarlig for historielagets web-side) 

 

Varamedlemmene møter fast på styremøtene. 

Tor Gjertsen er valgt revisor.  

Valgkomite har vært: Arne Huser, Anne Eskild Rasmussen og Ragnhild Grøndahl 

 

Gjerdrum Historielag har i dag 199 medlemmer. (192 i 2017)  

Vi har pr.31.12.18 tre æresmedlemmer: Olaf S. Bakken, Jens Thori og Finn Stokker. 

Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2018 har hatt et overskudd på kr 4 398,88. 

Overskuddet legges til lagets egenkapital som ved utgangen av året er på kr 163 506.69. 

 

1. Møter, representasjon og faste engasjementer 

Det har siden forrige årsmøte vært holdt 8 styremøter. I tillegg har styret jevnlig kontakt på 

telefon og e-post.  

Styrets arbeid har i 2018 hatt hovedfokus på informasjon, turer og arrangementer, i tråd med 

det som ble satt opp i årsprogrammet. Programmet ble sendt alle medlemmer, og det har også 

vært lagt ut på vår hjemmeside. I år har vi i tillegg benyttet SMS-påminnelser til medlemmene 

om våre arrangementer.  

Styret har hatt mye oppmerksomhet rettet mot bygdebokprosjektet. Sommeren 2018 la 

kommunen fram rapport fra et forprosjekt vedr. 5. bind av bygdeboka. Denne var utarbeidet 

av et utvalg, bestående av Lars Kogstad Brodal og Ingunn Rognlien Jørgensen fra Gjerdrum 

kommune og Anne Thori Kogstad, Per Fladby og Tor Laache fra Gjerdrum historielag. Lars 

K. Brodal har vært sekretær for utvalget. Kommunen har nå bevilget budsjettmidler som gjør 

at arbeidet kan komme i gang. Inntil det er blitt besluttet hvordan det videre arbeidet 
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organiseres, vil de fra historielaget som deltok i forprosjektet fortsette å jobbe med saken. På 

et seinere tidspunkt vil det sikkert bli behov for at flere av historielagets medlemmer går 

aktivt inn i arbeidet.  

På Romerike Historielags årsmøte i Lillestrøm i juni deltok May Ringnes og Tor Laache. 

Arkivgruppa: Gruppa jobber på Gjerdrum bibliotek med registrering av dokumenter og 

arkivmateriale. Ragnhild Ruud, Elisabeth Engø, Eigil Ruud, Finn Stokker og Svein Årdalen 

har deltatt. Gruppa møtes ukentlig. I 2018 har de også samarbeidet en del med fylkesmuseet. 

Gruppa har deltatt på et styremøte der de informerte om sitt arbeid, samt drøftet sin 

tilknytning til styret. 

Kommunens navnekomite: Anne Thori Kogstad er fortsatt leder. De øvrige medlemmene 

fra historielaget er Mona Engell, Steinar Hansen og Per Fladby. Det har vært holdt 2 møter i 

2018. 

Gamlesaga, Harasletta: Til å ha ettersyn med saga og komme med ideer til aktiviteter, 

fungerer Arvid Einmo og Per Fladby. Det har i 2018 vært helt stille fra skolenes side, og saga 

har ikke vært kjørt. 

Gravhaugene: Cecilie Thorshaug har tatt ansvaret for å samarbeide med ungdomsskolen ang. 

gravhaugene. Dette samarbeidet var i 2017 i ferd med å dø ut, men har nå blitt satt opp på 

skolens timeplan for våren 2019. Fra skolens side har nå Anni Fladby ansvaret for oppfølging. 

Vi har godt håp om dette samarbeidsprosjektet igjen vil begynne å fungere! 

Ryggsekkturer: Mona Engell har vært turkoordinator for historielagets ryggsekkturer i 

samarbeid med Hans Heni og Ragnhild Ruud. Ragnhild har også hatt ansvaret for 

overnattingsturen til Hamar.  

Praktisk gruppe: Gruppa ledes av Kjell Rud, og drives i nært samarbeid med 

Frivillighetssentralen. De tar fortsatt på seg arbeid! I den grad historielaget ønsker bistand til 

noe praktisk utearbeid, formidler vi ønsket til disse. 

 

2. Arrangementer i 2018 

15. mars: Årsmøtet. Dette ble avholdt på Kulturhuset med 32 medlemmer tilstede. Referat 

fra årsmøtet ligger på historielagets hjemmeside. ( http://www.gjerdrumhistorielag.no ) 

Etter det formelle årsmøtet fikk ordfører Anders Østensen, på vegne av Gjerdrum kommune, 

overrakt en gave fra Reidun Kari Grinde. Gaven var et vikingskip i sølv, som hennes far 

Lensmann Christoffersen fikk i gave fra mange av bygdas innbyggere. Denne var en takk for 

hans innsats som lensmann under krigen.  Vidar Hansen fortalte historien, og han fortalte også 

litt om «Konsta», og modellen han lagde for noen år siden. 

28.mai: «Samtale på benken». Terje Brodal og Tor Laache hadde et «stunt» 28.mai 2018. 

De lot som de var to gamle karer og satt på en benk ved Askheim og prata hvordan Ask ble til 

slik det er nå. Terje B ønsker å prøve en gang til. 

09.juni: Gjerdrumsdagen. Historielaget deltok som vanlig med stand. Vi hadde et spesielt 

fokus på bygdebøkene og behovet for at kommunen skulle bevilge penger til et bind 5. Vi tok 

bl.a. kontakt med alle de politiske partiene som hadde stand denne dagen, og oppfordret dem 

til å delta på lagets medlemsmøte i juni om saken. Vi solgte også de tidligere utgitte bindene 

av bygdebøkene for kommunen.  

http://www.gjerdrumhistorielag.no/
http://www.gjerdrumhistorielag.no/
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Finn Stokker hadde tatt med seg en del gamle gjenstander fra sitt rikholdige lager, og 

arrangerte spørrekonkurranse. Det var folk innom standen hele dagen, og vi vervet flere nye 

medlemmer. 

 

10.juni: Ryggsekktur Martinstien  

Vi var ca. 35-40 deltagere på en fin sommerdag. Vi møttes ved bommen i Gruvbakkvegen, og 

ruslet opp til Låbekkvangen, her var det felles-seter hvor de tok imot dyr fra andre gårder, 

som ikke hadde seter sjøl. Vandret opp til vegen, og opp Martinstien. Martinstien ble i sin tid 

merket og ryddet av Rolf Brotnov.  Det er satt opp et nytt skilt ved inngangen til stien, men 

det gamle skiltet som var det opprinnelige, er tatt vare på av historielaget. Stien er oppkalt 

etter Martin Nærløs. Han bodde på Vestby, og gikk over Trollsnes, gjennom skogen 

(Martinstien) og opp til Stormåsan, hvor han jobbet med torv. Midt i stien står et skilt ved en 

svartor. Her har Rolf laget et skilt, hvor det står Alnus Glutinosa (som betyr svartor). Vi gikk 

Gruvbakkvegen tilbake. 

 

12.juni: Medlemsmøte om ny bygdebok  

Sammen med kommunen arrangerte vi et åpent medlemsmøte om ny bygdebok. Lars Kogstad 

Brodal la fram hovedpunktene i forprosjektets rapport, og det ble åpnet for spørsmål og 

innlegg fra salen. Ca. 30 av våre medlemmer var tilstede sammen med bl.a. ordfører og 

kultursjef. Gruppa, som hadde jobbet med rapporten, fikk god støtte fra 

historielagsmedlemmene for å sende saken til politisk behandling,  

Etter kaffepausen holdt Tor Laache et foredrag om presten Hans Andreas Hjort, som var prest 

i Gjerdrum fra 1713 til 1758. Han etterlot seg skriftlig materiale der vi får innblikk i 

dagliglivet på prestegården og bygda for øvrig. 

 

01. til 02. september: Overnattingstur til Hamar 

Lørdag 01.09. 

Avreise kl.  09.00. 20 personer i 5 privatbiler. Nydelig høstdag. Varmt og godt. 

Første stopp Klevfoss industrimuseum (1888-1976), et stykke industrihistorie fra tida da 

treforedling var vår største eksportnæring.  Vi fikk en flott omvisning, ispedd både gitarspill 

og dans. Samme sted hadde vi også en guidet omvisning i Munch-senteret, som inneholder 

skisser, brev mm fra Edvard Munch’s barndom, og hans fødested Løten. 

Deretter gikk turen til Atlungstad brenneri. Norges eldst brenneri, som fortsatt er i drift. 

Produserer 25 000 l sprit av poteter hvert år. 

Vi fikk en byvandring med guide i Hamar sentrum, med en tur innom Hamar domkirke, bygd 

i 1866, hvor Rosemarie Køhn var biskop fra 1993-2006.  

Kveldens middag på ærverdige Stortorvets Gjestgiveri, med en nydelig viltmiddag, deretter 

kaffe avec, med taffelmusikk av Anne Kogstad. 

Søndag 02.09. 
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Etter frokost gikk turen til fantastiske Åker Gård. Gården er akkurat solgt til en stiftelse, og 

egentlig ikke åpent for publikum ennå. Vi var imidlertid så heldige å få en privat omvisning 

på gården. Den er en av Hamars eldste gårder, som etter reformasjonen var krongods frem til 

1642. 

Så gikk ferden til Domkirkeodden. Der hadde vi guide, som både viste oss rundt, og holdt en 

liten minikonsert for oss. 

Nydelig lunch på Hamarstua Spiseri. Avsluttet turen med en omvisning på Jernbanemuseet. 

 

09. september: Kulturminnedagen. Vandring Sandum - Rogstad 

Vi hadde uflaks med været denne dagen, slik at det kun var møtt fram i underkant av 20 

deltakere.  

Vi startet på Sandum der Halvard Huser fortalte om Sandums gardene. Halvard fortalte også 

om Lars Huser og rutebilselskapet han startet opp. Dette var en virksomhet som startet i det 

små på 1920-tallet, men som endte opp på 1950-60-tallet som en ganske stor bedrift med 

mange biler og ansatte. 

Tor Laache fortalte om organisten, komponisten og musikeren Kristoffer Ursin. Han bodde på 

Sandum fra 1826 til han døde i 1888. Hans samarbeid med broren Nils og kameraten Hans 

Schelle ble gjennomgått. Den tragiske skjebnen Ursins notepartiturer fikk, ble også fortalt. 

Turfølget gikk så i høljeregnet til Sandums meieriet. Her gjennomgikk Tor Laache noen 

hovedtrekk ved meieriets historie, og vi snakket om butikken som lå i meieribygget i store 

deler av meieriets levetid. En anekdote om kongelig overnatting og jakt på Sandum i 1602 ble 

også tatt opp, siden jordet «Kongegropa» ligger like ved meieriet. En artikkel om Sandums 

meieriet er lagt ut på historielagets hjemmeside i høst. 

Nå overtok Vidar Hansen som forteller. Først snakket han om husmannsplassen Sørlistua og 

om Duvald Johannesen. Han var den siste som bodde på denne plassen. Deretter fortalte 

Vidar levende om Trygve og Ole Trulsrud og om Edvard Fossum. Det var snakk om 

lastebiltransport, butikkdrift, snekkerverksteder og mye annet. Spesielt er det mye å fortelle 

om Trygve Trulsrud, og det ligger artikkel, som Vidar har skrevet om han, på hjemmesida 

vår. 

Matpakka tok vi på Rogstad hos Berit Rogstad og Bjørn Tandberg. Berit fortalte litt om 

gårdene og om tida på 1930-tallet. En kan nesten si at Gjerdrum ble styrt fra Rogstad, siden 

både kommunekasserer og ordfører bodde her. Til slutt fortalte Tor Laache om Nordgarn 

Rogstad som presteenkesete på 17- og 1800-tallet. 

 

14. oktober: Ryggsekktur Rustad – Trolsnes – Dølienga 

Omkring 70 deltagere møtte på tunet på Rustad i nydelig høstvær. Etter en velkomsthilsen fra 

historielagets leder Tor Laache, fortalte Per Olav Rustad litt om de to Rustadgårdene og deres 

historie. Gårdene var såkalte ødegårder etter Svartedauden, og de ble tatt i bruk igjen på siste 

halvdel av 1500-tallet. Opprinnelig som en gård, men den ble delt i to på midten av 1600-

tallet. 
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Deretter rusla hele følget vestover mot Mikkelsbekken, hvor vi først så på tuftene etter den 

gamle gårdssaga som tilhørt de to gårdene. Litt lenger oppe i bekken var det i sin tid også ei 

gårdskvern, men her er det ikke lenger noen spor å se. Turen gikk videre langs åskanten 

sørover, og vi passerte Sandbekken før vi kom til Steinbråtan. Dette var en av fem 

husmannsplasser som ble solgt fra Trollsnes, for å huse noen av arbeiderne på Gruvebakken.  

Ragnhild Ruud fortalte litt fra sin barndom. De hadde hatt mange turer i skogen overfor 

Dølienga, hvor noen i slekta hennes bodde. 

Så gikk turen videre mot Trollsnes. Der hadde vi kafferast ved den idylliske fiskedammen 

som Alf Tveit i sin tid anla, der hvor Slurka renner forbi gården. Etterpå rusla vi inn på tunet, 

hvor Anne Marie Tveit fortalte oss litt om gården, og spesielt om noen av de eldre husene og 

det flotte tuntreet. 

Siste stopp på turen var Dølienga, hvor Ragnhild Ruud fortalte litt om gården, som i tida fra 

Svartedauden og fram til 1929, var en del av Nannestad (Holter) Dette er grunnen til at gården 

har det høyeste gardsnummeret i Gjerdrum (med unntak av allmenninga)  

 

16. oktober: Medlemsmøte i kulturukene om gamle ord og uttrykk fra Romerike 

Møtet var et samarbeid med Kirkeforum, og var en del av kommunens kulturukeprogram. Til 

foredragsholder var den pensjonerte læreren, hurdølingen Arvid Garsjømoen invitert. Han 

kåserte om gamle ord og uttrykk han hadde samlet fra Romerike. Mye av det han framførte 

var ordtak på dialekt, og om mange av dem kunne han også fortelle ei historie om personen 

han hadde fått uttrykket fra. 

I tillegg hadde vi underholdning på torader av Terje Bekkedal fra Nannestad. Musikken han 

framførte var fra Romerike og noen av stykkene var ganske gamle. Han kunne fortelle litt om 

komponister og sammenhenger de ulike stykkene ble brukt. 

Vi hadde kaffespleis. Møtet var godt besøkt med over 60 deltakere. 

 

23. november: Julemøtet 

Julemøtet ble også i 2018 gjennomført i samsvar med innarbeidet tradisjon. Det var ca. 65 

deltakere som fikk smake syltelabber, lungemos, blodklubb og innmatspølser med tilbehør. Vi 

sang julesanger, akkompagnert av Anne T. Kogstad, og praten gikk livlig rundt bordene. Det 

praktiske arbeidet med festen var som vanlig i stor grad ordnet av styret, men vi prøvde også å 

framheve noen ektefeller som bidrar i kulissene. 

Julemøtet i år dreide seg i stor grad om å hedre folk som har gjort en stor innsats i Gjerdrum 

Historielag. Anne Eskild Rasmussen, Arvid Einmo og Per Fladby hadde alle sittet mange år i 

styret da de gikk ut på årets årsmøte. De ble takket for innsatsen og mottok en vase med lagets 

logo utført av Hege Lindhardt Thoresen, som takk for innsatsen. 

Videre var leder Tom Halvorsen på møtet for å overrekke Romerike Historielags hederstegn 

til Ragnhild Ruud. Styret hadde innstilt henne til denne æren for lang og aktiv innsats i laget. 

Vi hadde framhevet mange års styrearbeid, men også særlig arbeidet rettet mot skolene og 

innsatsen i lagets arkiver. 
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Til sist ble Finn Stokker utnevnt til æresmedlem i laget. Han har tidligere mottatt 

hederstegnet, men styret mente nå at det var på tide å utnevne et nytt æresmedlem. Ikke minst 

legger styret vekt på at Finn Stokker, tross sin høye alder, fortsatt arbeider aktivt for laget. 

Han møter trofast fram på alle arrangementer. Han mottok et innrammet diplom utført av 

Lotte Løvstad. 

«Fagprogrammet» under året julemøte dreide seg om stabbursklokka fra Østre Åmot. Klokka 

er støpt i bronse i Kristiania i 1795. Inskripsjonene ga grunnlag for å forske på de to navnene 

som er inngravert: klokkestøperen Erich Schmidt, og kjøperen P. H. Essendrop. Det var 

resultatene av disse undersøkelsene Tor Laache nå kunne legge fram. Det er skrevet en 

artikkel om dette som nå ligger på lagets hjemmeside! 

 

Annet: 

• I 2018 er historielagets hjemmeside blitt oppgradert. Terje Sagen har lagt ned et 

betydelig arbeid med dette. Adressen er http://www.gjerdrumhistorielag.no   

Medlemmene oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt! 

 

• Vi sender stadig oftere info og påminnelser via internett og SMS. Men fortsatt er det 

medlemmer vi mangler e-postadresse og mobilnummer til. Meld dette inn til Per Olav! 

 

• Det er lagt ut flere nye lokalhistoriske artikler på vår hjemmeside. Les! 

 

• Etter at kommunen overtok kulturhuset, har det vært en del omfordeling av lagerrom. 

Historielaget disponerer nå bare halvparten av rommet vi tidligere hadde i 2.etg. Her 

oppbevares nå stort sett bare bøker og skriftlig materiale. Gjenstander, bilder etc. er 

blitt flyttet til et rom vi har fått disponere i 3. etasje. 

 

• På årets julemøte fikk Ragnhild Ruud, etter anbefaling fra styret, tildelt Romerike 

Historielags hederstegn av leder Tom Halvorsen. I samme møte ble Finn Stokker 

utnevnt til æresmedlem og mottok diplom Lotte Løvstad har lagd. Laget har dermed nå 

tre æresmedlemmer. I tillegg til Finn Stokker er Olaf Bakken og Jens Thori 

æresmedlemmer. 

 

• Ildsjelen Mona Engell fikk i 2018 tildelt både Gjerdrums prisen og Akershus prisen for 

sin formidable innsats innen frivillig arbeid! Mona Engell er dessuten koordinator i 

«Samarbeidsgruppa for lag og foreninger, Gjerdrum». Historielaget er stolt av Mona, 

og gratulerer henne med prisene!  

 

• Det er igangsatt ettersyn og vedlikehold av setervangene. Dette vil bli fullført våren 

2019. 

 

• Gjerdrum Historielag vil i 2019 være teknisk arrangør av Romerike Historielags 

årsmøte. Datoen er 05.06.19, og årsmøtet holdes på «Fjøsloftet», Sandum (Huser 

Entreprenør AS) 

 

• Anne T. Kogstad har vært foredragsholder i Nannestad Historielag om juletradisjoner. 

 

http://www.gjerdrumhistorielag.no/
http://www.gjerdrumhistorielag.no/
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Styret i Gjerdrum Historielag takker alle som bidrar i lagets arbeid med 

lokalhistorien. Spesielt takker vi de som bidrar i de ulike komiteene, men også alle 

som trofast møter opp på våre arrangementer og inspirerer til å fortsette og 

jobbe! 

Referatet med endringer ble Godkjent på årsmøtet 12. mars 2019 



Gjerdrum Historielag

Balanse 2018

EIENDELER 2017 2018

Omløpsmidler

Driftskonto, bank 36 333,45 40 457,46

Sparekonto, bank 122 774,36 123 413,63

Kasse 0,00 -364,40

Sum omløpsmidler 159 107,81 163 506,69

Sum Eiendeler 159 107,81 163 506,69

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital ved start på året 153 492,41 159 107,81

Årsresultat overføres egenkapital 5 615,40 4 398,88

Sum egenkapital 159 107,81 163 506,69

Fordeling egenkapital

Driftskapital 129 324,96 133 723,84

Fotofond 8 513,35 8 513,35

Fond Utsyn 21 269,50 21 269,50

Sum egenkapital 159 107,81 163 506,69



Regnskapsoversikt for 2018

Konto Beskrivelse Inntekter Utgifter

3100 Medlemskontingent 39 000,00 (1)
3201 Julemøte 12 966,58
3202 Årsmøte 0,00
3203 Gjerdrumsdagen, Kulturuka 0,00
3204 Div turer 32 550,00 (2)
3300 Salg, diverse 450,00
8040 Renter 656,64

Sum inntekter 85 623,22 0,00

4101 Medlemskontingent Romerike 18 481,00
4201 Julemøte 9 778,75
4202 Årsmøte 800,00
4203 Gjerdrumsdagen, Kulturuka 3 400,00
4204 Div turer 35 035,00 (2)
4209 Andre møter 4 913,40
5701 Porto og gebyrer 845,19
5702 Kontormatriell 680,00
5703 Gaver o.l. 2 315,00
5704 Hjemmeside 0,00
5705 StyreWeb 535,00
5706 Arkivgruppa 119,00
5710 Utstyr 4 322,00 (3)
5720 Reiseutgifter 0,00

Sum utgifter 0,00 81 224,34

Overskudd 4 398,88

(1) Inkl. 600 kr som var utestående fra 2017
(2) Posten benyttes for utlegg som viderefaktureres medlemmer. 

En dobbeltinnbetaling (kr 3 100) blir tilbakebetalt etter nyttår.
Lagets reelle dekning for turen blir da kr. 5 585.

(3) Nytt banner til Historielaget

Gjerdrum Historielag



Valgkomiteens innstilling til valg i Gjerdrum Historielag, 

årsmøte 2019 

 

 

VALG TIL STYRET: 

Tor Laache gjenvelges som leder for 1 år  

Mona Engell gjenvelges som styremedlem for 2 år 

Elisabeth Huser gjenvelges som varamedlem for 2 år 

 

 

IKKE PÅ VALG I 2019: 

Terje Brodal (styremedlem) 

Maj Grini Ringnes (styremedlem) 

Tone Øvergaard (styremedlem) 

Terje Sagen (varamedlem) 

 

VALG – REVISOR: 

Tor Gjertsen gjenvelges som revisor for 1 år 

 

 

Gjerdrum, 30.01.19 

 

        /s/                                 /s/                                             /s/       

Arne Huser              Anne Eskild Rasmussen           Ragnhild Grøndahl 
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