STIFTET 1952

Gjerdrum Historielag innkalles til årsmøte i Kulturhuset,
Vestbystua, torsdag, 12. mars 2020, kl 19.00
Årsmøtesaker:
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent.
Godkjenning av årsberetningen for 2019.
Godkjenning av regnskapet for 2019.
Valg:
Valg til styret – se vedlagte forslag fra valgkomiteen
Valg av valgkomité
Valg av revisor
Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
Forslag til aktivitetsplan 2020 – ev innspill fra årsmøtet
Forslag fra styret om å heve kontingenten til laget med kr 25 (fra kr 200 til kr 225)
Evt. innkomne forslag til behandling

Kaffepause
Vi har invitert den kommunalt nyansatte bygdebokforfatter Håvard Kongsrud. Han vil
presentere seg for våre medlemmer, og fortelle litt om opplegget for arbeidet med boka.
«Teglverksdrift i Holter»
Rigmor Lerengen forteller fra historien til teglverket i Holter (på grensa til Gjerdrum). Det
vil også bli vist en kort film fra teglverket.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne!
10. februar 2020
/s/
Tor Laache
leder

Stiftet 1952

Årsberetning for 2019
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tor Laache
Mona Engell
Tone Øvergaard
Terje Brodal
Maj Grini Ringnes
Per Olav Rustad (Er ikke formelt med i styret, men møter etter styrets/eget ønske )
Elisabeth Huser
Terje Sagen (Ansvarlig for historielagets web-side)

Varamedlemmene møter fast på styremøtene.
Tor Gjertsen er valgt revisor. Valgkomite har vært Anne Eskild Rasmussen, Ragnhild Grøndahl og Per
Fladby.
Gjerdrum Historielag har i dag 207 medlemmer. (199 i 2018)
Vi har pr.31.12.19 tre æresmedlemmer: Olaf S. Bakken, Jens Thori og Finn Stokker.
Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2019 har hatt et underskudd på kr 2.535,- Forklaring på
årsresultat vil bli gitt på årsmøtet.

1. Møter, representasjon og faste engasjementer
Det har siden forrige årsmøte vært holdt 10 styremøter. I tillegg har styret jevnlig kontakt på telefon og
e-post.
Som i tidligere år har mye av styrets arbeid dreid seg om planlegging og gjennomføring av våre turer
og arrangementer i tråd med det som ble satt opp i årsprogrammet. Programmet er sendt alle
medlemmer, og det har også vært lagt ut på vår hjemmeside. I tillegg benytter vi SMS-påminnelser til
medlemmene om våre arrangementer. Arrangementene som legges til Gjerdrums festivalen og
Kulturukene blir dessuten annonsert i programmet kommunen sender til alle innbyggere. Vi merker at
på disse arrangementene kommer det flere deltakere som ikke er medlemmer.
Bygdebok bind 5 (ca.1940 til våre dager) er nå kommet til gjennomføringsfasen. Håvard Kongsrud er
ansatt som forfatter. Han bor i Bærum, og har erfaring som forfatter fra flere andre bygdebokprosjekter. Kommunen har bevilget penger som skal dekke 3 årsverk. Forfatteren startet arbeidet i
januar 2020.
Kommunen har oppnevnt et bygdebokutvalg bestående av: Anne Thori Kogstad, Britt Fossumstuen,
Ola Kroken, Lars Kogstad Brodal og Ingunn Rognlien Jørgensen. De fire første er medlemmer i
historielaget, og det er styret i historielaget som har foreslått dem oppnevnt.
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Ingunn Rognlien Jørgensen er biblioteksjef, og er oppnevnt som kommuneadministrasjonens
representant. Hun er også komiteens sekretær.
I tillegg fortsetter historielagets arkivgruppe, der Ragnhild Ruud, Elisabeth Engø, Eigil Rud, Finn
Stokker og Svein Årdalen er medlemmer, sitt arbeid med å samle inn og arkivere gamle dokumenter
mv. Disse blir viktige som assistenter for forfatteren og bygdebokkomiteen. Kontaktperson: Ragnhild
Ruud, tlf. 913 93 894,
e-post: odm-ru@online.no Gruppa ønsker gjerne nye frivillige velkommen til å delta!
Terje Sagen har påtatt seg å være mottaksansvarlig for fotomateriale som kan brukes i bygdeboka eller
andre sammenhenger. Han ønsker seg en fotokomite der det også trengs flere frivillige! Digitaliserte
foto kan leveres historielagets nettadresse: bygdebok@gjerdrumhistorielag.no , eller levering i
papirform kan avtales med Terje på telefon 900 68 304.
Vårt lag var i år teknisk arrangør av Romerike Historielags årsmøte på Misjonshuset. Hele styret og
varamedlemmer deltok både i den dugnaden dette utgjorde, og i selve årsmøtet. I tillegg møtte Finn
Stokker i årsmøtet på vår kvote. Tor Laache hadde «fagunderholdningen» på dette møtet. Tor Laache
har dessuten deltatt på Romerike Historielags vårmøte i mars og høstmøte i september.
Arkivgruppa: Se teksten foran!
Kommunens navnekomite: Anne Thori Kogstad er leder. De øvrige medlemmene fra historielaget er
Mona Engell, Steinar Hansen og Per Fladby. Det har vært 1 møte i komiteen.
Gamlesaga på Harasletta: Til å ha ettersyn med saga og komme med ideer til aktiviteter, fungerer
Arvid Einmo og Per Fladby. Saga er kjørt to ganger høsten 2019. Se under!
Gravhaugene: Cecilie Thorshaug har tatt ansvaret for å samarbeide med ungdomsskolen ang.
gravhaugene, mens Anni Fladby har vært ansvarlig fra skolens side. Våren 2019 deltok en klasse fra
Gjerdrum ungdomsskole i rydding av området ved Kulturminnesmerket ved gravhaugene på Torshov.
De fikk samtidig en interessant historietime om gravhaugene i Gjerdrum. Elevene gjorde en flott
innsats i ryddingen, og dagen vurderes som en svært vellykket. Samarbeidet med Gjerdrum
ungdomsskole fortsetter, med nye elever, våren 2020.
Ryggsekkturer: Mona Engell har vært turkoordinator for historielagets ryggsekkturer i samarbeid
med Hans Heni og Ragnhild Rud. Mona Engell har, sammen med Tone Øvergaard, også hatt ansvaret
for overnattingsturen til Hadeland/Ringerike.
Praktisk gruppe: Gruppa ledes av Kjell Rud og drives egentlig i regi av 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 2019.
12. mars: Årsmøtet. Dette ble avholdt på Kulturhuset med 43 medlemmer tilstede. Referat
fra årsmøtet ligger på historielagets hjemmeside. ( http://www.gjerdrumhistorielag.no )
Etter det formelle årsmøtet kåserte Hans Heni om hyttene i allmenninga. Per Olav Rustad
hjalp til med kart og bilder i forbindelse med foredraget. De to høstet stor applaus for en
interessant framstilling om de gamle hyttene som bygdefolket setter stor pris på!
30. april: Medlemsmøte om bebyggelse og vegfar langs åskanten i gamledager. Far og
sønn Terje Brodal og Lars Kogstad Brodal hadde forberedt en interessant gjennomgang av
hvordan det tidligere så ut langs åsen fra Brådal i sør til Eikeberg i nord. Hovedvekten var lagt
på perioden fra 1940-tallet og fram til omkring 1970. Vi fikk se kart og flyfoto som viste
utviklingen. Grethe Karlsen har bodd hele sitt liv ved Horka og var spesielt invitert til møtet
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for å supplere med opplysninger. Vidar Hansen fortalte om Trygve Trulsruds ide og skisse for
motorvei fra Oslo til Mjøsa gjennom Gjerdrum. Vidar fortalte også noen interessante historier
om Trygve Trulsrud.
Mange andre bidro også til samtalen. Ca 70 deltakere.
5.juni: Årsmøte i Romerike Historielag på Misjonshuset. Se teksten foran!
15.juni: Gjerdrumsdagen. Historielaget deltok som vanlig med stand. Vi hadde et spesielt
fokus på bygdebøkene, og solgte eldre bind på vegne av kommunen. Vi hadde igjen en
spørrekonkurranse, til dels hentet fra gamle gjenstander Tor Laache hadde tatt med seg. Det
var trafikk på standen hele dagen og det ble vervet flere nye medlemmer.
10.juni: Ryggsekktur Sørumstangen. Terje Sagen og Finn Stokker hadde ansvar for
opplegget for turen som gikk tur-retur fra Sørum til Sørumstangen. Underveis ble det bl.a.
snakket en del om husmannsplassene som i gamle dager lå under Sørum-gårdene. På
Sørumstangen var Finns flotte samling av gamle landbruksredskaper åpent til beskuelse og
forklaring. Ragnhild Olstad hadde stekt og solgte vafler til turgåerne. Ca 70 – 80 deltakere.
31.aug. - 01.sept.: Overnattingstur til Hadeland og Ringerike
Det var 19 deltakere med på denne turen. Lørdagens program inneholdt først besøk, med
omvisning av guide fra Gran kirkekontor, i Søsterkirkene på Granavolden. Vi fikk også
omvisning på kirkegården, med bl.a. gamle gravstøtter. Åsmund Olavson Vinje er også
gravlagt her De to søsterkirkene, Mariakirken og Nikolaikirken, er bygd tett ved siden av
hverandre. Begge kirkene ble bygd på 1100 tallet i romansk stil og senere utvidet i gotisk stil.
Hit har folk vandret gjennom århundrer, og her har pilegrimer funnet hvile på ferden til
Nidaros.
Dagens lunsj, elgkarbonader m/dessert, ble inntatt på kafeen på Hadeland Glassverk. Det ble
også tid til litt handling av glassvarer m.m., før turen gikk videre til Kjerratmuseet i Åsa.
Denne ettermiddagen fikk vi et veldig flott innblikk i Kjerratanleggets historie og driftsmåter
av Arvid Frydenlund, leder av stiftelsen for Kjerratmuseet. Kaffe og nydelig Åsa-kringle ble
nytt før vi reiste opp til vannhjul 5 i Kjerraten. Dette doble vannhjulet er restaurert av
frivillige tilknyttet museet. Vi fikk demonstrert dette unike systemet, og ble mektig
imponerte.
Kjerraten ble anlagt av Peder Anker (1749–1824) på Bogstad, som eide store skogarealer i
Land og Valdres. Ankers skoger oppstrøms fra Ringerike kunne årlig gi 4000 «tylvter»
saugtømmer». På denne tiden var Ankers store skoger i Nordmarka og på Krokskogen sterkt
uthogd på grunn av jernverksdriften, og Anker ønsket mer tømmer til sagene ved
Lysakerelva. Tømmeret ble fløtet ned elver og trukket i «flåter» over Randsfjorden og
Sperillen. På Tyrifjorden ble tømmeret sortert og slept gjennom Kroksund og inn
Steinsfjorden (fra 1837 med dampbåten Kong Ring). Han trengte en løsning til å frakte
tømmer fra Steinsfjorden i Åsa opp til Damtjern og Storflåtan på Krokskogen for videre
fløtning ned Sørkedalsvassdrage til Bogstadvannet. På denne måten unngikk han tømmetoll i
Drammen og fikk i stedet tømmeret til egne sagbruk i Sørkedalsvassdraget. Det kunne ta to til
tre år fra tømmeret ble felt til det var fremme ved sagbruket. Åsaelva hadde nok vannføring til
å drive Kjerraten bare 5-6 uker på forsommeren. Damtjern ble senere tatt i bruk som magasin
for kraftverk i Åsa (Ringerikes første kraftverk).
Lørdagens program ble avsluttet med en liten byvandring i Hønefoss, i samarbeid med
Ringerike historielag. Trond Hilton fra Ringerike historielag ga oss en engasjerende guidet tur
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rundt fra Nordre Torg, langs fossen og til Riddergården. Byen ligger der Begna danner
Hønefossen, og har navn etter fallet. Nedenfor fossen møter Begna Randselva og Storelva
oppstår. Dannelsen av et tettbygd område tok sannsynligvis til på 1600-tallet, og var sentrert
om sagbrukene ved elvene. Vandringen ga oss et godt innblikk i hvordan industrien vokste
fram, og om hverdagsliv på Nordsi`a. Aage Sørum, deltaker fra Gjerdrum Historielag, hadde
vokst opp i området, og ga fine innspill om sine oppvekstminner.
Etter en lang og innholdsrik dag, satte vi kursen mot Klækken hotell for middag og
overnatting. Der ble vi servert en nydelig treretters middag, og hadde et hyggelig sosialt
samvær utover kvelden.
Etter en god frokost på Klækken hotell, reiste til vi til vårt første stopp på søndagens program:
Kistefossmuseet på Jevnaker. Der ruslet vi rundt i den spennende skulpturparken, før vi fikk
en interessant omvisning i museets tresliperi. A/S Kistefos Træsliberi ble grunnlagt av konsul
Anders Sveaas i 1889, og var en fabrikk for framstilling av mekanisk slipt tremasse.
Tresliperiet ble anlagt ved Kistefossen i Randselva, og plasseringen var perfekt for et
tresliperi på grunn av fossen som kraftkilde og elven som vannforsyning til produksjon.
Kistefoss museum gir et godt inntrykk av fortidas industrihistorie.
Siste stopp på søndagens program var Ringerike Museum på Norderhov. Etter lunsj med
snitter og kake, fikk vi engasjerende foredrag, i både prestegården og i Norderhov
middelalderkirke, av konservator Preben L. Johannessen
Det var her i Norderhov gamle prestegård at Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe traff
hverandre for aller første gang i 1826, bare 13-14 år gamle. De gikk her på et
artiumsforeberedende kurs. Og det var her de utviklet et livslangt vennskap, hvor interessen
for innsamlingen av norske folkeeventyr har satt varige spor i norsk historie.
Stedet inneholder for øvrig et vell av historiske begivenheter, så som den svenske kongen
Karl 12 angrep Norge tidlig i mars måned 1716. Det var flere trefninger mellom norske og
svenske soldater omkring på Østlandet, og en av disse fant sted på Ringerike, nærmere
bestemt på Norderhov og også inne i Norderhov gamle prestegård. Vi liker å tro at det var
daværende prestekone på Norderhov gamle prestegård, Anna Colbjørnsdatter, og hennes lure
og smarte innsats, som resulterte i at omkring 200 norske soldater beseiret nærmere 600
svenske soldater. Mange ble drept og kulehullene sitter fremdeles i veggen inne i en av stuene
og vitner om den dramatiske hendelsen.
I den vakre Norderhov kirke fikk vi bl.a. se altertavla i barokkstil, laget av den kjente
treskjæreren Johannes Larsen Skråstad (1648–1700) fra Vang i Hedmark. Dette er den samme
mannen som laget altertavla i Gjerdrum kirke.
I spesielle tilfeller kan folk få lov til å komme ned i gravkammeret i krypten og se kistene, der
angivelig Anna Coldbjørnsdatter og hennes mann Jonas Ramus er gravlagt. Dette fikk
historielagets medlemmer mulighet til å gjøre.
Hyggelig også å besøke kirken, der Bjørg Elisabet Oserud fra Gjerdrum, var sogneprest i
tidsrommet 2006–2015.
«….og alle var enige om at det hadde vært en interessant tur…..»
08. sept.: Kulturminnedagen. Vandring Østby-Gjeri.
For 4. år på rad har vi oppsøkt de gamle meierikretsene i bygda. Nå var turen kommet til
Gjerimeieriet og området rundt. Ca. 60 personer var med på vandringen.
Turen startet på den gamle prestegården Østby, som nå eies av Einar Korvald. Einar fortalte
litt om seg sjøl og drifta, og om hvordan det hadde seg at han fikk kjøpt eiendommen av
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Staten. Det er også spesielt med denne eiendommen at den er en av svært få større gårdsbruk i
Gjerdrum som ikke er berørt av bakkeplanering.
Anne Nordli fortalte om bruka i Staden, som opprinnelig var husmannsplasser under
prestegården. Med utsikt ned til Staden hadde hun mye å fortelle om folket både før og nå!
Vi tok kafferasten i kirkestua. Her fortalte Anne Thori Kogstad om mange av prestene som
har betjent Gjerdrum før i tida. Stikkord: Praktisk religionsutøvelse, kirketukt, forholdet til
jordbruk og prestegården, slektskap mange av prestene imellom.
Neste stopp var vegskillet inn til Søgarn Gjeri. Her var det Tor Laache som filosoferte litt om
gårds- og bygdenavnet Lem/Gjerdrum/Gjeri/Gjælom. Dessuten ble det en kort gjennomgang
av tida på 1600-tallet da Søgarn var futesete, og da også futen og kirkebyggeren Anders
Simonsen kom til bygda.
Endepunkt på turen var Gjerimeieriet. Tor Laache ga et helt kort resyme av meieriets historie.
Hit var også tidligere kjøpmann Bjørn Hansen spesielt invitert. Bjørn kunne fortelle en hel del
om både det han husker fra oppveksten da faren drev butikken, og det fortsatt var meieridrift,
og fra den tid han sjøl drev butikken på 1970 og -80-tallet.
Tor Laache har laget et mer detaljert sammendrag av det som ble sagt under turen, og han har
også skrevet en artikkel om Gjerimeieriet. Begge ligger på historielagets hjemmeside.
13. okt.: Ryggsekktur Myrgruvfossen – Gruvbakken.
Turen fra Myrgruvfossen til Gruvbakken er forholdsvis lang og går delvis utenom sti. En
alternativ sti, som fører til Konsta traseen, er nå laget via ny bru over Krustjennbekken.
(Kloppa over myra er ikke brukbar nå.)
Vi hadde derfor denne gangen et alternativt tilbud der de som ønsket det, kun gikk fra
Kavlebrumyra og opp til Gruvbakken.
Turen var tilrettelagt av Ragnhild Ruud og Mona Engell. 20 personer deltok på den lange
turvarianten. Ved Myrgruvfossen fortalte Vidar Hansen om vannregulering i Gjermåa,
vasshjulet i fossen og Konsta. Videre forklarte han den tekniske løsningen om stangfelt som
overfører kraft til pumpa i gruva, slik at vannet i gruva kunne pumpes ut. Det var ca 2 km fra
vasshjulet til gruva.
Nederst i Vangslia snakket Eigil Rud om historien til Hakadal Jernverk. Han satte dette i
perspektiv med det internasjonale markedet og behovet for jernmalm. (Eigil Rud har skrevet
en artikkel om Hakadal Jernverk, som vil publiseres på vår hjemmeside.) Rud la i sin
orientering vekt på det arbeidet Nils Ask og Rolf Brotnov utførte i traseene. De har æren for
markeringen av Konsta traseene og bevaring av røysene. På Gruvbakken fortalte Tor Laache
om samfunnet av gruvearbeidere med familier som holdt til ved «Dahls Grube» på starten av
1800-tallet. Her var det også kafferast.
Det var 10 personer som var med på den korte turvarianten. Disse fikk orientering av Tor
Laache om Konsta, Jernverket og om samfunnet på Gruvbakken. Disse deltakerne hadde
allerede gått ned igjen da folket på langtur ankom Gruvbakken.
14. okt.: Medlemsmøte i kulturukene om Sagbruksindustrien på Nedre Romerike.
Ca. 35 personer var tilstede på dette møtet som var annonsert i Kulturukeprogrammet.
Møtet startet med at vi hadde invitert noen ungdommer fra «Happy Dance» til
danseoppvisning. Deretter overtok vår inviterte foredragsholder Steinar Bunæs fra Strømmen.
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Han hadde kalt foredraget sitt: «Tømmerstokkens reise fra Bingen til Bjørvika». Han fortalte
bl.a. om:
•
•
•
•
•

Tømmerfløtingen i Glomma fra 1600-tallet og fram til 1980.
Lensene og tømmersorteringen ved Bingen og Fetsund, og om tømmertransporten
over Øyeren.
Sagbruksindustrien som vokste opp langs Sagelva på 17- og 1800-tallet.
Tømmerkjøringa; først med hest og seinere med jernbane; til planketomtene i
Kristiania.
Hvordan dampsagene oppsto i Lillestrøm i siste halvdel av 1800-tallet da dampsager
og jernbane overtok fra oppgangssager og hest.

Han snakket sjølsagt også litt om Sagelvas Venner og de anleggene disse har satt opp og
kjører demonstrasjoner med langs Sagelva.
Styret hadde bakt og serverte kaker og kaffe til møtedeltakerne.
29.november: Julemøtet
Det var i år nesten 80 deltakere på julemøtet på Grøkul Vi serverte vår tradisjonelle meny
med innmatspølser, blodklubb og lungemos kombinert med lefser og brød, samt godt drikke.
Styret assistert av Ole Jakob Edna og Arvid Einmo sto for det praktiske arbeidet med
gjennomføringen. Møteleder og kjøgemester var Terje Sagen.
Årets hovedpost som underholdning var at Magnar Osland og Milutin Petrovic framførte
musikk, på hhv. piano og fiolin, som Ludvik Mathias Lindemann samlet inn fra Gjerdrum og
Romerike på 1860-tallet. Mellom hvert stykke kåserte Magnar levende om Lindemann og
melodiene han samlet.
Foruten dette hadde Anne Thori Kogstad et tradisjonelt innslag om merkedager og værtegn i
adventstida. Mona Engell og Terje Sagen viste bilder og fortalte om historielagets
arrangementer det siste år. Dette inkludert en 10-minutters video fra Kjerratmuseet.
Annet:
•

•
•

•

6. nov. var det dugnad på Gamlesaga da vi hadde besøk av ca. 45 elever fra 7. klasse
på Veståsen skole med demonstrasjon av saga og fortelling fra gamle dager om livet i
skogen. Det ble i tillegg servert vafler til elevene. Fra historielaget deltok: Per Fladby,
Jens Aamodt, Anders Brodal, Arvid Einmo, Terje Brodal, Terje Sagen, Per O. Rustad,
May Ringnes, Tone Øvergaard, Elisabeth Huser, Mona Engell og Tor Laache.
17. nov. hadde vi demonstrasjon av saga og historiefortelling for ca. 25 deltakere på
Øvre Rom. Skogeierlags julemøte. Sagbruksarbeiderne var de samme som over.
Styret har bestemt at hovedregelen heretter vil bli informasjon til medlemmene via epost og evt. SMS. Fortsatt mangler vi e-postadresser og mobilnummer for enkelte
medlemmer. Meld fra til Per Olav Rustad! De som ikke har e-post vil sjølsagt likevel
motta slikt som årsmøteinnkalling og årsprogram i postkassa.
Gjerdrum Historielag har gitt et bidrag på kr 2.975, - til skilting langs gangvegen fra
Bråtasletta til Ask. Beløpet utgjør halvparten av den totale kostnaden. Dette har vært
et samarbeid mellom grendelaget i Sørbygda og historielaget. Fra Historielaget har
Elisabeth Huser og Per Fladby deltatt i arbeidet med innholdet på skiltene.
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•

•
•

•

På årsmøtet i Romerike Historielag var det mye diskusjon om trang økonomi; bl.a.
kostnader til Historielagets Hus. Det ble oppfordret til bidrag fra lag som ikke har gitt
noe før. Kostnadene til Romerike Historielags årsmøte deles normalt i to like deler.
Etter at hele styret i Gjerdrum Historielag hadde vært tilstede og hørt årsmøtediskusjonen, bestemte vi å betale hele gildet. Vi har følgelig gitt Romerike Historielag
en gave på kr 4.800, Tor Laache har holdt foredrag på møte i pensjonistforeningen 24.okt., og bidro også
med historiefortelling på Turlagets rundtur i Vardfjellet 26. mai.
Historielaget har henvendt seg til kommunen om at det ble brukt en «kvasivariant» av
kommunevåpenet i kommunens info-blad Over Skigarden. Vi fikk tilbakemelding fra
kulturkontoret om at kommunen tar selvkritikk på dette og vil bruke riktig
kommunevåpen i fortsettelsen.
Elisabeth Huser har i juni hatt med en familiegruppe, med aner fra Gjerdrum, på
omvisning i Gjerdrum kirke.

Styret i Gjerdrum Historielag takker alle som bidrar i lagets arbeid med lokalhistorien. Spesielt takker
vi dem som bidrar i de ulike komiteene, men også alle som trofast møter opp på våre arrangementer og
inspirerer styret og komiteer til fortsatt arbeid!!
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Gjerdrum Historielag

Balanse 2019
EIENDELER

2018

2019

Driftskonto, bank

40 457,46

36 641,61

Sparekonto, bank

123 413,63

124 329,60

-364,40

0,00

163 506,69

160 971,21

163 506,69

160 971,21

159 107,81

163 506,69

4 398,88

-2 535,48

163 506,69

160 971,21

133 723,84

134 163,36

8 513,35

8 513,35

21 269,50

18 294,50

163 506,69

160 971,21

Omløpsmidler

Kasse
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital ved start på året
Årsresultat overføres egenkapital
Sum egenkapital

Fordeling egenkapital
Driftskapital
Fotofond
Fond Utsyn
Sum egenkapital

Gjerdrum Historielag

Regnskapsoversikt for 2019
Konto
3100
3201
3202
3203
3204
3209
3300
8040

Beskrivelse
Medlemskontingent
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Andre møter
Salg, diverse
Renter
Sum inntekter

4101
4201
4202
4203
4204
4209
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5710
5720

(1)
(2)

(3)

Medlemskontingent RHL og LLH
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Andre møter
Porto og gebyrer
Kontormatriell
Gaver o.l.
Hjemmeside
StyreWeb
Arkivgruppa
Gamlesaga
Støtte lag og foreninger
Utstyr
Reiseutgifter

Inntekter

Utgifter

36 050,00
18 053,25
0,00
637,00
39 576,00
4 800,00
137,50
934,16

(1)

(2)

100 187,91

18 274,00
13 857,00
1 119,00
2 785,00
41 490,00
10 911,29
0,00
415,00
335,60
700,00
0,00
1 136,00
3 925,50
7 775,00
0,00
0,00

Sum utgifter

102 723,39

Underskudd

2 535,48

Bokført overskudd julemøte kr. 4 196,25
Posten benyttes for utlegg som viderefaktureres medlemmer.
En dobbeltinnbetaling fra 2018 (kr 3 100) blir tilbakebetalt i år.
Regnskapet viser et lite overskudd på turen da vi fortsatt mangler en faktura
Romerike Historielag - kr. 4 800
Skilting av tursti i Sørbygda - kr. 2 975 som belastes 'Fond Utsyn'

(1)

(2)

(3)

Forslag til aktivitetsplan 2020
01.03.: «Historisk skogdag» Vises til egen utsendt invitasjon
12.03.: Årsmøte i Gjerdrum Historielag, Gjerdrum Kulturhus, Vestbystua, kl. 19.00
Fagtema etter årsmøtesakene: Det vises til utsendt årsmøteprogram vedr. fagtema.
29.04.: Kl. 18.00. Vandring langs gangveien på strekningen rundkjøringen ved sykehjemmet
(Ask) til Frognerlinna. Vi går bl.a. forbi gamle Høyenhall skole. Det blir stopp ved de
historiske skiltene som er satt opp langs gangveien, m/utdyping av historiene.
Kafferast underveis.
.
06.06.: Gjerdrumsdagen: Historielaget har egen stand utenfor kulturhuset.
«Hovedfokus vil bli på arbeidet med bygdeboka og innsamling av skriftlig materiale
og bilder til denne.»
07.06.: Ryggsekktur: Start kl 13.00 ved Heni kirke. Turen går over Tori, ned Belstadhagan,
Sandum bort til gravhaugene på Torshov, hvor vi får litt historie. Kafferast
29.-30.08.: Overnattingstur til Grenland. Vi besøker bl.a. Henrik Ibsenmuseet og
Brekkeparken i Skien, Porsgrunn Porselenfabrikk, og byvandring i gamle Brevik
Detaljert program blir senere lagt ut på historielagets hjemmeside, og vil også være
tilgjengelig på historielagets stand på Gjerdrumsdagen, 06.06. Pris ca kr 2000,- p.p.
Påmelding til Mona Engell, tlf: 976 31 877, eller e -post: monaengell@hotmail.com
Frist for påmelding: 30.06.
13.09: Ryggsekktur: Oppmøte: Herredshuset, kl.13.00, Etter 5 år er
turen kommet til den siste av bygdas meierikretser, Hønsimeieriet. Vi skal se på
utviklingen på Ask. Det blir vandring over Ask, men det er også mulig at noe av
opplegget vil være innendørs. Hvordan har Ask utviklet seg, og kanskje er det noen
som har minner fra 50-60 år siden som kan deles?
Oktober:
Under kulturukene tenker vi oss et møte med et aktuelt tema med tilknytning til
arbeidet med bygdeboka. Dette vil da bli i samarbeid med bygdebokkomite og –
forfatter. Dato og tema vil bli kunngjort i programmet for kulturukene.
11.10: Ryggsekktur. Oppmøte på Lysdammen parkering kl 13.00
Vi skal gå over Grytfossen, gjennom skogen, ut på Gruvbakkvegen, og langs elva.
Historier blir fortalt om hyttene langs elva.
27.11.: Julemøte på Grøkul. Tradisjonelt julemøte med servering av de kjente matrettene.
Allsang og kulturelle innslag. Påmelding innen 31.10., til Tone Øvergaard, tlf: 41 26
29 57, eller e-post: tone.overgaard@gmail.com

Valgkomiteens innstilling til valg i Gjerdrum Historielag,
på årsmøtet, 12.03.2020

VALG TIL STYRET:
Tor Laache gjenvelges som leder for 1 år
Terje Brodal gjenvelges som styremedlem for 2 år
Terje Sagen velges som styremedlem for 2 år
Tone Øvergaard gjenvelges som styremedlem/sekretær for 2 år
Stein Sørum velges som varamedlem for 2 år

IKKE PÅ VALG I 2020:
Mona Engell (nestleder)
Elisabeth Huser (varamedlem)

VALG – REVISOR:
Tor Gjertsen gjenvelges som revisor for 1 år

Gjerdrum, 31.01.20

/s/
Per Fladby

/s/
Anne Eskild Rasmussen

/s/
Ragnhild Grøndahl

