
Utkast til arbeidsplan 2023. Gjerdrum Historielag. 

15. mars kl.19.00. Årsmøte i Vestbystua på Kulturhuset. 

24. mai: Besøke Hakadal Jernverk. Vi vil undersøke nærmere jernverkets historie og forholdet til 

gruvene i Romeriksåsen. Nittedal Historielag er guider for oss. Frammøte foran kommunehuset på 

Ask kl.17.30 for fordeling i biler og felles avreise til Hakadal via Skedsmokorset. 

10. juni: Gjerdrumsdagen. Historielaget deltar med stand på tradisjonelt vis. Tema i år ha vi tenkt 

skal være gruvedrifta i allmenninga på 1700-tallet. Det blir en liten quis, og forsøk på medlems-

verving. I tillegg vil vi på nytt forsøke å samarbeide med kommunen om en «bli-kjent-busstur» 

gjennom bygda. 

11. juni: Ryggsekktur på «malmvegen». Frammøte på Kogstadvangen kl.12.00. Vi går via 

Spikertjern og langs synlige far etter «malmvegen» fra 1700-tallet mot Nittedal. Vi snakker også om 

«grensestridene» mot Nittedal rundt år 1800. Retur blir langs blåstien via Nebergsvangen.  

9.-10. sept.: Overnattingstur i Indre Østfold. Målet er å oppdage de skjulte perlene i det indre av 

Østfold. Vi planlegger bl.a. museumsbesøk i Askim og besøk i en kraftstasjon langs en av vannveiene; 

f.eks. Vamma. Det fins også gamle fort fra tida vi hadde ting utestående med svenskene.  

Det vil bli booket overnatting på egnet overnattingssted, mens transport organiseres ved bruk av 

privatbiler. Prisen anslås å bli 2.000 – 2.500 pr. person. Et mer detaljert program legges ut seinest 

innen midten av mai. Påmelding gjøres til Tone Øvergaard; e-post: tone.overgaard@gmail.com eller 

telefon 412 62 957 innen 1. juli.  

Sept./okt.: I samarbeid med Kirkeforum et åpent møte der foredragsholder skal være professor i 

norrøn religion Gro Steinsland og der tittelen skal være «Mot Stiklestad jubileum». Altså: Det 

nærmer seg 1000 år siden Norge ble kristnet, og det skal tas et tilbakeblikk på hva som skjedde i møtet 

mellom gammel og ny religion. 

Okt.: Et åpent møte under kulturukene der vi som i fjor ønsker å pirke litt borti den nære historien 

som det nå skrives om i bygdeboka. Vi vil utfordre personer vi tror kan ha noe å bidra med til å 

fortelle. Tidspunkt og tema kommer i kulturukeprogrammet.  

Okt.: Ryggsekktur: En ryggsekktur der sted og tema foreløpig ikke er bestemt.  Tidspunkt og sted 

kunngjøres i kulturukeprogrammet. 

24. nov.: Julemøte. Vi avholder vårt julemøte med servering av vår tradisjonelle julemeny i 

kombinasjon med litt underholdning og allsang. Påmelding til: Tone Øvergaard: tlf.412 62 957 eller 

epost: tone.overgaard@gmail.com. 

 

På agendaen i 2023 står også: 

• Kontakt med bygdebokkomiteen og oppfølging av bygdebokarbeidet. 

• Delta på kommunens ferieaktivitet «jeg fant, jeg fant» for barn og unge i uke 25, dvs. 19.-23. 

juni. Frivillige er nødvendig og ønskes til dette! 

• Merking av steder og stier. Den eksisterende komiteen jobber videre og vil i sommer få opp de 

første skiltene. 

• Oppfølging gamlesaga. Styret ønsker å finne på flere aktiviteter som kan ha utgangspunkt ved 

saghuset på Harasletta. 

• Bedre synliggjøring av hva som nå fins i det lokalhistoriske arkivet på biblioteket. Få flere til å 

gjøre seg nytte av stoffet som ligger her. 
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