
Gjerdrum historielag innkaller til årsmøte i Toriskolen 

(småskolen/storskolen 2.etg.) på Kulturhuset 

onsdag 15. mars kl.19.00 

 

 

Årsmøtesaker: 

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

2. Godkjenning av årsberetning for 2022 

3. Godkjenning av regnskap for 2022 med revisjonsberetning 

4. Forslag fra styret om økning av medlemskontingenten med kr.50. 

5. Valg: 

• Valg til styret 

• Valg av revisor 

• Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag 

• Valg av nytt medlem i valgkomiteen 

6. Forslag til arbeidsplan for 2023 – innspill fra årsmøtet 

7. Orientering om framdrifta i arbeidet med bygdeboka bind 5 

8. Behandling av evt. innkomne forslag 

(Årsmelding og regnskap legges ut på historielagets hjemmeside sammen med denne innkallingen. 

Grunnet sykdom i styret vil utkast til arbeidsplan og valgkomiteens innstilling bli lagt ut noe senere 

når disse foreligger.) 

 

Etter at årsmøtesakene er gjennomført, vil det bli servert kaffe og kaker. 

 

Deretter vil Vidar Hansen holde et lite foredrag som har fått tittelen: 

Oppvøksi på Toso. Hva vi unga dreiv med, og litt om noen småplasser søafor. 

 

 

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne. 

 

 

21. feb. 2023 

 

Tor Laache 

(leder) 
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           Stiftet 1952 

Årsberetning for 2022                                                             

Styret har bestått av:  

Leder:         Tor Laache 

Nestleder:       Mona Engell 

Sekretær:       Tone Øvergaard 

Styremedlem:     Terje Brodal 

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

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

ønske) 

Varamedlem:        Elisabeth Huser 

Varamedlem:        Stein Sørum 

Varamedlemmene møter fast på styremøtene. 

 

Tor Gjertsen er valgt revisor. Valgkomite har vært Anne Eskild Rasmussen, Ola Kroken og 

Berthe Marie Thorshaug. 

 

Gjerdrum Historielag har i dag 211 medlemmer. (213 i 2021) 

Vi har pr.31.12.22 tre æresmedlemmer: Olaf S. Bakken, Finn Stokker og Anne Thori 

Kogstad. Anne ble utnevnt til æresmedlem på julemøtet i november. 

 

Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2022 har hatt et overskudd på kr 8301,15. 

Regnskapet med revisjonsberetning er vedlagt årsmøtepapirene. 

 

1. Møter, representasjon og faste engasjementer:  

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

og e-post.  

Årsmøtet i 2022 ble avholdt i Vestbystua på Kulturhuset 10. mars. Møtet kunne i fjor igjen 

holdes som et fysisk møte etter at vi de to foregående åra pga. pandemien ikke kunne møtes 

fysisk. 24 medlemmer deltok på møtet. Etter det offisielle årsmøteprogrammet fikk vi høre et 

foredrag av Vidar Hansen om noen av bygdas originaler; bl.a. Lundgren.  

På Romerike Historielags årsmøte i Nes deltok Tone Øvergaard, Terje Brodal og Tor Laache. 

Her ble det bl.a. vedtatt å heve kontingenten med 50 kroner til 150 pr. medlem. Dette 

medfører at også Gjerdrum Historielag bør øke kontingenten. Se egen årsmøtesak! 
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Mona Engell og Tor Laache har deltatt på Romerike Historielags vårmøte. På dette møtet var 

det mye snakk om Facebook sider, som mange historielag med hell bruker til å holde kontakt 

med lokalmiljøet. Gjerdrum Historielag var faktisk det eneste laget som ikke hadde Facebook 

side. Etter dette vedtok derfor styret å opprette en Facebook side, men skal denne bli et godt 

verktøy trengs en større innsats -også fra medlemmer flest. 

 

Bygdebok: Arbeidet med bygdebokas bind 5 har fortsatt i 2022. Forfatteren Håvard 

Kongsrud har også i 2022 bare arbeidet deltid. Framdriftsplanen på prosjektet er forelagt 

kommunen. Det skal brukes ½ årsverk i 2023 og ½ årsverk i 2024. Planlagt boklansering er 

under kulturukene i 2024. 

Bygdebokkomitéen består foruten forfatteren av Lars Kogstad Brodal (leder), Anne Thori 

Kogstad, Brit Fossumstuen, Ola Kroken og Terje Sagen (bildekoordinatoransvarlig). Alle 

disse er også medlemmer i historielaget. Bilder, gammelt tekstmateriale, osv. er fortsatt 

velkomment. Kontakt komiteen eller arkivgruppa dersom du sitter på materiale som kan være 

av interesse for bygdeboka 

Arkivgruppa: Gruppa består av Ragnhild Ruud, Finn Stokker, Eigil Rud, Elisabeth Engø. 

Fra mars er gruppa styrket med et nytt medlem, Anne Karin Brandt 

Arbeidet består av mottak av arkiver, sortering og registrering. Lars Brodal har gitt gruppa 

arkivfaglig veiledning. 

Arkivgruppa har i året 2022 arbeidet med en rekke saker for sortering og registrering. 

Kommentarer: 

Fra oktober 2022 har gruppa vært uten tilgang til datasystemet Bibliofil på PC. Biblioteket er 

avhengig av hjelp fra DGI for tilkobling av ny PC til datasystemet. I tillegg må vi vente på en 

ny versjon av Bibliofils arkivsystem. Det har blitt et stort etterslep på registreringsarbeid. 

Samlingen bør gjøres lettere tilgjengelig på historielagets nettsider. 

Noen foreninger har ikke lenger papirarkiv, men arkiverer digitalt, bl.a. LHL. 

 

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

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

komiteen i 2022. 

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

fungerer Arvid Einmo og Per Fladby. De er nå nødvendig med noe oppretting av pilarer under 

golvet. Det er dialog med Almenningsdrift om dette. 

Gravhaugene: Cecilie Thorshaug er kontaktperson for skolene ang. besøk på gravhaugene. 

Også her har koronaen satt kjepper i hjulene, slik at det nå er behov for fornyet kontakt med 

ungdomsskolen om å ta opp igjen tidligere samarbeid.   

Ryggsekkturer: Mona Engell har vært turkoordinator for historielagets ryggsekkturer i 

samarbeid med Hans Heni og Ragnhild Ruud. 

Skiltegruppe: Stein Sørum, Per O. Rustad, Terje Brodal, Mona Engell og Ragnhild Ruud er 

med i denne gruppa som har mål om mer skilting av kulturminner. Det første prosjektet 

gjelder Gjermåa. Skilt kommer opp sommeren 2023. 
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2. Arrangementer i 2022 

9. mars: Årsmøte. Se over! 

26. april: Møte i og om Gjerdrum kirke.  

I samarbeid med Gjerdrum Kirkeforum hadde vi et åpent møte i Gjerdrum kirke som handlet 

om kirka sjøl og om kirkebyggeren Anders Simonsen. 85 personer var tilstede.  

Sogneprest Jakob Furuseth fortalte om bygget som er satt opp i 1686 etter at den gamle kirka 

brant. Han gjennomgikk noen av forandringene som har skjedd med bygget siden det ble satt 

opp. Dessuten fortalte han litt om symbolikken som ligger bak noe av det vi ser; bl.a. i 

inventaret. Altertavla av Johannes Skråstad hadde vi et eget foredrag om for noen år siden, og 

den ble derfor snakket lite om denne gangen.  

Gjerdrum Musikklags messinggruppe mistet alle sine noter i leirskredet i 2020. Nå hadde 

gruppa gjennom tidligere dirigent Magnar Osland skaffet tilveie noen musikkarrangementer 

for blåsere som var over 100 år gamle. Dette var i et forsøk på å gjenskape noe om hva 

tidligere tiders Gjerdrum Musikkforening kan ha hatt på sitt repertoar. 

Vi hadde kaffepause i kirkerommet. Under kaffepausen tok Jakob Furuseth med seg alle som 

ønsket opp på kirkeloftet og tårnet der det bl.a. er mulig å se mer av reisverket i bygget og 

klokkene. Initiert av foredraget var det også en livlig diskusjon rundt vindusmaleriene. 

Etter pausen holdt Tor Laache et foredrag om Anders Simonsen. Han kom til Gjerdrum i 1659 

som nyutnevnt fogd for Øvre Romerike. Fogdegården lå da kun et par steinkast unna kirka. Vi 

fikk høre om Simonsens eventyrlige karriere til å bli en av Norges aller rikeste personer, men 

også om maktmisbruk på vegen til rikdommen. Men da kirka brant var det Simonsen som mot 

diverse kongelige motytelser finansierte nybygget. Simonsen ligger begravet i et gravkammer 

under kirka. 

 

31. mai: Ryggsekktur over Brådalsfjellet til Fladby. 

39 personer var møtt fram. Turen startet ved barnehagen i Brådalsfjellet og gikk først opp 

gjennom byggefeltet og så ut i skogen. Hovedtemaet var Ask vannverk, og det var Terje 

Brodal som fortale underveis. Vannverket betjente området Brådal-Kulsrud-Ask-Hønsi, og 

hadde tre dammer. Den nederste lå inni det som nå er et boligfelt. Den andre ligger rett sør for 

byggefeltet. Vannstanden er senket, men det er fortsatt en dam her. Den øverste dammen 

ligger enda lenger opp og sørover, og er også tørrlagt. Vi fikk bl.a. høre om bygging på 

dugnad, om store problemer med vanntilgang i tørkesomrer, og om Hans Kristiansen som i 

årevis administrerte vannverket. 

Vi fulgte så skogsterrenget ut til Fladbydammen. Her lå et mindre vannverk som betjente 

Fladby og noen av gårdene på Asmyr og Fjælstad. Per Fladby hadde gjennomgått vannverkets 

protokoller og fortalte om styringen av andelslaget. I dag er det både badstue og brygge ved 

den lille dammen. Altså et passende sted for kafferast. 

På veg nordover igjen var vi innom det som etter alt å dømme er restene av ulvestueanlegget i 

Fladbyfjellet. Altså en eldgammel fangstinnretning for å fange ulv. Vi passerte også 

hytteområdene i lia ovafor Brådal. 
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11. juni: Gjerdrumsdagen. 

Historielaget hadde som tidligere år «stand» på Gjerdrumsdagen. Tema var den nye 

bygdeboka Bind-5. Historielaget hadde kopiert opp flere fotografier i A3 format som viste fra 

perioden 1960 -1970. Vi hadde også quiz med relevante spørsmål om Gjerdrum og 

gamledager. Det var bra fremmøte. 

 

12. juni: «Bli-kjent-tur» med buss i samarbeid med kommunen. 

Gjerdrum historielag arrangerte «Bli-kjent-tur» sammen med Gjerdrum kommune. 

Kommunen ordnet med buss og økonomi. Historielaget sto for det faglige innholdet med 

lokale guider. Det var ikke påmelding og ved «avgang» var det flere fremmøtte en forventet. 

Vi måtte sette opp en ekstrabuss for de som ikke fikk plass. 

Bussen kjørte fra Ask til Sørum, så til Nordbygda om Vestbygda og tilbake til Ask. Turen 

varte omtrent en time og våre lokaleguider Finn Stokker, John Ødegaard og Anne Thori 

Kogstad bidro med lokalkunnskap. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger, og kan med 

fordel gjentas. 

 

3.og 4. sept. Overnattingstur til Grenlandsområdet. 

26 personer deltok på åretes overnattingstur. Vi fordelte oss i private biler, og dagens første 

stopp var en kort kaffestopp på Hvittingfoss ved kraftstasjonen. Deretter gikk turen til Henrik 

Ibsens barndomshjem på Venstøp, Skien.  Der hadde vi en guidet omvisning, med historier 

fra dikternes barndom og oppvekst. Huset/utstillingen var under renovering fram mot Ibsens 

200 års jubileum i 2028, men vi fikk likevel et godt inntrykk av hvordan hans liv der hadde 

vært der. 

Heldigvis ble lunsjen i Brekkeparken, Skien, inntatt innendørs, da sommerens kraftigste 

regnbyge «datt» ned over området akkurat da. Vandring i Brekkeparken får en derfor gjøre en 

annen gang. Deretter gikk turen videre til Porsgrunns Porselensfabrikk og omvisning i 

Porselensmuseet. Det ble tid til noe innkjøp også.. 

Brevik var vår neste stopp. Der møtte en utrolig engasjerende guide; Turid Berg, fra Brevik 

historielag, oss til   byvandring i gamle Brevik. Hun ga oss mange levende historier i løpet av 

ca 1 ½ times vandring i gamle Breviks gater – opp og ned i en del utfordrende bakketopper!  

Det var godt, etter en aktiv dag, å kunne installere oss på Quality Hotel i Langesund, og nyte 

en etterfølgende middagsbuffet.  

Søndagens vær var ikke den mest ideelle for utendørsaktivitet, men Dag Holmer fra 

Langesund historielag organiserte omvisning inne på «Kystmuseet» i Langesund. Der 

formidlet han innblikk i historien, både maritimt og samfunnsmessig i Langesundsområdet. 

Selve museet var et særdeles imponerende og innholdsrikt sted, og da særlig utfra at driften 

hovedsakelig er basert på frivillig arbeid. Det var veldig interessant for oss «innlandskrabber» 

å få del i den lokale maritime historien. Vi avsluttet formiddagen i Langesund med en tur ut til 

innseilinga til Langesund, også under ledelse av Dag Holmer. 

Vi reiste videre til de gamle kirkeruinene, Olavskirken (Skeidi kirke), der vi møtte pensjonert 

sogneprest Arne Lund, (også han fra Langesund historielag) Han ga oss historien om 

kirkeruinene, og mere til, med en utrolig fortellerevne og engasjement. 
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Vi avsluttet helgeturen vår med felles lunsj på Veikroa v/Skeidi, langs E-18.  

Erfaringene fra denne helgeturen er bl.a. at det har særdeles stor verdi å knytte samarbeid med 

de lokale historielagene. Disse har ildsjeler, som brenner for den lokale historien, og som 

uttrykte stor glede over å ha et annet historielag på besøk. 

 

11. sept. Kulturminnedagen: Vandring i Toso-området. 

Vi hadde oppmøte hos Huser på Sandum der vel 60 personer var møtt fram.  

Første post på programmet var gravhaugene på Torshov; denne gangen haugene på østsida av 

vegen. Anne Thori Kogstad holdt et interessant foredrag om gravskikker og maktforhold i 

førkristen tid. Haugene er anlagt over en tidsperiode på flere hundre år og mange er ikke 

undersøkt arkeologisk.  

Ved tunet på Torshov fortalte eier Berthe Marie Torshaug om gården, om hus, familie og 

nabolag. Etterpå var det Vidar Hansens tur til å fortelle om nabolaget på Torshov der han også 

er oppvokst. Vidar er flink til, på en levende måte, å trekke fram historier om enkeltpersoner. 

Vi forflyttet oss så til stadion på Tososletta og hadde kafferast i finværet. Her var første tema 

idrettslaget og idrettsplassen. Vi begynte denne seansen med at Per Egil Moseng, iført 

Gjerdrum ILs fotballdrakt, fortalte om den legendariske cupkampen i fotball 31. mai 1984 

mellom Gjerdrum I.L. og Vålerenga. Gjerdrum var nær ved å vinne kampen. Per Egil var med 

på laget. 

Så var det Håvard Kongsrud sin tur til å komme med en del faktaopplysninger om 

idrettsplassens historie. Dessuten fortalte Vidar Hansen også her om opplevelser med folk og 

fotballkamper da han holdt til i området. 

Siste post på programmet var å fortelle om Lars Huser og hans rutebilselskap. Tor Laache 

kom først med noen faktaopplysninger om denne virksomheten. Deretter fortalte Leif 

Haugland om bussgarasjen, verkstedet og folk som hadde jobbet der.  

 

23. oktober. Ryggsekktur i området Myrgruva-Årstadvangen. 

Vi hadde oppmøte ved Kogstadvangen, hvor vi fylte opp bilene for felles kjøring. Parkerte 

ved innkjørselen til Myrgruvfossen. 

Turen gikk til Myrgruva hvor Ragnhild Ruud kåserte. 

Deretter gikk turen til Myrgruvfossen. Der sto Vidar Hansen klar, og fortalte om bl.a. Konsta. 

Langs stien til Årstadvangen, så vi tydelige spor etter flere skjerp. Det ble kaffestopp rundt 

bålet ved Årstadvangen, hvor Hans Heni hadde laget et notat om stua ved Årstadvangen. 

Ragnhild Ruud leste opp det. 

Blåstien mot Gjermenningen: Vi gikk veien et lite stykke, og tok av opp til Sandumsvangen. 

Tor Laache fortalte her om bråtebrenning og dyrking av rug i allmenninga for 300 år siden. 

Fortellingen var basert på presten Andreas Hjorts dagboknotater fra prestegården året 1718. 

Hjort har skildret hvordan bråtedyrkingen foregikk i prestegårdens regi, og hvordan 

ressursene i allmenninga ble utnyttet også til beite, tømmer, gjerdefang og emner til 

redskaper. Det er all grunn til å anta at mange andre gårder i bygda utnyttet mulighetene 

bruksretten i allmenninga på samme måte. 
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Vedr. Harahoppet – der er rester av ei klopp over elva på et smalt løp vest for 

Årstadvangen.  Tilgjengelig adkomst fra skogsvegen nær Sandumsvangen. Denne ble merket 

på forhånd, men ikke gått denne turen. Merkinga ble stående i 3 uker, så de som ønsket det 

kunne gå turen på egen hånd. 

Siste stopp var nede ved elva, noe som går under navnet Ottos bru, det smaleste punktet over 

elva. Her ligger det en rest etter ei koie, som vi gjerne skulle visst noe mer om. 

Vi så også rester etter vegfar hvor tømmeret ble fraktet vintertid. 

27. oktober. Møte med tema om Gjerdrum på 1960-1980-tallet. 

Hit hadde vi invitert fire ordentlige seniorer til å fortelle. Møtet var en del av programmet for 

kulturukene og det hadde møtt fram over 80 personer som også ble traktert med kaffe og 

kaker bakt av historielagsstyret. (Vi merker oss at på møter som blir annonsert på denne 

måten, kommer det også folk som ikke er historielagsmedlemmer og som vi ellers ikke ser.) 

Først ut var Finn Stokker. Finn har i alle år vært en ivrig hobbyfotograf. Han har et rikholdig 

fotoarkiv som også inneholder mange bilder fra dagligliv og begivenheter i Gjerdrum. Mange 

av fotoene skal nå brukes i det nye bindet av bygdeboka. Finn, assistert av svigersønn Terje 

Sagen, tok oss igjennom noen av bildene. 

Nestemann ut var tidligere kommuneingeniør Per Frey Larsen. Han jobbet på det som den 

gangen het ingeniørkontoret fra slutten av 1960-tallet da befolkningsutviklingen i Gjerdrum 

fikk et stort taktomslag. I sin orientering fortalte han bl.a. om det kommunale tomteselskapet 

og utviklingen langs åskanten. Han var også innom slikt som ny plan og bygningslov. 

Axel Valen Senstad var distrikts-/kommunelege fra 1980. Han fortalte om tilværelsen som 

distriktslege og de store endringene helsesektoren har gjennomgått. Han fortalte også om 

samarbeidet med politikerne og utviklingen i byråkratiet og krydret med små anekdoter. 

Sistemann ut var Rolf Alkvist som begynte som lærer ved Gjerdrum barneskole i 1971, og 

ganske fort flyttet over til den nybygde ungdomsskolen på Ask. Her opplevde han bl.a. flere 

endringer gjennom ulike skolereformer. Siste del av sin tid i Gjerdrum hadde Rolf på 

skolekontoret på 1990-tallet. 

Det er lagt ut et notat på hjemmesida vår som refererer litt mer om hva de fire 

foredragsholderne fortalte.      

 

Slektsgranskingskurs - høsten 2022 

Suksessen med fjorårets slektsgranskingskurs gjorde at vi sist høst satte opp et nytt kurs; igjen  

med Mette Tandberg og Aud Siri Hønsen som kursholdere og Per Olav Rustad som 

administrator.  Kurset ble gjennomført på kulturhuset over 3 kvelder med samme innhold som 

i 2021 i oktober /november Denne gangen var det 9 kursdeltakere. De to kursholderne 

begynner virkelig å bli gode på dette, og kurset var nok enda bedre enn i 2021. Godt samspill 

mellom instruktørene, relevante eksempler og gode muligheter til å fordype seg i egne 

problemstillinger med hjelp fra Mette og Aud-Siri. Det var mange positive tilbakemeldinger 

fra deltagerne på kurset. 

Siden antall deltagere gikk noe ned fra foregående år, tenker jeg at vi kan vente litt før vi 

arrangerer et nytt kurs.  
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Kursavgiften fra deltagerne dekket leie av lokalene på Kulturhuset, mens historielaget sitter 

igjen med kostnadene for "lønn" til instruktørene. 

 

18. november. Julemøte. 

 

Årets julemøte var igjen i Vestbystua/foajeen på Kulturhuset. Inkludert musikken var 85 

personer påmeldt. Serveringa var den tradisjonelle menyen med blodklubb, syltelabber, 

lungemos og skranglepølser med tilbehør. Vi hadde annonsert med at i år skulle også 

historielagets 70-årsjubileum markeres, og i den anledningen ble det derfor også servert 

marsipankake.  

Anne Thori Kogstad hadde sin tradisjonelle innledning om merkedager på primstaven. I år 

hadde hun også en gjennomgang av lagets historie gjennom 70 år. Hun fikk bl.a. fram at 

aktiviteter og fokus har variert en god del opp gjennom årene. 

Styret overrasket Anne ved å utnevne henne til æresmedlem. Styrets begrunnelse for tildeling 

av æresmedlemskap ble lest opp. Hun mottok en innrammet æresdiplom som Anne Stokker 

Sagen har lagd. Her var hovedmotivet primstaven. 

Påskjønnet med ei vinflaske hver ble også de som jobber i det stille for historielaget, sånn 

som i ryggsekkgruppa, bibliotekgruppa og på gamlesaga.  

En del ag underholdningen på møtet sto messingseptetten fra musikklaget for. De framførte 

bl.a. et spesialarrangert stykke komponert av ullsokningen Hans Schjelle for over 150 år 

siden. Ellers fortalte Terje Brodal og Vidar Hansen noen små skrøner fra gamle dager.  

Styret anser årets julemøte som vellykket. Likevel mener styret at vi nå har nådd maksgrensa 

for antall deltakere (ca 80 deltakere) på denne tilstelningen.  

 

Annet: 

• Det er også i år lagt ut flere lokalhistoriske artikler på vår hjemmeside: 

www.gjerdrumhistorielag.no. Sjekk om noe er av interesse, og bidra gjerne sjøl med 

annet innhold til hjemmesida vår! 

• Historielaget har som kjent nå som hovedregel å sende ut all informasjon, 

møteinvitasjoner, osv. pr. e-post og medlemsvarsler via SMS. Dette kombineres med å 

legge informasjonen ut på vår hjemmeside Facebook. Vi vil gjerne ha tilbakemelding 

fra medlemmene om hvorvidt dette fungerer greit! 

 

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!!! 

 

Februar 2023 

Styret i Gjerdrum Historielag 

http://www.gjerdrumhistorielag.no/


Gjerdrum Historielag

Balanse 2022

EIENDELER 2021 2022
Omløpsmidler

Driftskonto, bank 33 489,25 40 760,03

Sparekonto, bank 155 022,60 156 052,97

Kasse 0,00 0,00

Sum omløpsmidler 188 511,85 196 813,00

Sum Eiendeler 188 511,85 196 813,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Egenkapital ved start på året 171 171,68 188 511,85

Årsresultat overføres egenkapital 17 340,17 8 301,15

Sum egenkapital 188 511,85 196 813,00

Fordeling egenkapital
Driftskapital 162 168,90 170 470,05

Fotofond 8 513,35 8 513,35

Fond Utsyn 17 829,60 17 829,60

Sum egenkapital 188 511,85 196 813,00

Merk:
I 2018 ble det bevilget kr 25.000 til arbeidet med ny bygdebok. Siden dette 
fortsatt ikke er utbetalt, er denne utgiften ikke synlig i regnskapet.



Regnskapsoversikt for 2022

Konto Beskrivelse Inntekter Utgifter

3100 Medlemskontingent 52 000,00
3201 Julemøte 19 195,00 (2)
3202 Årsmøte 0,00
3203 Gjerdrumsdagen, Kulturuka 750,00
3204 Div turer 60 475,00 (4)
3206 Kurs 2 900,00 (1)
3209 Andre møter 273,00
3210 Gaver, tilskudd 0,00
3300 Salg, diverse 0,00
8040 Renter 1 030,37

Sum inntekter 136 623,37

4101 Medlemskontingent RHL og LLH 24 643,00
4201 Julemøte 21 943,16 (2)
4202 Årsmøte 860,00
4203 Gjerdrumsdagen, Kulturuka 1 445,00
4204 Div turer 61 056,30 (4)
4206 Kurs 6 108,30 (1)
4209 Andre møter 2 172,00
5701 Porto og gebyrer 574,81
5702 Kontormatriell 29,90
5703 Gaver o.l. 4 149,90
5704 Hjemmeside 350,00
5705 StyreWeb 1 035,00 (3)
5706 Arkivgruppa 2 542,35
5707 Gamlesaga 0,00
5708 Støtte lag og foreninger 812,50
5709 Dugnad 0,00
5710 Utstyr 600,00
5715 Bygdeboka 0,00
5720 Reiseutgifter 0,00

Sum utgifter 128 322,22

Resultat (overskudd) 8 301,15 -17 340,17

(1)  Slektsgranskingskurs. (Uderskudd kr.3208, Inkl. utgift til leie av lokale for kurs i 2021)
(2)  Julemøte. Underskudd kr 2748, etterslep fra 2021.
(3)  SMS-avgift
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Revisjon av regnskap for 2022 

 

Jeg har gjennomgått regnskapet for 2022, og funnet at alt er i 

skjønneste orden. 

 

Gjerdrum 24 februar 2023 

 

 

 

Tor Gjertsen 

 

 



 

Til årsmøtet i Gjerdrum Historielag i 2023 fra valgkomiteen: 

 

 

Følgende styremedlemmer er på valg i 2023: 

 

Tor Chr. Laache - leder 

Mona Engell - styremedlem 

Terje Sagen - styremedlem 

Elisabeth Huser - varamedlem 

 

Tor Gjertsen – revisor 

 

Leder og revisor velges for ett år, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. 

 

Tor Chr. Laache ønsker ikke å stille til valg til styret. Valgkomiteen har forespurt et par håndfuller 

andre medlemmer uten å få napp på lederjobben. Valgkomiteens flertall (Anne og Berthe Marie) 

foreslår Ola. Han kjenner historielaget som mangeårig medlem og fra tidligere styreverv. Øvrige 

styremedlemmer tar gjenvalg. 

 

Valgkomiteen har følgende innstilling: 

 

Leder             - Ola Kroken, velges for ett år. 

Styremedlem - Mona Engell, gjenvelges for 2 år. 

Styremedlem - Terje Sagen, gjenvelges for 2 år. 

 

Varamedlem  - Elisabeth Huser, gjenvelges for 2 år. 

 

Revisor         - Tor Gjertsen gjenvelges for ett år 

 

Årsmøtet delegerer til styret å oppnevne representanter til årsmøter mv som styret mener laget bør 

være representert på. 

 

 

 

2. mars 2023 

 

 

 

Anne Eskild Rasmussen        Ola Kroken        Berthe Marie Thorshaug          
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