Gjerdrum historielag innkaller til årsmøte i Vestbystua på
Kulturhuset
torsdag 10. mars kl.19.00
Når dette skrives pågår en gradvis lemping av koronarestriksjonene. Etter å ha måttet avlyse
det fysiske årsmøtet både i 2020 og 2021, satser derfor nå styret på at vi i år skal kunne
gjennomføre et normalt årsmøte i historielaget og håper på godt frammøte.

Årsmøtesaker:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder og referent
Godkjenning av årsberetning for 2021
Godkjenning av regnskap for 2021 med revisjonsberetning
Valg:
• Valg til styret
• Valg av revisor
• Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
• Valg av nytt medlem i valgkomiteen
5. Forslag til arbeidsplan for 2022 – innspill fra årsmøtet
6. Behandling av evt. innkomne forslag

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

Deretter vil Hans Heni fortelle om Krohn-slekta og historien om Krohn-villaen.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

16. feb. 2022

Tor Laache
(leder)

Stiftet 1952

Årsberetning for 2021
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/eget ønske)
Varamedlem:
Elisabeth Huser
Varamedlem:
Stein Sørum
Varamedlemmene møter fast på styremøtene.
Tor Gjertsen er valgt revisor. Valgkomite har vært Anne Eskild Rasmussen, Per Fladby og Ola
Kroken.
Gjerdrum Historielag har i dag 213 medlemmer. (210 i 2020)
Vi har pr.31.12.21 to æresmedlemmer: Olaf S. Bakken og Finn Stokker; idet Jens Thori døde i 2021.
Eigil Rud har i 2021 blitt tildelt Romerike Historielags hederstegn som ble overrakt på julemøtet.
Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2021 har hatt et overskudd på kr.17.314,17,
Regnskapet med revisjonsberetning er vedlagt årsmøtepapirene.

1. Møter, representasjon og faste engasjementer:
Det har siden forrige årsmøte (som var digitalt), vært 5 fysiske styremøter. I tillegg har styret jevnlig
kontakt på telefon og e-post. Et av styremøtene ble etter avtale med allmenninga holdt i det nyoppsatte
gamle seterhuset på Kogstadvangen.
Også i 2021 har koronapandemien satt sitt preg på virksomheten. Siden det var sterke begrensninger
på muligheten til forsamlinger på vårparten, kunne vi heller ikke i 2021 gjennomføre et normalt, fysisk
årsmøte. Årsmøtepapirene ble sendt ut til medlemmene via e-post 27.02. De inneholdt årsmelding,
regnskap, revisjonsberetning, valgkomiteinnstilling og skisse til arbeidsplan. Vi anviste hvordan de
som hadde kommentarer til papirene skulle kunne melde dette, og ga en svarfrist til 15.03. Det kom
inn svært få kommentarer, og ingen som signaliserte at årsmøtepapirene ikke kunne godkjennes. Styret
har derfor ansett årsmelding og regnskap som godkjent, og likedan at alle valg er gjort i tråd med
valgkomiteens innstilling. Når det gjelder arbeidsplanen hadde styret sagt klart ifra at denne ville bli
revidert når vi viste når og hvordan samfunnet ble åpnet igjen. Vi har likevel i løpet av ettersommeren
og høsten klart å gjennomføre store deler av de forslagene vi hadde lagt fram for årsmøtet. Terje Sagen
har vært rådgiver for aktuelle smitteverntiltak på våre arrangementer.
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Bygdebok: Arbeidet med bygdebokas bind 5 har fortsatt i 2021. Forfatteren Håvard Kongsrud har
vært delvis sjukmeldt store deler av året, og bygdebokkomiteen har derfor måttet skyve på
framdriftsplanen. Målet er nå at boka skal bli ferdig høsten 2023. I 2021 er bygdebokkomiteen blitt
utvidet med en person. Terje Sagen har gått inn som medlem av komiteen med spesielt ansvar for
bildematerialet til boka. De øvrige medlemmene av komiteen er Lars Kogstad Brodal (leder), Anne
Thori Kogstad, Brit Fossumstuen og Ola Kroken. 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: har bestått av Ragnhild Ruud, Eigil Rud, Finn Stokker, Elisabeth Engø. De har etter at
koronareglene ble lempet, arbeidet med arkivering som i tidligere år, og de samarbeider også med
Håvard Kongsrud.
Kommunens navnekomite: Anne Thori Kogstad er leder. De øvrige medlemmene fra historielaget er
Mona Engell, Steinar Hansen og Per Fladby. Det har vært ett møte i komiteen i 2021.
Gamlesaga på Harasletta: Til å ha ettersyn med saga og komme med ideer til aktiviteter, fungerer
Arvid Einmo og Per Fladby. Pga. koronaen har vi ikke hatt demonstrasjoner av saga i 2021, men
maskineriet er testet i høst, og det blir demokjøring for ungdomsskolen i vinter.
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.

2. Arrangementer i 2020.
Mars: Årsmøte. Årsmøtet ble som nevnt foran avholdt digitalt.
29. august: Vandring fra Lysdammen til Prestlykkja (der Busterudvegen tar av fra
Almenningsvegen). Ragnhild Ruud, Mona Engell og Hans Heni var guider og fortalte
underveis. Blant det som ble behandlet var:
•
•

•

•

Lysdammen, e-verket og allmenningas kraftverk i Grytfossen. Det ble også fortalt om
Fridolin Streiff og Streiffrenna.
Sørumsmåsan: Torvstikking ble demonstrert og fortalt om av Per Olav Rustad og Tor
Laache. Det ble henvist til det som tidligere er satt i stand om denne virksomheten på
Breimåsan med bl.a. plakat og torvhytte.
Jørnsvangen: Der det ble fortalt om dette litt spesielle stedet som ikke var en ordinær
setervang tilhørende et gårdsbruk, men nærmest et lite gårdsbruk der noe av næringsgrunnlaget var å ha andres dyr i sommerpensjon.
Prestlykkja. Et tidligere åpent område der det bl.a. ble spekulert høylytt om hva som
kan ha vært opphav til navnet.

Deltok ca. 50 personer på denne vandringen i godt sommervær.
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10. oktober: Vandring Nitteberg – Løkstad.
På denne vandringen hadde vi besøk av historiker og tidligere direktør ved Norsk
Vegmuseum Geir Paulsrud. I samarbeid med Ola Kroken fortale han om generalveimester for
det sønnenfjeldske Georg Krogh. Krogh bodde på Nitteberg på 1700-tallet og satte betydelige
spor etter seg i norsk veghistorie.
Videre fortalte Stein Sørum om storviltjakta i Gjerdrum før og nå, og hvordan denne er
organisert. Området vi var i er mye i bruk under elgjakta i bygda.
På Løkstad hos familien Bjørtomt, hadde vi kafferast innadørs i duskregnet. Her fortalte Vidar
Hansen om kontakten mellom nordbygda i Gjerdrum mot Holter og Ullensaker, og fortalte
bl.a. historia om hengebrua over Leira. Ragnhild Ruud leste deler av Sofie Belstad dikt til
bruåpningen.
Ca. 60 deltakere var med på vandringen. Takk til vertskapene på Nitteberg og Løkstad!

25. oktober åpent møte under Kulturukene om den nye bygdeboka. Møtet var i regi av
bygdebokkomiteen, men i samarbeid med historielaget. 50-60 personer deltok på møtet.
På møtet holdt Håvard Kongsrud foredrag om en del av det han hadde funnet ut om Gjerdrum
allmennings historie fra 1930-tallet og framover. Mye av foredraget var viet bygdefolkets
kamp mot fellesdrift av tømmerskogen; et tema som dukket opp første gang rett før 2.
verdenskrig. Men Håvard var også innom mye annet; bl.a. det faktum at lenge hadde nesten
alle beboere i Gjerdrum tilgang til ved fra allmenninga, sjøl om ikke alle hadde bruksrett.
På møtet snakket dessuten Lars K. Brodal om bygdebokkomiteens arbeid, og hvordan de så
for seg framdriften i tida som kommer. Lars og faren Terje hadde dessuten laget en quiz med
spørsmål om allmenninga. Styret i historielaget hadde bakt og serverte kaffe og kaker.

3. desember: Julemøte.
Årets julemøte var i Vestbystua/foajeen på Kulturhuset. Det var påmeldt ca.70 deltakere, men
så begynte en ny koronabølge rett før arrangementet, slik at flere trakk påmeldingen eller
møtte ikke. Vi ble til slutt 54 personer. Pga. smitterisiko var det tatt flere forholdsregler; bl.a.
•
•
•
•

5 personer pr. bord og god avstand mellom bordene.
Ingen allsang under arrangementet.
Håndsprit på bordene og munnbind på servitører.
Servering av drikke kun ved bordene.

Menyen på julemøtet var helt etter tradisjonen, og vi hadde tilgang til et stort og lettvint
kjøkken. Det ble i år gjort et poeng av at potene i årets blodklubb var kortreiste og dyrket på
Bjørkely. Vi tror maten falt i smak.
Programmet i år inneholdt:
•
•

Eigil Rud ble tildelt Romerike Historielags hederstegn og diplom av leder Tom
Halvorsen. Av Gjerdrum Historielag fikk Eigil vår vase m. logo.
Anne T. Kogstad fortalte med utgangpunkt i primstaven, og hadde også et lite
foredrag om Theodor Løvstad, som utvandret fra Gjerdrum til Oslo på 1800-tallet.
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•
•
•
•

Anne T. Kogstad og Aage Sørum underholdt med julesanger.
Tor Laache hadde et foredrag om næringsaktivitetene i Gjermåa de siste 150 åra.
Det ble vist lysbilder fra våre arrangementer i 2020 og 2021.
Æresmedlemmer Finn Stokker og Olaf Bakken fikk hver sin juleblomst.

Høsten 2021: Slektsgranskingskurs.
Vi fikk i gang et slektsgranskingskurs med 14 deltakere, og med Mette Tandberg og Aud Siri
Hønsen som dyktige kursholdere. Per Olav Rustad har vært administrator for kurset. Kurset
ble gjennomført på kulturhuset over 3 kvelder. Hovedtema for disse var:
1. Inspirasjonskveld, der det ble gitt en imponerende presentasjon av hva Mette og Aud
Siri hadde funnet for egne slekter.
2. Teknisk kveld der det ble undervist mye om bruk av digitale verktøy som kirkebøker,
digitalarkiv, m.m.
3. Arbeidskveld der tema bl.a. var utvandring og slekt i utlandet, pluss at alle kunne
granske egen slekt med veiledning av kursholderne.
Kurset var ei bra innføring for nybegynnere, og ga også gode tips til de som hadde jobbet litt
med temaet tidligere.

Annet:
•
•

•

•
•

•
•
•

Elisabeth Huser, Terje Brodal og Tor Laache deltok på Romerike Historielags digitale
årsmøte 10.06.
Tor Laache har deltatt i Gjerdrum Kommunes prosjekt «Veien videre». Forespørselen
om deltakelse kom som følge av ledervervet i historielaget, men de framførte
meningene på seminarene må likevel anses å være helt private.
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!
Tor Laache har holdt foredrag i «Veien videre-samling» i kommunen og i
Lionsklubben, og har også vært på tur med 3. trinn på Ask barneskole.
I november viste Gjerdrum Bygderevy forestillinga «Gammalt Nytt». Gjennomgangsfiguren her var en bygdebokforfatter som strever med å finne stoff til bygdebokas bind
5. Flere av sketsjene var lagd etter ideer fra historielaget. Dette håper vi ble god
reklame for både bygdeboka og historielaget.
Per Olav Rustad og Tor Laache har ryddet ferdig oppslag av gran på Gruvbakken.
Dette bør gjøres rutinemessig med få års mellomrom.
Utrulig nok: Etter henvendelse fra Gjerdrum Bygdekvinnelag har mannfolka i styret i
historielaget holdt kurs i baking av blodklubb for bygdekvinnene!
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. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra
medlemmene om hvorvidt dette fungerer greit!
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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 2022
Styret i Gjerdrum Historielag
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Gjerdrum Historielag

Balanse 2021
EIENDELER

2020

2021

Driftskonto, bank

46 357,50

33 489,25

Sparekonto, bank

124 814,18

155 022,60

0,00

0,00

171 171,68

188 511,85

171 171,68

188 511,85

160 971,21

171 171,68

10 200,47

17 340,17

171 171,68

188 511,85

144 363,83

162 168,90

8 513,35

8 513,35

18 294,50

17 829,60

171 171,68

188 511,85

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

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.

Gjerdrum Historielag

Regnskapsoversikt for 2021
Konto
3100
3201
3202
3203
3204
3206
3209
3210
3300
8040

4101
4201
4202
4203
4204
4206
4209
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5715
5720

Beskrivelse

Utgifter

Medlemskontingent
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Kurs
Andre møter
Gaver, tilskudd
Salg, diverse
Renter

48 450,00
13 111,00
0,00
0,00
0,00
2 100,00
0,00
0,00
0,00
208,42

Sum inntekter

63 869,42

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

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Inntekter

(5)

(1)

0,00

24 280,00
11 706,00
0,00
0,00
0,00
977,00
464,90
362,35
0,00
679,00
350,00
1 770,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5 140,00
0,00
0,00

46 529,25

17 340,17

-17 340,17

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

Slektsgranskingskurs. Overskudd kr. 1123,-. (Utgift til leie av lokale betales i 2022)
Ryggsekktur Løvstad (belastes "Fond Utsyn")
SMS-avgift
Lydkassetter
Julemøte. Overskudd kr. 1405. (Utgift til leie av lokale betales i 2022)

Gjerdrum Historielag.

Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet i mars 2022.
Valgkomiteen har forespurt de kandidatene som er på valg i år:
Tor Laache på valg som leder
Terje Brodal – styremedlem
Terje Sagen – styremedlem
Tone Øvergaard – styremedlem
Stein Sørum – varamedlem
Tor Gjertsen – revisor
Leder og revisor velges for ett år, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.
Valgkomiteen mener det er naturlig at det velges to styremedlemmer hvert år. I år er
imidlertid 3 medlemmer på valg. Dette skyldes en glipp ved valget i 2015. Vi foreslår derfor
at 2 av medlemmene velges for 2 år og ett medlem for ett år. Da vil det i framtiden bli 2
styremedlemmer på valg hvert år. Feilen skjedde ved valget på styreplassen Terje Sagen har.
Valgkomiteen har følgende innstilling:
Leder -

Tor Laache, gjenvalg for ett år.

Styremedlem -

Terje Brodal, gjenvalg for 2 år.

Styremedlem -

Terje Sagen, gjenvalg for ett år.

Styremedlem -

Tone Øvergaard, gjenvalg for 2 år

Varamedlem -

Stein Sørum, gjenvalg for2 år

Valg av revisor -

Tor Gjertsen gjenvalg for ett år

15. februar 2022

Per Fladby

Anne Eskild Rasmussen

Ola Kroken

Sign

Sign

Sign

Utkast til arbeidsplan for 2022. Gjerdrum Historielag
10. mars kl.18.30: Årsmøte i Vestbystua på Kulturhuset. Se årsmøteprogrammet!
26. april kl.18.30: Åpent møte i samarbeid. med Gjerdrum Kirkeforum i Gjerdrum kirke.
Tema er kirka sjøl – Gjerdrums eldste bygg fra 1686. Bygget, inventaret og symbolikken v/
sogneprest Jakob Furuseth. Videre skal vi snakke om fogden og kirkebyggeren Anders
Simonsen og det blir underholdning i form av 100 år gammel lokal messingmusikk. Kaffe.
(Møtet er utsatt fra 25.jan.)
31.mai kl.18.00: Ryggsekktur til Askdammen og Kniplia. Tema: Vannverkene,
pukkverket, hoppbakken og slalåmbakken, Fjellvegen, og om boligutbyggingen i området.
Frammøte på p-plassen v. Espira-barnehagen i Brådalsfjellet. Ta med mat, drikke og
sitteunderlag!
11.juni: Gjerdrumsdagen. Historielaget deltar med stand på tradisjonelt vis sammen med
bygdebokkomiteen. Tema: Bygdebokarbeidet, og kanskje en spørrekonkurranse? I tillegg skal
historielagsfolk være guider på bli-kjent-busstur for innflyttere denne dagen.
03.-04.september: Overnattingstur til Grenlandsområdet. Vi planlegger bl.a. å besøke
Henrik Ibsen-museet og Brekkeparken i Skien, porselensfabrikken i Porsgrunn å ha
byvandring i Brevik, mm. Pris anslått til 2000-2500 kroner. Detaljert program vil foreligge før
påmeldingsfristen utløper. Påmelding til Tone Øvergaard tlf. 412 62 957,eller e-post:
tone.overgaard@gmail.com, innen 10. juni. (Turen er den samme vi hadde satt på
programmet i 2020 og måtte avlyse.)
11.sept. kl.13.00: Kulturminnedagen: Vandring fra Sandum til Gjerdrum kirke. Tema:
Gravhauger, gårder i området, bussgarasjen, idrettsbanen mm. Under vandringen tenker vi å
gjøre vår egen markering av frivillighetens år 2022. Frammøte på Sandum (hos Huser). Ta
med mat, drikke og sitteunderlag!
23.okt. kl.13.00: Ryggsekktur i området Årstadvangen – Myrgruva. Tema blir bl.a. koia
på Årstadvangen, Myrgruvfossen, Myrgruva, «Otto-brua», mm. Frammøte på p-plassen
innerst på Gjermenningsvegen. Ta med mat og drikke og noe å sitte på!
Siste halvdel av okt.: Et åpent møte under kulturukene – trolig i samarbeid med
bygdebokkomiteen. Tidspunkt og tema vil bli kunngjort i kulturukeprogrammet.
18.nov.: Kombinert julemøte og markering av historielagets 70-årsjubileum på kulturhuset. Vi hygger oss med vår tradisjonelle «førjulsmeny» kombinert med lett underholdning
og allsang. I tillegg håper vi å finne en måte vi kan markere 70-årsjubileet på. Påmelding til
Tone Øvergaard, tlf.412 62 957, eller e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 1.nov.
På styrets agenda for året 2022 står også:
•
•
•
•

Kontakt med bygdebokkomiteen og oppfølging bygdebokarbeidet.
Et nytt slektsgranskingskurs som følger opp fjorårets vellykkede opplegg.
Merking av steder og stier. Vi ønsker flere frivillige til en egen komite.
Lett vedlikehold på gamlesaga. Vi ønsker flere frivillige i «sag gruppa».

•
•

Gjennomgang og revisjon av historielagets hjemmeside og bruken av denne.
(www.gjerdrumhistorielag.no)
Formidling av historie. Innsamling av materiale. Få folk til å skrive/hjelpe folk å
skrive. Tilby foredrag. Kan vi få skolesamarbeidet «på skinner» igjen?

