2018

innen 20.6. Pris ca kr 2000,- pp.
Spørsmål? Ring Mona

09.06.

09.09.

Gjerdrums dagen – «Stand»
ved kulturhuset m/informasjon og aktiviteter.
I år særlig fokus på mulig bind 5 av bygdeboka.

10.06.
Ryggsekktur Vi skal gå Martinstien
Oppmøte kl. 13.00, ved bommen inn til
Gruvbakken.
Vanskelighetsgrad: middels
Skogsvei og sti, litt ulendt.
Varighet: ca. 3 timer, inkl. kafferast.
Ta med mat og drikke til kafferasten.

12.06.
Medlemsmøte vedr. innspill og ideer til ny
bygdebok
Kulturhuset, kl. 19.00
Kåseri over 300 år gamle dagboknotater fra
Gjerdrum av presten Hans Andreas Hjort.
ved Tor Laache

01.- 02.09.
Overnattingstur til Hamar og omegn.
Årets overnattingstur går til Hamar og omegn.
Bl .a. Klevfoss, Atlungstad Brenneri,
Domkirkeodden og Jernbanemuseet. Eget
program blir sendt ut senere.
Påmelding til Mona 97631877,
monaengell@hotmail.com

Kulturminnedagen
Vandring Sandum – Rogstad grenda. Om det
gamle meieriet, butikken og småindustrien i
området.
Frammøte på Huser, Sandum kl. 13.00. Parkering

14.10.
Ryggsekktur Rustad -Trollnes
Turen går til Rustad-Trollsnes og området rundt
Oppmøte kl.13.00 ved Rustad Gård
Vanskelighetsgrad: Lett-middels, vei og sti
Varighet: ca. 3 timer inkl. kafferast.
Ta med mat og drikke til kafferasten.

16.10.
Fellesarrangement med Gjerdrum kirkeforum
under kulturukene:
«Gamle ord og uttrykk fra Romerike» v/ Arvid
Garsjømoen
Kulturinnslag: Terje Bekkedal spiller torader
Sted: Kulturhuset, kl. 19.00
(Se også programmet for kulturukene)

Vi har flere grupper som er i gang.
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgruppe for saga
Kulturminner inkludert rydding og merking av
turstier
Innsamling og registrering av historisk
materialer.
Reise- og arrangementskomite
Arkiv og bibliotek er opprettet tidligere og er i
arbeid fortsatt.
Navnekomite: Her sitter Per Fladby, Anne T
Kogstad, Steinar Hansen og Mona Engell.
Slektsgransking. Vi har tidligere hatt ei gruppe
med slektsgransking. Er interessen til stede så
kan det også her bli en gruppe.

Dersom noen ønsker å være med så ta kontakt
med styret.
Nb. Vi ønsker å kunne nå dere med informasjon
og påminninger litt raskere enn som nå med lapp i
postkassen. Derfor hadde det vært flott med epost og mobilnr. til alle. Send en mail eller en SMS
til Per Olav Rustad med informasjon.
Per Olav Rustad Tlf: 992 11 701
perolavrustad@gmail.com

23.11
Førjulstreff på Grøkul. kl. 19.00
Som tradisjon avholder vi møte på Grøkul
med kjent mat og noko attåt. Inngang kr. 300,Påmelding til Maj Grini Ringnes innen 01.11
tlf: 980 04 262 mringnes@yahoo.no

Besøk hjemmesiden vår:
http://www.gjerdrumhistorielag.no

Styre i Gjerdrum Historielag
2018
Tor Laache ( leder) Tlf: 907 17 403
tl@skedsmoregnskap.no

Andre oppgaver

Gjerdrum Historielag

Historielaget er engasjert i:
- Registrering, bevaring og merking av
kulturminner
-

Registrering og aktiv bruk av gamle stedsnavn

-

Utvikling av lokalhistorisk arkiv i biblioteket

-

Intervjuer og annen innsamling av kilde
materiale fra vår nære fortid

-

Formidling av lokalhistorie i skolene og
barnehagene

-

Maj Grini Ringnes (styremedlem)
Tlf: 980 04 262 mringnes@yahoo.no

Omvisninger og fortelleroppdrag for
grupper og foreninger

-

Terje Sagen (vara) Tlf:900 68 304
tesagen@online.no

Lokalhistoriske publikasjoner på trykk og på
nett

-

Rydde og merke turstier

Vi arrangerer turer, kulturvandringer,
temamøter, utstillinger mm.

-

Turer både i nærmiljøet, men også lengre
turer med overnatting for å besøke
historiske/kulturelle severdigheter.

Vi har i dag 199 medlemmer. Årskontingenten er
kr. 200,-

Mona Engell (nestleder) Tlf: 976 31 877
monaengell@hotmail.com
Tone Øvergaard (sekretær)
Tlf: 412 62 957
tone.overgaard@gmail.com
Terje Brodal (styremedlem)
Tlf: 908 28 671
terjebrodal@yahoo.no

Elisabeth Huser (vara) Tlf: 900 79 714
e_huser@hotmail.com
Lagets kasserer.
Per Olav Rustad Tlf: 992 11 701
perolavrustad@gmail.com
Ønsker du å bli medlem i Historielaget?
Ta kontakt med kassereren, eller styret!

-

Historielaget er i år er med i et forprosjekt
som vi håper skal munne ut i en kommunal
bevilgning til et bind 5 av bygdeboka.
Historien er fra 1940 og framover mot i dag.

Laget har som formål å fremme interesse for
bygdas kultur og historie, og øke kunnskapen om
levesett og arbeids vilkår i tidligere tider.
Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å bidra til
lokal tilhørighet og kulturell forankring.

Laget er medlem av Romerike Historielag, som
utgir medlemsbladet Skytilen.

http://www.gjerdrumhistorielag.no

