Høst 2020
13.09.
Vandring på Ask.
Etter 5 år med årlig rundtur i bygdas gamle
meieri- og skolekretser, avslutter vi dette
prosjektet med en vandring på Ask. Vi skal
se på utviklinga i bygdesenteret vårt, og
ved hjelp kjentfolk dele minner fra Ask i
gamle dager. Bl.a. skal vi snakke om veier,
Hønsimeieriet, kommunehus, skoler og
næringsliv. Ta med mat/drikke til en
kafferast!
Oppmøte ved Kulturhuset kl. 13.00.

11.10.
Ryggsekktur-Hyttene langs Gjermåa.
Vi går stien på nordsiden av elva fram til
Gruvbakkvegen. Historier blir fortalt om
hyttene vi passerer.
Varighet: ca. 3 timer, inkl. kafferast.
Ta med mat og drikke til kafferasten.
Oppmøte kl. 13.00 ved Lysdammen.

20.10.
Bygdekveld – Åpent møte ang. bygdeboka
på Kulturhuset kl. 19.00
Del 1: Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud
og bygdebokkomiteen presenterer
arbeidet så lang. Pause med kaffi.
Del 2: Rigmor Lerengen viser film og holder
innlegg om teglverksdriften i Holter.
20.11.
Førjulstreff på Kulturhuset kl. 19.00
Som tradisjon avholder vi førjulsmøte
med kjent mat og noko attåt. Inngang kr.
300,NB Dørene åpner 18.30
Påmelding til Tone Øvergaard innen 31.10
tlf: 41 26 29 57
tone.overgaard@gmail.com
Gjerdrum historielag følger til enhver tid
de retningslinjer som gjelder for Corona.
Vi gjør Coronatilpasninger under alle
arrangementer. Endringer i
smittevernreglene kan medføre at
programmet må forandres. Følg med på
hjemmesiden vår!

Vi har flere grupper som er i gang
• Flere arbeidsgrupper skal bistå
bygdebok-forfatter og -komite i
arbeidet med den nye bygdeboka. Vi
trenger frivillige til bl.a. innsamling
og registrering av foto, til å intervjue
tidsvitner og annet. Har du lyst til å
være med: Kontakt oss!
• Arbeidsgruppe for gamlesaga på
Harasletta.
• Innsamling og registrering av
historisk materialer i arkiv på
biblioteket.
• Reise- og arrangementskomite.
• I kommunens navnekomite 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 ei gruppe.
Besøk hjemmesiden vår:
http://www.gjerdrumhistorielag.no

Styret i Gjerdrum Historielag
2020
Tor Laache (leder) Tlf: 907 17 403
tl@skedsmoregnskap.no
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
Terje Sagen (styremedlem) Tlf:900 68 304
tesagen@online.no
Stein Sørum (vara) Tlf: 950 54 349

Andre oppgaver
Historielaget er engasjert i:
- Arbeidet med bind V av bygdeboka for
Gjerdrum som skal omhandle tida fra 1940 og
fram til i dag.
-

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

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!

2020
Laget har som formål å fremme interesse for
bygdas kultur og historie, og øke kunnskapen om
levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider.
Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å bidra til
lokal tilhørighet og kulturell forankring.

-

Formidling av lokalhistorie i skolene og
barnehagene

-

Omvisninger og fortelleroppdrag for
grupper og foreninger

-

Lokalhistoriske publikasjoner på trykk og på
nett

-

Rydde og merke turstier

Vi har i dag 200 medlemmer. Årskontingenten er
kr. 225,-

-

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

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

stesor@online.no

Elisabeth Huser (vara) Tlf: 900 79 714
e_huser@hotmail.com

Gjerdrum Historielag

Vi arrangerer turer, kulturvandringer,
temamøter, utstillinger mm.

http://www.gjerdrumhistorielag.no

