Til Gjerdrum Historielags medlemmer

Medlemsinformasjon høsten 2020
Styret i Gjerdrum Historielag er vant til å treffe medlemmene og gi informasjon på møter og
vandringer. Korona-året 2020 gjør at vi har behov for å gi informasjon på en annen måte.
Gjennom flere år har vi samlet e-postadresser, og vi kan nå kontakte de fleste på denne måten.
Vi velger derfor nå å sende ut et lite medlemsskriv.

Koronaen og våre arrangementer
Vi hadde planlagt vårt tradisjonelle julemøte med festlig samvær 20. november. Møtet er nå
beklageligvis avlyst. Dagens situasjon i forhold til smitte gjør arrangementet umulig.
Vi har klart å gjennomføre flere vandringer og møter i sommer og høst, men akkurat nå ser
styret det foreløpig hensiktsløst å planlegge nye medlemsmøter o.l. de aller nærmeste
månedene. Det første arrangementet vi har datofestet, er årsmøtet, som etter vedtektene skal
holdes innen utgangen av mars. Sett av datoen 23. mars 2021! Vi håper årsmøtet kan
gjennomføres som et vanlig fysisk møte, men holder også muligheten åpen for at det ikke går.
Vi kommer tilbake til dette i årsmøteinnkallingen.

Arbeidet med bygdeboka går sin gang
Heldigvis kan forfatter Håvard Kongsruds arbeid med det nye bindet av bygdeboka foregå
nokså uberørt av koronaen. Han har i sommer og høst gjennomført mange intervjuer, og leser
seg mer og mer opp på arkivmaterialet. Skrivingen for den første fasen, tida fra 1940 til 1965,
er igang. På vårt medlemsmøte 20. okt. presenterte han disposisjonen for boka, og serverte
også noen smakebiter fra det han allerede har skrevet. Bygdebokkomiteen er også i gang med
sine støttefunksjoner til Håvards arbeid.
Det pågår innsamling og digitalisering av foto som kan brukes i bygdeboka. Har du bilder?
Kontakt Terje Sagen: tlf. 900 68 304 eller epost: bygdebok@gjerdrumhistorielag.no.

Ny utstilling på kulturhuset
Historielaget har i mange år hatt en utstilling av gamle bøker m.m. på biblioteket i
kulturhuset. Vi ønsker nå å fornye utstillingen. Vår idé er å samle inn gjenstander, klær,
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bilder, skrifter osv. fra tida under annen verdenskrig og stille ut dette. Dette er aktuelt nå som
det skrives et eget kapittel om krigen i bygdeboka. Skal vi få til en slik utstilling, er vi
avhengig av hjelp fra folk som kan ha tatt vare på ting. Har du noe du tror kunne være av
interesse for dette prosjektet, og som du er villig til å låne ut? Kontakt da Mona Engell, tlf.
976 31 877.

Slektsgranskingskurs
Vi vurderer neste år å starte opp igjen med slektsgranskingskurs/-gruppe. Det skjer stadig nye
ting på teknologifronten, slik at mer og mer stoff blir søkbart på internett. Mange synes det er
interessant å finne ut mer om slekta si. Vi tenker å sette opp gruppa med en frivillig rådgiver
som har erfaring med slektsgransking. Men dette forutsetter interesse fra medlemmene. Er du
interessert i å bli med i slektsgranskingsgruppe? Kontakt Tone Øvergaard tlf. 412 62 957.

Merking av kulturminner
Historielaget har i 2020 etablert ei lita gruppe frivillige som nå jobber med planer for merking
og skilting av flere kulturminner i bygda. Arbeidet starter med kulturminner langs Gjermåa.
Gruppa ønsker seg ytterligere noen frivillige deltakere. Er du interessert? Kontakt Stein
Sørum, tlf. 950 54 349.

Arrangementer neste år
Styret skal i vinter planlegge aktivitetene i 2021. Har du ideer til temaer for medlemsmøter,
foredragsholdere, steder å oppsøke på en vandring eller annet? Kontakt Tor Laache, tlf. 907
17 403. Vi forutsetter sjølsagt at fra i vinter en gang skal ikke lenger koronaen stikke kjepper i
hjulet for våre aktiviteter!

Vi oppfordrer også alle til å følge med på vår hjemmeside www.gjerdrumhistorielag.no. Det
er lagt ut flere nye lokalhistoriske artikler i år, og vi ønsker at medlemmene skal bidra med
flere! Skriv! Send bilder! Følg også med på bygdebokas Facebook-side: Gjerdrum-bygdebok!
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