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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE

1. august stenger museet for 
publikum, og vi må dessverre 
avlyse årets utgave av Gamle 
Hvamsdagen. Den har vært 
arrangert 38 ganger så det er 
selvfølgelig veldig trist at vi 
ikke får arrangert den i år, men 
vi er veldig glade for at 
svalgangsbygningen skal få 
nytt tak, og at flere andre 
vedlikeholdsprosjekter skal 
gjennomføres, sier Astrid 
Skedsmo, stedsansvarlig ved 
Gamle Hvam Museum til Heidi 
Wexels Riser i Raumnes.

Gamle Hvam Museum står foran omfattende vedlikeholdsprosjekter  denne 
sesongen. Det største prosjektet er at svalgangsbygningen skal få nytt tak. Det blir 
torvtak. Bildet er fra før restaureringen startet for 100 år siden.

VÅRT KJÆRE GAMLE HVAM SKAL VEDLIKEHOLDES

Det er Akershus fylkeskommune 
som eier bygningene og grunnen 
på Gamle Hvam, mens det er 
Museene i Akershus (MIA) som er 
ansvarlige for museumsdriften. 
Fylkeskommunen har bevilget fire 
millioner kroner til de omfattende 
vedlikeholdsprosjektene.

– Taket på svalgangsbygningen 
skal skiftes ut, og det er også noen 
råteskader i øvrig treverk. På 
bryggerhuset skal også taket 
skiftes ut. Dette bygget har også 
setningsskader i grunnmuren som 
skal utbedres, forteller Skedsmo.


Videre skal taket på stabburet 
skiftes ut, og tak og vegger på 
museets kjone skal også utbedres.

– Det er snakk om til dels 
omfattende skader, særlig 
råteskader på alle tak og bygninger 
som nå skal restaureres, sier 
Skedsmo.


Les mer om prosjektet her:

RESTAURERING AV 
GAMLE HVAM

!
GOD 

PÅSKE 

🌹

https://mia.no/gamlehvam/vedlikehold?fbclid=IwAR0PD-b1WsGj1hyGPU6uW5JX6WO8H1fEjqUuTrjQqbx7pkuptnmMVv7jMBo
https://mia.no/gamlehvam/vedlikehold?fbclid=IwAR0PD-b1WsGj1hyGPU6uW5JX6WO8H1fEjqUuTrjQqbx7pkuptnmMVv7jMBo
https://mia.no/gamlehvam/vedlikehold?fbclid=IwAR0PD-b1WsGj1hyGPU6uW5JX6WO8H1fEjqUuTrjQqbx7pkuptnmMVv7jMBo
https://mia.no/gamlehvam/vedlikehold?fbclid=IwAR0PD-b1WsGj1hyGPU6uW5JX6WO8H1fEjqUuTrjQqbx7pkuptnmMVv7jMBo
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HVEM LESER VÅRE FACEBOOKSIDER? 
NESTEN ALLE HISTORIELAGENE PÅ ROMERIKE HAR 

FACEBOOKSIDE

I et forsøk fremmet RH 
forrige medlemsblad for 
kr. 150,-

Vi nådde 581 personer og 
fikk 38 lenkeklikk.

Det var 71,7 % kvinner og 
28,3 % menn som så 
innlegget. Det er tett 
oppunder 700 stk innom 
hver dag. Flest kl. 21:00.


Det mest gledelige var 
forskjellen i antall kvinner 
og menn. Det bekrefter 
det vi ser i medlems-
massen. Det er nå 4 lag 
som har flere kvinner enn 
menn.


HVORDAN LESES DET VI LEGGER PÅ FACEBOOK?

I bildet til venstre ser vi at 
innlegget vårt ble lest på 
mobile enheter som 
telefon eller nettbrett. 
Faktisk 84 % brukte 
dette.Bare 16 % leste 
dette på datamaskin.


Det betyr at vi må lage 
innleggene slik at de 
enkelt kan leses på mobile 
enheter. Samtidig må vi 
vurdere hvem vi skal 
vinkle stoffet mot.


Statistikken for 
hjemmesiden er også 
spennende. Kommer i 
neste meldingsblad.
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ÅRSMØTE I ROMERIKE 
HISTORIELAG 

Avholdes 5. juni 2019 
Sted: 

Misjonshuset  
Askhøgda 5.  

2022 Gjerdrum 
Tid: 

Registrering av delegater 
fra kl. 18:00 

Møtet begynner kl 19:00 

Saksliste: 
1. Konstituering 
2. Årsberetning for 2018 
3. Regnskap for 2018 
4. Arbeidsplan for 2020 
5. Kontingent og budsjett 

for 2019 
6. Innkomne saker 
7. Valg 

Vertskap:              
Gjerdrum Historielag 

Alle medlemmer har 
adgang til årsmøtet. Hvor 
mange stemmer hvert 
enkelt lag har, er gitt i 
lovene. Husk å melde på 
delegatene til 
rohist@online.no før 17. 
mai. 
Årsmøtepapirer kommer 
på Hjemmesiden rett etter 
Påske. 

Norges kulturvernforbund 
fyller 25 år. 
Kulturminnedagene 
arrangeres 7. – 15. 
september 2019. 
Påmeldingen åpner i mai – 
på helt nye nettsider! Følg 
Kulturminnedagene på 
Facebook og Instagram for 
oppdateringer og 
inspirasjon.  
I tillegg til kulturminne-
dagene arbeides det med 
statlig grunnstøtte til 
medlemslagene. En annen 
viktig sak det jobbes med 
er merverdigavgifts-
kompensasjonen. Den har 
tilført frivilligheten 
betydelige midler, men det 
er fortsatt et stykke igjen 
til full kompensasjon. 
Kulturvernforbundet har 
24 medlems-
organisasjoner med ca. 
230 000 medlemmer. 
Romerike Historielag er 
medlem via Landslaget for 
lokalhistorie. Landslaget 
har et varamedlem i 
styret. Helge Dalen. 
Vinner av kulturminne-
dagsprisen i 2018 var 
Lyngheim og Os sogelag. 
I 2016 var det Huseby 
Gårds venner som vant.  

Høringsforslag til 
Regional plan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus 
2019 - 2024  
Høringsfrist 17. juni 2019  
Fylkesutvalget vedtok 
1.4.2019 å legge forslag til 
Regional plan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 2019 – 2024, 
ut på høring. Forslaget er 
også behandlet i 
Hovedutvalg for kultur, 
frivillighet og folkehelse, i 
Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og i 
Eldrerådet. Fylkesutvalget 
fattet følgende vedtak:  
Forslag til Regional plan 
for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus, 
med oppdaterte strategier, 
retningslinjer og 
handlingsprogram for 
perioden 2019-2024, legges 
ut til offentlig ettersyn 
med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 8-3.  
Fylkesutvalget vedtok 
følgende tillegg til 
handlingsprogrammet, 
kapittel 6:  
Rekruttere lærlinger til 
tradisjonshåndverk. 

mailto:rohist@online.no
http://kulturvern.no
https://www.facebook.com/Kulturvern/
https://www.instagram.com/kulturvern/
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
mailto:rohist@online.no
http://kulturvern.no
https://www.facebook.com/Kulturvern/
https://www.instagram.com/kulturvern/
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729&fbclid=IwAR1yHj-VJg_8tkuP_V2v4a_Vd_3xRNDzW9pGAtAE9-_HXahETdGzG522kBE
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Fra underskudd i 2017 har vi i 2018 et 
overskudd på kr 26.735,- 
Grasrotandelen til Romerike 
Historielag utgjør i 2018 kr 10.714,48. 
Det er med 31 spillere som har 
registrert Romerike Historielag som 
sin grasrotmottaker. I 2019 er vi nede i 
28 spillere. Vi må jobbe for å øke 
antallet igjen. Vi har hatt store 
økonomiske utfordringer i 2018. 
Lokallag og privatpersoner har stilt 
opp med bidrag som har gjort at vi 
har kommet ut på plussiden.  

Grunntilskuddet fra Akershus fylke 
var i 2018 kr 139.000,-. I tillegg fikk vi 
kr 18.250,- for innføring av GDPR 
(presonverndata) i alle lokallagene. 

Vi har fått kloakken i orden og det er 
installert minirenseanlegg sammen 
med prestegården og 
opplysningsvesenets fond. Vår del av 
kloakkanlegget kostet kr 87.750,-. 
Lokallagene har bidratt med 
tilsammen kr 34.500,- og to 
medlemmer har anonymt gitt kr 
30.000,- og kr 36.000,-  Det er hyggelig 
å se at lagene og medlemmene bidrar 
så stort til Historielagets Hus og 
Romerike Historielag. 

Tømmer til restaureringen er på plass 
og betalt. Vi har fått overført fra 2018 
kr 221.421,-  til restaurering i 2019 av 
Akershus fylke. Dette er til 
restaurering av tømmerveggen ved 
kjøkkenet og kontoret. Restaureringen 
skal starte etter sommerferien. 

Endeveggen mot kirken er skrapet, 
grunnet og malt med to strøk 
linoljemaling og kostet kr 58.674,-. Det 
ble gjort en grundig og utmerket jobb. 
Målet er å ta en vegg i året framover. 

Skytilen koster oss kr 40,00 pr. 
medlem. StyreWeb koster kr 20,50 pr. 
medlem. Driftskostnader eget bygg er 

kr 17,50 pr. medlem. Til sammen blir dette 
kr 78,00 pr. medlem. Det viser at 
medlemmene får mer tilbake enn 
kontingenten som er kr 75,- 
Eller driftskostnader kr 630.774,- delt på 
3700 medlemmer som blir kr 170,50 pr. 
medlem. Romerike Historielag skaffer ca.  
kr 95,00 pr. medlem pr. år.  Dette viser 
hvilke utfordringer vi årlig løser. Det er tre 
mulige veier å gå for framtiden. Redusere 
utgiftene/tilbudet. Øke forutsigbare 
inntekter/kontingent. Mer enn fordoble 
medlemsmassen.  

Det kunne være hyggelig å høre fra 
medlemmene hvordan vi kan sikre 
økonomien for Romerike Historielag de 
neste 100 år. thalvors@online.no 

frivillig.no ble startet av Frivillighet Norge i 
desember 2015. Målet er å gjøre det enklere 
for folk å bli frivillig og enklere for 
organisasjoner å finne frivillige. Det finnes 
folk som kan sette av litt tid til spesielle 
prosjekter eller gjøre en konkret jobb. 
I perioden 2016-2018 kom det inn over 40.000 
meldinger fra folk som vil bli frivillig. 

• 42 % er under 30 år 
• 76 % er kvinner 
• 27 % har foreldre født utenfor Norden 
• 35 % har aldri vært frivillige før 
• 24 % er studenter 

Lykke til om dere trenger noen til spesielle 
prosjekter. 

Romerike Historielag 
www.historielag.no 

e-post: rohist@online.no 
telf. 63878890

FRA ARBEIDET MED ÅRSMELDING

FRIVILLIGHETEN I FORANDRING

http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
mailto:thalvors@online.no
http://frivillig.no
http://frivillig.no
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