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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE
SE ALLE LAGENE HER: http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

LITT FRA BROSJYREN TIL VIKEN FYLKESKOMMUNE
HELE BROSYREN FINNER DU HER: BROSJYRE
Viken fylkeskommune fra 2020
Er vi klare for dette?
Viken fylkeskommune er en
realitet fra 2020. De er stolte
av frivilligheten i Norge. Nå
blir jobben å finne ut hvem
«de» er og hva «de» har å
dele ut av tilskudd. Eller sagt
på en annen måte. Hvilke
forutsetninger får
historielagene å jobbe
under? Romerike Historielag
vil jobbe for å klargjøre
hvilken rolle lokallagene skal
spille i framtidens
samfunnsbygging.

FRIVILLIGHETEN

KULTURMINNER

De frivillige organisasjonene bidrar
til å sikre mangfoldet i samfunnet og
gjennomfører en rekke tiltak som
bidrar til å opprettholde og utvikle
levende lokalsamfunn i bygd og by.
Viken fylkeskommune fordeler en
rekke tilskudd for å opprettholde og
stimulere bredt til frivillig arbeid. Det
være seg innen idrett, friluftsliv,
kunst eller kultur. Vi er svært stolte
av frivilligheten i Norge. Den skal få
gode kår også i Viken.

Fylkeskommunen har ansvar
for å ivareta nasjonale og regionale
kulturminneinteresser i plan- og
byggesaker og følge opp saker
knyttet til fredete kulturminner. Vi gir
råd og veiledning til kommuner og
eiere av verneverdige og fredete
kulturminner. Dessuten er vi stolte
av våre kulturskatter og tipser
gjerne om hvilke kulturminner du
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kan oppsøke ulike steder i Viken.
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FRA: KULTURVERNFORBUNDETS NYHETSBREV

!

16.-17. september arrangerer
Riksantikvaren, i samarbeid med
Kulturvernforbundet og NOKU,
kommunekonferansen. «Fra plan til
handling» på Gamle museet i Oslo.
De frivillige lagene er ofte drivkraften
bak kommunenes kulturminneplaner,
og på konferansen presenteres og deles
erfaringer og resultater fra dette
arbeidet.
Les hele programmet og meld deg på
her!
Kulturminnedagene 7. - 15. september
Kulturminnedagene 2019 nærmer seg.
Over hele landet vil det være mange
spennende arrangementer i perioden 7.
- 15. september. På Kulturvernforbundets nye nettside kan du finne ut
hvilke kulturminnedagsarrangement
som er i nærheten av deg.
Se oversikten her!
Søknadsfrist for momskompensasjon
Frivillige lag og foreninger kan søke om
momskompensasjon for 2019.
Søknadsfrist er 1. september.

!

I forbindelse med årets kommunestyre- og
fylkestingsvalg ønsker vi hjertelig
velkommen til kulturvernpolitisk debatt på
Kulturhuset i Oslo mandag 26. august kl.
18.00.
Hvordan skal vi jobbe med å ivareta
kulturarven i fremtiden? Hvilke mål skal vi
ha? Hvem har ansvaret? Hvilken
kulturvernpolitikk ønsker vi?
Disse spørsmålene skal besvares og
debatteres av blant andre:
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen,
Venstre
Kristin Ørmen Johnsen, Høyre
Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet
Freddy Øvstegård, SV
Tonje Kristensen, Arbeiderpartiet
Debatten ledes av Agnar Kaarbø
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Hjertelig velkommen skal du være!
Følg arrangementet på Facebook for
oppdateringer

BESØK OGSÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.HISTORIELAG.NO
OG VÅR FACEBOOKSIDE
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Fra 50 års. jubileet

HISTORIELAGETS HUS

STYREMØTE 8. AUGUST

Pål Nielsen er snart ferdig
med å skrape veggen og
vinduene ut mot tunet. I
2018 gjorde han samme
jobben med endeveggen
mot kirken. Skraping og
grunning av bare flekker
pluss to strøk med
linoljemaling. Dette ble
gjort med penger fra
donasjoner av anonyme
givere. Veggen ble helt
nydelig. Nå gjør han det
samme med langveggen ut
mot tunet. Samtidig har
han jekket opp skuten ved
siden av inngangsdøra og
fått den på plass. Vi må
låne penger for å fordele
dette over noen år.
Tømmeret til bruk
på veggen mot kirkegården er på plass og vi
venter på tømmermannen
som skal gjøre dette.
Planen er at han skal
begynne etter ferien og det
er i disse tider. Pengene er
bevilget av Akershus
fylkeskommune og vi føler
at vi skal komme i mål på
et vis.

Første styremøte etter
ferien er bestandig fullt av
viktige saker på sakslista.
100-årsjubileet
Vi har fått flere som vil
delta i komiteen. Det blir
innkalt til møte med disse.
100-årsbok
Bokkomiteen er i gang og
det er allerede samlet og
skrevet en del. Det blir
spennende å lese om
utviklingen gjennom 100
år.
Høstmøtet 26. september
Dette blir viet historielagenes forhold til nye
Viken fylkeskommune.
Dessuten får vi Lillestrøm
kommune som berører 4
historielag. Her er det
også mye som må
klargjøres og informeres
om.
November-foredrag
14., 21. og 28. november
blir det foredragsserie
sammen med
lokalavdelingen av
fortidsminneforeningen.
Det arbeides med
detaljene i emner som
selvfølgelig har med
Romerike å gjøre.

Frivilligheten og MiA
Romerike Historielag har
møte med representanter
fra MiA den 20. august om
en dag hvor frivilligheten
møter museet. Dette
spennende emnet kommer
vi tilbake til etter møtet
den 20.
Ungdommens
kulturminnepris
Arbeidet med denne
starter i september.
Kanskje vi her ser
begynnelsen av en
ungdomsgruppe i
lokalhistoriesammenheng.
Kurs i registrering av
kulturminner i kart
Kurs blir annonsert så fort
vi finner en ledig dato. Se
også: Kulturminnekart
30 år siden Berlinmurens
fall
22. august er det foredrag
på Historielagets Hus. Se:
http://www.historielag.no
Hjemmesidestatistikk
Det er tydelig ferietid. Kun
811 har besøkt siden i juli.
I mai og juni var det
nesten 4000 til sammen.
Med ca. 4000 medlemmer
var det stille på nettet i
juli. Sjekk kalenderen så
alt er registrert.
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NOEN NYHETER FRA ROMERIKE
KAN NOEN HJELPE ?
Vi fikk hyggelig svar på hvor bildet var tatt.

Er det Colombus som kommer?
Sakset fra jessheimpuls.no
Publisert 6. august 2019 av Øyvind Mo Larsen

Artikkelen tar opp forholdet lokalpolitikere og utbyggere i «Mulighetslandet
Ullensaker». Hva den vanlige
«ullsøkning» synes er ikke godt å si, men
de har jo valgt sine politikere. Identiteten
til Jessheim har i løpet av en generasjon
forandret seg totalt, så kanskje Columbus
kom sammen med Fakkelsenteret. Klikk
på lenken under overskriften og les. Dette
gjelder ikke bare Ullensaker og Jessheim.

Fellesnemnda for Fet, Skedsmo og Sørum
behandler saken «Samspill mellom
Lillestrøm kommune og frivilligheten» 28.
august. Det virker som frivilligheten er
idrett og musikk. Her har nok
historielagsbevegelsen forsømt seg.
Saksframlegget finner dere her:
Saksframlegg

Romerike Historielag
www.historielag.no
e-post: rohist@online.no
telf. 63878890

Hei Tom
Jeg vet ikke om noen har skrevet til deg
angående det bilde du etterlyser
opplysninger om i det siste meldingsbladet.
Det er tatt på Søndre Østby i Søndre
Høland. Jeg mener å ha lest at kong Haakon
var der på en militærøvelse en eller annen
gang når hovedbygningen var ny – det må
ha vært rundt 1910 eller så. På den tiden var
Søndre Østby eid av familien Holmsen og
visstnok det største gårdsbruket i hele
Akershus, hvis jeg minnes rett hva som står
i slektsboka til Gudrun Holmsen. Gården
var flott anlagt, med svær naturpark og
gravsted for familien nederst i parken. Men
Hilmar Holmsen måtte gå fra gården på
1930-tallet og flyttet til Asphaug på Løken.
Gården ble delt opp og stykket ut. Under
krigen eide fam. Anker det som var igjen,
og så ble gården solgt til en Holm Berger
etter krigen. Han var ungkar, og hadde
ingen etter seg. Gården forfalt kraftig, og jeg
tror det var hushjelpa til Holm Berger som
arvet han da han døde. Så kjøpte Erik og
Barbara Glende gården – og de har vært
flinke. https://www.bondelaget.no/nyheter/
miljotiltak-fra-sjablong-til-maltrettingarticle73313-5048.html
Håper du har en god sommer!
John A Balto
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