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FØLG MED I DET 
SOM SKJER PÅ 
MUSEUMSFRONTEN. 
MELD DEG PÅ MIAS 
NYHETSBREV HER: 

h"ps://mia.no/
nyhetsbrev

Det møtte ca 40 stk på møtet 
31. oktober. Vi fikk møte og 
høre de ansatte i MiA fortelle 
om deres arbeid. Dette gir 
innsikt i museets arbeid, og vi 
lærte de nye ansatte å kjenne. 
Et friskt pust var Joel Boaz og 
samarbeidet med Hurdal 
historielag. Kommentarer 
etter møtet var «at det var lite 
frivillighet synlig», men det 

var lagt opp til å lære 
menneskene i MiA å kjenne. 
Kirsten Linde og boka om 
bensinstasjoner er et funn. De 
fleste har et forhold til disse 
servicestedene som var viktige 
møtepunkter i 
lokalsamfunnet. 
Vi fikk også presentert boka 
«Mer hus enn Aker». Om 
urbaniseringen i Akershus, av 
Kari Amundsen.

PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE 

SE ALLE LAGENE HER: http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

MUSEER OG FRIVILLIGHET 
31. 0KTOBER I «ULLR» KOMMUNESTYRESALEN,                              

ULLENSAKER KULTURHUS

https://mia.no/nyhetsbrev
https://mia.no/nyhetsbrev
https://mia.no/nyhetsbrev
https://mia.no/nyhetsbrev
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
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I 2020 FYLLER ROMERIKE HISTORIELAG 
100 ÅR

VI ARBEIDER MED BOK OM DE FØRSTE 100 ÅR, OG I 
SKYTILREDAKSJONEN SYNES NOEN DET BLIR MYE JOBB.

I forbindelse med 100-årsjubiléet lages det 
bok om de første 100 årene. For å spare 
penger lages boka ferdig til trykking på 
frivillig basis og det blir mye jobb på 
enkelte. For å gjøre jobben lettere har vi 
etter mye diskusjon kommet fram til å 
redusere utgivelsen av Skytilen i 2020 til 2 
utgivelser. En i mai og en til jul. 
Utseende og størrelse blir forandret. 

Samtidig oppfordrer vi medlemmene til å 
komme med artikler og bilder som kan 
brukes i både Skytilen og på hjemmesiden. 
Det er også en god mulighet for lokallagene 
til å presentere sine prosjekter og det de 
brenner for. Lokallagene er aktive og det 
skjer mye lokalt. Del det med resten av 
Romerike

Hvis vi ser på «Hva skjer i historielagene nå» så er det mange temaer som hadde egnet seg 
som artikler. Både i Skytilen og på hjemmesiden. Vi har dessverre ikke frittgående 
journalister, men vi vet det finnes skriveføre folk lokalt som også kan fotografere. Disse 
burde inspireres til å skrive og bidra til å dokumentere lokalhistorien. 
Se: «Skytilen-bibliografi» og sjekk hva som er produsert i løpet av de siste 37 årene.  
Det kommer også en spørreundersøkelse om hva dere ønsker å lese i Skytilen og på 
hjemmesiden. Undersøkelsen kommer på e-post. Vær så snill og svar, slik at vi kan gjøre 
informasjonen interessant og spennende for dere.   

Hjemmesidestatistikk for oktober 2019 
Totalt 2012 har vært inne på www.historielag.no  Mest besøkt var: 
1. Forside 
2. Tur til Tsjekkia + foredrag 
3. Lokallagsoversikt 
4. Nyheter 
5. Samarbeid muséer og frivillighet 
6. Boktilbud 
7. Kalender

http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=17534
https://portal.styreweb.com/api/files/347407/eXrevZg-7USnQONatxu1xQ/Skytilen-bibliografi_1983-2017.pdf?DocLinkId=5656&ref=/skytilen/skytilen-arkiv/
http://www.historielag.no
http://www.historielag.no
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=17534
https://portal.styreweb.com/api/files/347407/eXrevZg-7USnQONatxu1xQ/Skytilen-bibliografi_1983-2017.pdf?DocLinkId=5656&ref=/skytilen/skytilen-arkiv/
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DE TRADISJONELLE NOVEMBERFOREDRAGENE SOM 
ER ET SAMARBEID MED 

FORTIDSMINNEFORENINGENS ROMERIKS AVDELING 
STARTER 21. NOVEMBER.

«NATUR- OG KULTURVERN - 
SAMARBEID ELLER KONFLIKT?»
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HVA SKJER I ROMERIKE HISTORIELAG?

NYTT FRA HUSSTYRET OG SISTE STYREMØTE

FRA STYREMØTET 7. NOVEMBER 
Arbeidet med boka om de første 100 årene i 
Romerike Historielags historie er godt i gang. 
Redaksjonen består av Svein Sandnes, Asbjørn 
Langeland, Jan Erik Horgen, Frank Solli, Lene 
Skovholt, Grete Andersen og Lillian Mobæk. 
	 Skytilen kommer bare to ganger i 2020.  
Etter 37 år er det kanskje på tide med en 
forandring av utseende og størrelse. Se egen 
artikkel om Skytilen. Bladet vil også komme 
elektronisk samtidig med utsendelse.  
	 Spørsmål fra Norsk slektshistorisk 
forening om de kan ordne og digitalisere 
Garder samlingen. Samlingen er bare deponert 
hos oss så vi må klarlegge eierforholdet og 
eventuelle begrensninger før vi kan gå videre. 
	 Det er svart på spørreundersøkelse fra 
Landslaget for lokalhistorie som også fyller 100 
år i 2020. 
	 Det er dannet en forening/gruppe av 
frivillige organisasjoner som ikke er tilsluttet 
noen paraplyorganisasjoner i nye Lillestrøm 
kommune. Dette for å ivareta de avtalene disse 
frivillige har med sine kommuner. Den store 
saken nå er kommunevåpenet. 
	 Etter henvendelse fra Østfold Historielag 
er det berammet et møte på Follo museum 
med Østfold Historielag, Follo Historielag, 
Romerike Historielag og Asker og Bærum 
Historielag. Buskerud har ikke noen 
paraplyorganisasjon for historielagene. Tema 
er Viken og kommunesammenslåinger. 
	 Romeriksmålet blir en del av satsningen 
i jubileumsåret.  
	 I tillegg hadde vi referater og de vanlige 
organisasjonssakene. Samt at Jan Erik Horgen, 
Frank Solli og Aud Siri Hønsen Huseby var 
invitert til å delta på styremøte. Det blir ikke 
mye utenomsnakk når vi skal gjennomføre 
dette på to timer.  
	 	  

Da har tømreren meldt sin 
ankomst. Han starter den 12. 
og regner med å greie jobben 
uten at vi må ta ned 
kjøkkenet. Han var på 
befaring med leder i 
Husstyret samt 
nedenforstående maler. 
	 Maleren Pål Nilsen 
som malte huset i sommer 
begynner med saltutslaget i 
kjellerveggene i vinter.  
	 Skedsmo Historielag 
har spurt om tilbud på leie 
av et kontor i 2. etg. da 
leietageren der har flyttet ut. 
Vi venter på tilbakemelding 
som kommer etter deres 
styremøte. 
	 Husstyret gjør en god 
jobb og vi hadde ikke greid 
oss uten. Gamle hus trenger 
ettersyn og oppfølging. 

Historielagets Hus
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