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VI ØNSKER OGSÅ DE 
17 FANTASTISKE 
HISTORIELAGENE 
PÅ ROMERIKE  

EN  
GLEDELIG JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR

Det er 3622 medlemmer i 
Romeriksparaplyen. Det er 
også 100 stk som er 
medlemmer i flere lag. Det 
nedlegges ufattelig mye 
frivillig arbeid av de 139 
tillitsvalgte i lokallagene.  
Det blir litt over 8 personer i 
hvert lag som står for 200 
arrangementer i løpet av året. 
Vi er heller ikke sikre på at vi 

har registrert alt. I tillegg 
foregår det mye som ikke blir 
registrert som arrangement. 
Møter med politikere og 
administrasjoner i 
kommunene ang. 
kulturminnevern og bruk av 
kulturminner har økt i disse 
sammenslåingstider. Her gjør 
historielagene et viktig arbeid.

PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE 

Se alle lokallagene her:http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

GLEDELIG JUL
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I 2020 FYLLER ROMERIKE HISTORIELAG 
100 ÅR

Spørreundersøkelsen ble sendt til 1829 
medlemmer. 467 har svart så langt. Det er 
nesten 26% som er en bra respons. Vi vil 
bearbeide resultatene som vil gi oss god 
oversikt over hva medlemmene mener om 
Skytilen.  
Vi presenterer resultatene her. 

Hvilke format skal Skytilen ha? 
A 4	 	 111 
Som i dag	 310 

Hva slags stoff skal Skytilen inneholde? 
Organisasjonsstoff	 	 	 135 
Lokalhistoriske artikler	 	 436 
Fra lokallagene	 	 	 265 
Slektshistorisk stoff		 	 236 
Kulturminnevern	 	 	 267 
Gamle bilder med historie		 398 

Skal vi ha artikler som fortsetter neste nr.? 
Ja	 	 133 
Nei	 	 326 

Vil du bruke et søkbart register for alle 
årganger? 
Ja	 	 334 
Nei	 	 120 

Kunne du tenke deg å lese Skytilen digitalt? 
Ja	 	 	 	 	 	 146 
Ja, hvis den inngår i et søkbart arkiv	 194 
Nei	 	 	 	 	 	 158 

I siste spørsmål kunne en skrive 
kommentarer og meninger. 
Det kom 114 kommentarer. 

Det blir litt mye å referere, men vi skal lage 
et sammendrag, som blir kategorisert og 
også bidra til å gi bedre forståelse av hva 
medlemmene ønsker.

Vi arbeider med bok om de første 100 år, og i Skytilredaksjonen 
synes noen det blir mye jobb. I den forbindelse har vi kjørt en 
spørreundersøkelse om Skytilen

Har noen bilder fra tidligere tiders stevner/møter i Romerike Historielag? 
Til bruk i jubileumsbok. Gi beskjed til 63878890 på torsdager eller til rohist@online.no
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«Natur- og kulturvern - 
samarbeid eller konflikt?»

November foredragene var godt besøkt. 74 tilsammen. Selv i 
uværet kom folk for å høre meget engasjerende foredragsholdere.

Tid for kontingent til Romerike Historielag

Det har skjedd mye i medlemsregistrene i 
året som har gått. 284 nye medlemmer og 
254 i avgang. Kontingenten for 2020 
beregnes etter medlemstallet 01.01.2020 
Det betyr at de som melder seg inn i 2020 
er gratispassasjerer fram til 01.01.2021. 
Lagene bør gjennomgå medlemslistene 
sine og luke ut de som ikke har betalt 
kontingent.  
	 Flere lag har tatt i bruk 
økonomidelen i StyreWeb og her er det 
flere muligheter til å følge opp kontingent 
innbetalingen. For dere som er registrert 
som Brukere i StyreWeb se på feltet øverst 
på forsiden i deres portal. Der finner dere 
et forslag til å bruke e-faktura. Det viser 
seg i praksis at da kommer kontingenten 
inn. Det koster litt, men ikke i nærheten 
av hva et brev koster i 2020. Brev inntil 
20g koster kr 17,- pluss konvolutt og giro.  

	 59% av medlemmene er oppført 
med e-post adresse. Det krever ikke store 
innsatsen for å øke dette. 
	 Det kommer av og til kommentarer 
på hva medlemmene får tilbake for 
kontingenten. Derfor er det her satt opp 
hva det enkelte medlem betaler for. 
Skytilen	 	 	 	 kr  40,- 
StyreWeb	 	 	 	 kr  21,- 
Lønn	 	 	 	 	 kr  36,- 
Driftskost. Historielagets Hus	 kr  18,- 
Pr. medlem	 	 	 	 kr 115,- 

Det betyr at vi må skaffe kr 15,- ekstra pr 
medlem i 2020. I 2019 må vi dekke opp    
kr 40,- pr. medlem. 
	 Vi kommer til å ta noen grep for å 
rette opp i dette. Det kommer vi tilbake 
til på nyåret. Målsettingen er at 
medlemmene ikke skal merke noen 
forskjell.

Romerike Historielag er også administrator 
på en Facebookside som heter 
Husmannsplasser 
Der er det mange fine bilder av de små 
husene hvor folk lagde seg hjem. Klikk på 
lenken og se bildene. Dere kan jo også 
utforske Facebooksiden. Det er en åpen 
gruppe med 2073 medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/1418583188427660/photos/
https://www.facebook.com/groups/1418583188427660/photos/
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HVA SKJER I ROMERIKE HISTORIELAG?

Nytt fra Husstyret og siste styremøte

Fra styremøte 5. desember 
Under referatsaker gikk vi igjennom 
novemberforedragene. Se eget notat. Det 
samme gjelder spørreundersøkelsen om 
Skytilen som gav klare meldinger. Eva Marie 
Gran skal lage et sammendrag av resultatet. 
Dette blir grunnlaget for medlemsbladet i 
framtiden. I 2020 blir det bare to utgivelser. 
	 Boka om organisasjonens første 100 år er 
godt i gang og samling av bilder har startet. Se 
etterlysing på side to.  
	 Restaureringen av Historielagets Hus ble 
gjennomgått og nødvendige søknader og 
overraskelser ble diskutert og klarlagt. Så langt 
er alt under kontroll, men vi er forbredt på 
overraskelser. En idé om selvfinansiering av 
huset er under utredning.  
	 Husstyret arrangerer julebord for 
styrene og de som er direkte engasjert i 
Romerike Historielag. Kirsten Linde fra MiA 
forteller om Bensinstasjonboka.  
	 Det blir nytt møte med jubileums-
kommitéen og ungdomsgruppa rett over nyttår. 
	 I 2020 er romeriksmålet et fokusområde. 
Raknehaugen er et sentralt element i Romerike 
Historielags historie som burde markeres i 
jubileumsåret. Det samme er hovedbanen. 
	 Den nye kommunen Lillestrøm betyr 
mange forandringer for de frivillige 
foreningene i kommunen. Romerike 
Historielag er invitert som observatør i 
sammenslutningen av foreninger som ikke 
tilhører noen paraplyorganisasjon. Disse 
jobber nå med kommunikasjonskanaler til den 
nye organiseringen av kulturminnevern. 
	 Det samme gjelder Viken. Sammen med 
Østfold historielag og Follo Historielag ber vi 
nå om møte med den politiske ansvarlige for 
kultur og integrering. Camilla Sørensen 
Eidsvold.

Restaurering er i gang. 
Det er søkt om tilskudd til 
fortsatt restaurering i 2020.  
Vi må også få på plass 
dispensasjon fra 
fredningsbestemmelsene for 
å gjøre jobben. Det er 
ufattelig mye 
dokumentasjon som skal til. 
Heldigvis er avdelingen i 
Akershus fylkeskommune 
som har fått delegert 
myndigheten fra 
Riksantikvaren veldig greie 
å forholde seg til. De er 
saklige og ryddige og gir 
greie beskjeder raskt.  
Vi er i en prosess med å 
finne et finansieringssystem 
slik at huset finansierer seg 
selv. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om dette. 
Dette vil også lokallagene ha 
mulighet til bruke.

Historielagets Hus
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