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Romerike Historielag er
paraplyorganisasjon for 17
lokale historielag. S;<et
august 1920.

Se alle lagene her: hBp://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

VÅRMØTET 12. MARS AVLYST
Vårmøtet for ;llitsvalgte 12. mars ble besluBet
avlyst eBer ﬂere henvendelser. Det var planlagt
årsmøter i ﬂere av historielagene som også ble
avlyst. Årsaken var selvfølgelig smiBefaren, og at
ﬂere av oss i historielagsbevegelsen ;lhører en
risikogruppe.
Vi tar opp det vi hadde på sakslista i deBe
nyhetsbladet. DeBe går ;l alle medlemmer
registrert med e-post. Vi ønsker selvfølgelig å få
kommentarer og meninger på de forskjellige
sakene. Gjerne på: rohist@online.no

Sam;dig vil vi minne om at det er mulig å bruke
StyreWeb ;l å gjennomføre årsmøtet. Hvis dere
vil ha hjelp ;l det er det bare å gi beskjed.
Romerike Historielag ser gjerne at dere
sender oss årsmeldingen. DeBe for å kunne
dokumentere ovenfor myndighetene alt som skjer
i historielagsbevegelsen på Romerike.
Møtet vi skulle ha med Fylkesråd for kultur
og mangfold, Camilla S. Eidsvoll, den 20. mars er
også avlyst.

FRA SAKSLISTA 12. MARS
100-årsjubiléet på Herredshuset Jessheim
30. august 2020.
Vi fortse*er å jobbe med planleggingen, selv om
det er umulig å ﬁnne ut når smi*etoppen kommer,
og når korona-pandemien er over.

• Starter med åpent arrangement på
•

Fra Herredshuset ved 50-årsjubileet

www.historielag.no

Raknehaugen fra kl. 14:00 - 16:00. I samarbeid
med Raknehaugens venner.
Festmiddag på Herredshuset Jessheim med de
;llitsvalgte innbudt. Det er i dag 144 ;llitsvalgte
i historielagsbevegelsen på Romerike. I ;llegg
vil alle ordførere og kultursjefer bli invitert
samt sentrale personer fra Viken
fylkeskommune og For;dsminneforeningen,
Landslaget for lokalhistorie og ﬂere fra
lokalhistoriemiljøet.
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• Det er plass ;l i

•

•

underkant av 200
stk ;l middag på
Herredshuset.
Det arbeides med
en uts;lling av
Romeriksbunaden
og en
presentasjon av
lokallagene.
Det vil gå ut
detaljert
informasjon ;l
lokallagene når de
ﬂeste har avholdt
årsmøte.

Jubileumsboka. Om
innhold og bilder.
ForfaBerne har delt
Redaksjonen fra venstre: Svein Sandnes, Grete Andersen, Lene Skovholt (gjemt bak Grete), Tom O.
de forskjellige
Halvorsen, Lillian Mobæk, Frank Solli, Asbjørn Langeland og Jan Erik Horgen.
perioder seg i
mellom, og det blir
Det kommer nye ;llitsvalgte inn i
også et kapiBel om fram;den.
organisasjonene. Det er vik;g at disse
DeBe blir en vik;g dokumentasjon på historien
inkluderes på en hyggelig måte. Mange av disse
om lokalhistorien på Romerike.
har saker de brenner for, og det er vik;g at det
Det er vanskelig å ﬁnne illustrasjoner og bilder ;l
legges ;l reBe for deres engasjement.
den første ;dsepoken. Lene og Grete har begynt
Organisasjonshåndboka er et godt
«layoutarbeidet» og det jobbes med å ﬁnne
verktøy både for nåværende ;llitsvalgte og nye
rik;ge bilder ;l de forskjellige manusene.
;llitsvalgte. Selv om Landslaget for lokalhistorie
Vi kommer ;l å spørre næringslivet om
ikke er medlem av Frivillighet Norge kan
støBeannonser slik det ble gjort i de første
historielagene bruke mange av deres ;lbud. Det
årbøkene som ble produsert. Noe stort
kan være en sak på styremøte å se hva som
salgsvolum blir det nok ikke, men et vik;g
ﬁnnes av nycge ;lbud.
dokument om historielagenes bakgrunn og
Se:hBps://www.frivillighetnorge.no
opprinnelse. Planen er at boka skal være ferdig ;l
Mange av lagene har egen PC og da kan deBe
jubiléet i august.
;lbudet være nycg:hBps://www.techsoup.no/
Vi rekruBerer nye medlemmer fra vårt eget
Årsmøter og nye Qllitsvalgte i historielagene.
neBverk og det gjør at medlemsmassen blir
Inkludering, organisasjonshåndboka og
eldre og eldre. Se liB på denne lenken:hBps://
Frivillighet Norge.
om.frivillig.no/hvordan-rekruBere-frivillige
Flere lag har avlyst årsmøtene. Det blir vanskelig å
DeBe var noe av det vi hadde ment å bruke som
avholde valg, men også det kan gjøres via
grunnlag for en videre diskusjon. Vi tar gjerne
StyreWeb. Hvis det er ønskelig kan Romerike
kommentarer og forslag på e-post.
Historielag bistå med hjelp ;l deBe. Ellers er det
rohist@online.no
jo fullt mulig å utseBe det ;l pandemien er over.

www.historielag.no
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KULA

Kulturlandskap av nasjonal
betydning.
Landskapet er som en levende
historiebok som forteller om liv og
virksomhet i Norge gjennom
Qdene. Det er en helhet av
naturgi*e og menneskeskapte
forhold, og samspillet mellom
disse. Utviklingen i boseTng,
arealbruk og ressursbruk fra de
eldste Qder og fram Ql i dag har
preget og endret landskapet. For å
forstå og forvalte de
kulturhistoriske verdiene i
landskapet på best mulig måte,
må vi se natur og kultur i landskapet i
sammenheng. (sakset fra RiksanQkvaren) Les mer
her.
Flere områder på Romerike er registrert i KULA
prosjektet. Kulturlandskapet på Romerike er hardt
presset av utbygging og landskapsarkitekter.
Ravinelandskapet på Romerike er et lokalhistorisk
element som har sine historier og ble brukt.
Kulturminnebøndene sammen med Nes
kommune har utlyst en fotokonkurranse.
Se: Fotokonkurranse. En spennende måte å seBe
fokus på et element i vårt kulturlandskap. En
kunne også tenke seg å få historiene knyBet ;l
disse ravinene nedskrevet.
Målet med prosjektet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse (KULA) er :
å få oversikt over landskap av nasjonal
•
kulturhistorisk interesse i alle landets
fylker
å bidra ;l økt kunnskap og bevissthet om
•
landskap i kommuner og relevante
sektorer
å gi ;dlige og tydelige signaler fra
•
kulturminneforvaltningen om hvilke
landskap arealplanleggingen må ta særlig
hensyn ;l

Vormadalen, KULA og
Svanfoss sluser

Annonse ang. søndag 24.mai:
Program på slusesøndagen (foreløpig):
Framvisning/kåring av nominerte bilder og
vinnerbilde som brukes av kommune og andre i
videre arbeid med KULA.
Det nyUer. Slusehistorie om aksjonen som bidro
;l nyåpning av Svanfoss sluse i 1993
Vormadalen i framQda. Korte presentasjoner
(Pecha Kucha) om Vorma, Vormadalen og
«elveliv» ved ordførere i Nes og Eidsvoll (Sjøli og
Vika), kulturminnekonsulent i Nes og Chris;an
Hintze Holm, avdelingssjef kulturarv i Viken.

DeUe meldingsbladet kommer bare digitalt. Vi anbefaler lokallagene å skrive det ut og gjøre det Qlgjengelig på møter og
arrangementer. Det er vikQg at de som ikke er digitale også får del i deUe. La medlemmene føle at de blir taU på alvor.
Hva med «Online oppdatering» via StyreWeb? Et godt verktøy for oppdatering av adresser og e-postadresser.
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HAR DERE GNIST ?

MØTEVIRKSOMHET

Romerike Historielag hens;ller ;l medlemmene
om å være forsik;ge med møtevirksomhet i disse
;der. Mange saker kan ordnes på e-post, og
StyreWeb kan brukes ;l mye.
Telefon- og
videokonferanser kan også
være et alterna;v ;l fysiske
møter. Med godt forberedte
agendaer blir det eﬀek;ve
møter.
Telenor har et MeetAt-;lbud
hBps://www.telenor.no/bedri</meetat/. Men
deBe er ikke gra;s, kanskje Skype heller kan
brukes.

Få melding direkt fra di* historielag på telf.
Appen er graQs.
Romerike Historielag benyBer StyreWeb i
foreningsdri<en, og som en del av deBe
har du som medlem ;lgang ;l Gnist.
Et ;lbud for å bedre informasjon og
kommunikasjon med medlemmene i
historielagene. En gra;s app som gjør at du får
informasjon og oversikt over hva som skjer i
historielagene på Romerike.
Hvis dere er interessert i å ta i bruk «Gnist» så gi
oss beskjed. Vi kan være behjelpelig med å ;lby
deres medlemmer deBe.
Hvis mange tar deBe i bruk kan vi eBer
hvert ;lby medlemsfordeler som vi kan
framforhandle.
Les mer om det her:
hBps://www.styreweb.com/gnist/

Bilde er ta* e*er forrige restaurering

RESTAURERINGEN AV
HISTORIELAGETS HUS

Restaureringen har stoppet opp for en ;d da
tømmermannen måBe gjøre ferdig noe annet. Vi
regner med at Husstyret har kontroll på
framdri<en. Det kommer bidrag fra lokallagene og
en anonym giver har bidraB med hele kr 60.000,Det er så hyggelig at det vi gjør blir verdsaB på
denne måten. Spleisen vi la ut på Facebook har så
langt giB kr 20.451,- giB av 39 givere. I disse
karantene;der er folk mye på neB, så vi kommer
;l å kjøre en fremming av denne spleisen. Sjekk
nedenforstående adresse:

spleis.no/romerikehistorielag
www.historielag.no

DeUe er et NYHETSBLAD for Romerike Historielag. Det er
ment å gi et innblikk i hva som skjer i
paraplyorganisasjonen Ql historielagene på Romerike.
SamQdig speiler det hva lederen er opptaU av, og er tenkt
å være en inspirasjon Ql lokallagene. Dere er hjertelig
velkomne Ql å påvirke.
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