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Til medlemmer i Nannestad Historielag 
 
Her kommer en liten oppdatering fra styret! 

For det første så håper vi at alle er friske og har sluppet sykdom i forbindelse med 
coronaviruset! 

Som vi skrev i informasjonen som ble sendt i april, så er det ikke så mye som skjer på grunn 
restriksjonene som er. Planene for frigjøringsjubileet i mai ble utsatt, Nannestadfestivalen 
avlyst og for første gang på mange år fikk ikke fulgt tradisjonen med Skoklefall på Sø-
Kringler. Romerikes Råeste i september er også avlyst. 

Vi tar sikte på å få gjennomført årsmøtet i september, dersom smittevernrådene tillater det. 
Årsmøtet til Romerike historielag er også utsatt, og 100 års jubileet vil bli feiret neste år – 
101 år etter stiftelsen. 

Slik det ser ut nå, så er det vanskelig å få til planlagte arrangementer. På museet er det 
restriksjoner for antall deltakere, slik situasjonen er nå er det tillatt med max. 10 personer i 
møterommet! Vi kan bare håpe at det om ikke alt for lenge ikke blir nødvendig med 
restriksjonene. 

Men vi vil gjennomføre noen utendørs arrangementer fra august. Ikke alle datoer er fastsatt, 
og det blir også litt væravhengig. På planen har vi Historisk Glimt på Melbysetra, 
Kulturvandring fra Korslund til Finstadkampen, Fangstgroper i Holkebylia, Kultursti i 
Moreppen og kanskje en tur til Øvre Hellern. Vi kommer tilbake med tidspunkter for dette, 
følg med på hjemmesida vår og Facebook. 

Hold av datoen 27. august, da har InsektsKameratene et arrangement i Kringler-området, og 
Historielaget vil være til stede på husmannsplassen Midten med og fortelle om 
husmannsvesenet i Nannestad. 

Noe har tross alt skjedd i løpet av våren: 

Vi har signert en intensjonsavtale om vedlikehold og bruk av husmannsplassen Midten under 
Sø-Kringler, og har søkt og fått prosjektstøtte på kr. 30 000 fra Kulturvernrådet i Akershus. 
Dugnadsgruppa har startet med arbeid der. 

Etter avtale med Kåre Syltevik har vi fått rettighet til å utgi et nytt opplag av boka 
«Motstandsarbeid rundt Gardermoen».  Det er ikke helt avklart når boka bli ferdig og 
«relansert». 

Ønsker dere alle en fin sommer, og ta vare på hverandre! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Nannestad Historielag 

Berit Schei Hagen (sign.) 


