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A rs m~te i Blaker og S~r u m Hist orielag

Tirsdag 10. mars 2020 kl. 18
M eierigarden Kro L~renfa llet
Asbj~rn Langeland holder ett kort histori sk ka seri f~r arsm ~te .

Innkallingen er dat ert 25. november 2019 og ble publisert i S~ru m -Sp e ilet nr. 4/2019.
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av m(ltteleder og referent samt to til a skrive under protokollen
3. Arsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
S. Forslag til Arbeidsplan for 2020
8. Forslag t il Kontingent for 2021
9. Forslag til Budsj ett for 2020
10. Innkomne saker. Ingen saker mottatt innen fristen 11.02.20.
11. Valg av medlemmer til st y ret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger
til arsm (lttet i Romerike Historiel ag
Stemmerett i a rsm ~tet har de medlemm ene som har betalt kontin gent fo r 2019 eller er innm eldt
og har betaIt kontingent for 2020.
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Sak 3

Arsm0tet 2020

Sak 3: Arsberetning for Blaker og S~r um Historielag 2019
Arsm{lJtet 2019 ble arrangert mandag 11. mars. pa S0rumsand Videregaende skole, med 38

fremm0tte, hvorav 37 stemme berett iged e. Som arsm 0tet s fore dragshol der ga Jack Tveter et
interessant foredrag og orienterin g om 8 Amca r Club
Pa valg igjen

Styret for 2018/2019
Leder

Kare A. B0hler

2019

Nestleder

Elin M¢rk

2020
2020

Kasserer
SekretCEr

Even Andre as Sta kkeru d

202 1

Styrem edl em

Ole Ragnvald Even sen

2021

Styremedl em

Steinar Dalbakk

202 1

Regnskapsf0 rer

PalOrmst ad

Ikke val gt, Ansatt

Torild Hexeberg Lerberg

2020

Oag Win ding-S¢rensen

2020

Varamedlemmer

Revisor
Aurskog Regnskapskontor
v/Pallversen

2019

Gro Langeland, (Leder)

2018-2020

Sigmund Stenby

2019-2021

Oagfin Eriksen Arteid

2020-2022

Valgkomlte

Historielaget hadde pro 31.12.19 f¢lgende medlemstall : 499 medlemmer, hvorav 8
ungdomsmedlemmer, 18 andre (dvs. skol er 0.1.), 4 CEresmedlemmer
og 22 medlemmer med hederstegn.
Historielaget har i I¢pet av 2019 fatt ett nye hederstegn fra Romerike Histo ri elag. Jack Tvet er ble pa
arsm 0te t ildelt Romerike historlelags hederstegn. Vi har na totalt 22 medlemm er med hederstegn i
Romerike Historielag og 4 CEresmedlemmer i Blaker og S0rum Histori elag.
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Det har veert avholdt 13 styrem¢ter i 2019 og behandlet 103 saker, i tillegg 1 m¢te med Siora
M¢lIes Venner med 4 saker .. Flere av m¢t ene har veert utvided e styre m¢ter der aktive i fra blant
annet V¢ln ebergkom iteet , Vellet, Bygdekvinnelaget.
Faglig virksomhet
Styret har tatt utgangspunkt i lagets forma lsparagraf og den arbeidsplanen som ble vedtatt av
arsm¢tet 2019. St¢rre prosje kter og tradisjoner er fulgt opp, og det har veert godt samarbeid med
f1 ere organisasjoner i bygda.
Det sa marbeides som f¢r godt med Romerike Hist oriel ag, hvor Svein Sand nes sitter i styret. Terje
L0ken, Gro Langeland og Ida B0h ler sitter i Husstyret, og Blaker og S¢rum Hist ori elags leder Kare
B¢hle r er ansatt so m kontorled er.
Vart I¢pende arbe id er gjort kjent fo r medlemmen e gjennom medlemsbladet S¢ rum-Speilet, samt
pa var hjemm eside og pa Facebook. Reda ksjon en til S¢ru m-Speilet har veert Anne-Marie lund, Elin
M¢rk og Asbj¢rn Langela nd. Facebook-oppd ateri nger og web-oppdateri nger har veert ved l ouise
Nordli Fjellan d og J¢rgen Kirsebom . Ved enkelte arrangementer er det hengt 0PP plakater rundt
omkring i kommunen .
Rutenettverk og boklager
Kare B¢hler har ansvaret fo r nettverket fo r distribusjonen av S¢rum-Speil et. Rutenettverket gj¢r et
uvurd erlig arbeid for a fa medle msbladet ut til medlemmene og sparer laget for store
portokostnader.
Bygdeb@kene: Bind 7 av bygdeboka, skat veere ferdig for utgivelse i 10pet av aret, og med den er
bygdebokarbeidet fe rdi gstilt for tidligere S0rum Kommune. Foruten a f0re kontroll med salget av
Bygdeboka, f0rer Kare B¢hl er ogsa kontroll med Historielagets egne utgivelser samt b0ker vi har i
komm isjon.
St ands
Ansvarlig er Kare B0hler. Det har gjennom aret veert flere stands for a selge Hist orielagets b0ker. Vi
har veert pa Siora M011e, pa julemarkedet ved Blaker Skanse, pa Valstad Cafe og pa j ulemarkedet pa
V0ln eberg. Dessuten seiger Romerike Historielag yare b¢ker i komm isjon.
S0rum-Speilet, hjemmesiden og Facebook
Den viktigste medlemspleien ivaretas gjennom vart medlemsblad, S0rum-Spei let. Bladet utgi s med

4 numm er i aret. Opplaget blir distribuert til medlemmene via Histori elagets rode nettverk. Ved
siden av reda ksjonens produksjon far vi viktige innspill og bidrag fra vare medlemmer. I 2020 er det
fra Romerike Historielag foreslatt et felles Registerbind for medl emsblader i de fo rskjellige
lokallagene.
Prosjekter

Slora M(lJlle: Siora M011e eies av Blaker og S0rum Historielag. Siora M011es Venner er en

driftsorganisasjon i Blaker og S0rum Historielag, med oppgave a fmansiere og gjenomf0re
restaureringsplanene, og ivareta Slora Melle som et tekn isklindustrielt kulturminne .. I forhold til de
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opprinnelige planene er Slora M011e pa det nrermeste ferdig restaurert. Noe arbeid med plansikten
gjenstar.

Helt siden 2012 har samarbeidet med Kulturminnefondet vrert betydningsfullt. . Slora M011e har
mottatt finansiering av tre store restaureringsprosjekter, hvorav det siste ventelig blir avsluttet i 2020.
12019 mottok Slora M01le et tilsagn fra Fortidsminneforeningen om finansiering til gjenreising av
ruiledammen med flomvoll. Flomvollen er gjenreist og damgrinda til naledamrnen ble ferdig t0mret
h0sten 20 19.
Ambisjonene er a integrere Slora M011e i Den kulturelle Skolesekken i Lillestf0m kommune, med et
program som vektlegger kulturminnevern, teknisklindustrielt kulturminne, fomybar energi og
biologisk mangfold. Dette programmet er allerede utpf0vet med 7de klassene i Fjuk og Haugtun
skoler over flere ar. Progranunet fortsetter med st0tte av fagfolk fra Norsk Teknisk Museum og
Museene i Akershus . Hapet er over tid a skape en "Newton-park" i omrMet rundt Slora M011e, der
naturvitenskap og kulturhistorie kfu"1 smeltes sammen med kulturminnevern.
Det har vrert viktig for Slora M011e a bli tildelt Det nasjonale hedersmerket "Olavsrosa" av Norsk
Kulturarv for god restaurering og drift. Sommeren 2019 fortsatte liksom 201 8 med mange dugnader,
aktive bes0k fra skoler sa vel som foreninger, og befaringer fra kommunale organer. M011a er omtalt
bade i lokalaviser og i blader i 10pet av 201 9. Slora M011e er blitt en viktig identitetsmark0r i
Lillestf0m kommune, med betydning for utvikling av lokal tilh0righet.

V~/n eberg

gamle skole og redskapssamlingen: Historielagets hovedvirkso mhet pa W)lneberg har

ogsa i 2019 veert arrangementet av
Gammeldags skole' i samarbeid med Tidligere S\ZIrum Kommun e Gjennom den kulturelle
skolesekken, og V\ZIlne berg Vevring. Historielaget er sa heldige a ha dyktige pensjoniste r som st iller
opp den uka og gir elevene et innblikk i hvordan det var

aga pa skole i gamled ager samt ett innblikk

i datidens lan dbruk. Deltakerne er fra barneskol enes fj erde trinn - i de sen ere arene ca. 270 elever

og 20-25 frivi llige arlig i en skoleuke.
Olsokfeiriga pa V\ZIlneberg, som Historielaget arrangerer i samarbeid med Bygd ekvinnel aget, t rekker
ogsa mye folk. Andre faste arrangementer som Historielaget bidrar til pa W)ln eberg er
Sankt hansfeiring, og Jul emarked, som arrangeres av V01neberg Vel. I 2019 had de vi engasjert lise
Seeth er til a fortelle Eventyr og historier i skolestua, dette ble godt mottatt og ma nge bes0kte
Skolestua . Oa fik vi f1ere bes0kend e pa var bokstand.
Styret i Blaker og S\ZIrum Historielag har sine styrem0ter pa V\ZIlneberg. Historiel agets leier et rom i
kj elleren i den nyeste skolen, men dette er Ingen tilfredsstillend e og vi haper at vi i 10pet av 2020
kan fa plassert dette

pa Nordli.

Nardli:
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Som kjent fi kk vi i 2019 endelig tillatelse fra S"num kommune til a bruke Veslebygningen pa
Nordli. Papirer er tinglyst og vi har en avta le om leie i 10 ar med muligheter til forlengelse. Da vi
tok huset i bruk fikk vi en stor negativ overraskelse i det aile van nr0 r og varmtvannsbeholder
var frosset i stykker. Dette avsted kom ei regning fra r0rlegger pa kr. 100.000. Vi henven dte oss
i h0st til de politiske partiene for a fa refundert be l0pet, uten hell. Styret vi i i ar henvende seg til
det nye kommunestyret for om mulig a fa igjen i aile fa ll noe av su mmen.
Det har i de siste manedene Va3rt fle re dugnader pa Nordli. Vi har malt ferdig kj0kkenet, det
elektriske er i orden, vinduer er vasket og pusset og noe snekkerarbeid er utf0rt. Vi har Va3rt pa
loppem arked og kj 0 pt inn kopper og fat, og har ogsa fatt bord og stoler fra medlemmer og
andre. Det star igjen noe maling som vi haper a bli fe rd ige med om ikke lenge. Det som
kommer til a ta tid er all arkiveringen som vi begynne med na i vares . Historielaget har mye
bilde, b0ker, protokoller fra forskjellige foreninger og store mengder papirer som vi ma fa orden
pa. Sa om du blir spurt om en liten dugnadsin nsats haper vi du kan bidra litt. Vi vii i 10pet av
varen ogsa invitere til apent hus og haper mange vii komm e for a se Veslebygninge,n pa Nordli.

Arrangementer i 2019:
Blaker og S(Dru m Histori elag er en aktiv fore ning ogsa hva gjelder arran gementer i 2018.
Arran gementene laget sto fo r var bl.a.:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16. jan: Medlemskvel d pa Bestefarshuset, Ord og utrykk
9. feb : M011efesten
11. mars: Arsm0t e
5. april Medlemskveld pa M eierigard en lema: Bedrifter og handelsvirksomh et i Midtbygda.
11. april: Arsm (Dte Siora M011e, Fju k skole )
8. maikrigsmin nebekransningen ved yare bautaer
20.-24. mai: Gammeldags sko le, V01neberg
5. j uni: Arsm(Dte RH 2019, Gjerd ru m.
9. j uni : Siora M¢lIes dag (m/bokstand )
18. juni: Rusletur 1 Pilegrimsleden Frogner Kirke
29.juli: Olsokfeiriga, V¢ln eberg
14. aug. Medlemskveld i Tegn esalen pa Skansen lema: Oppvekst og handelsvi rksomhet i
tettstedet rundt Blaker Stasjon
27. aug.: Rusletur 2 - Helleristningene pa Bingsfosstranda, hulvegene og gravhaugene pa
Valsmoe n.
14.-15. Sept: Kulturdagene pa Skansen (m/bokstand)
17. Sept: Rusl etur3, Tertittlinja fra Mork og i retning mot S~n u ms a nd
18. Okt: Medlemskveld pa Frogner - Tettstedet rundt Frogner og Lundermoen, op pvekst og
handelsvirksomhet/bedrifter
9. nov: F(Drjuislunsj.
30 Nov.-l des. Julem esse Skansen
7 - 8.des. Valstad Kaffe Julehus.
8. des. Julemarked V(Dlneberg

I til/egg har 510ra MpJlles Venner fast dugnad hver onsdag kveld fra mars til oktober.
Vi har og hatt flere dugnader po Nordli.
Lokaler: Vi har overtatt Veslebygningen pa Nordli, driver aktivt med dugna der far a fa det i stand
regner med apning(Offisielt) F(Dre paske, vii forel(Dpig t akke den store innsatse n som er gjort av flere
av yare medl emmer. Det blir ett arrangement for disse snart na. Regner med a ha en fast kontordag
Arsm~te 2020, Blaker og S0rum Historielag side 5
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pa Nordli, fra va ren 2020, hvor vi kan ta imot bes0kende pa dagtid . Regner og med a ha
styrem0tene her etter hvert.

Turstien e
Historielaget har patatt seg ansvaret for noen tursti er i kom munen .
- Kulturstien mellom Rflnasfoss og Bingsfoss: Bj0rn Tveit med god e hjelpere rydder og
vedlikeholder stien.
- Pil egrimsleden fra Gauteidvegen ti l Arteid blir vedlikehol dt av en gruppe som ledes av Gunn ar
Ulvestad i sa marbeid med Frogner Menighet srad.
- Asbj0rnsen-stien i Frogne r f ra B0rke t il Varden pa Heksebergfjellet har tidligere vcert drevet av
Histori elaget og Frogner ILs O-Iag, men her trengs det mer foku s.
Kalender
Kalenderkomitee n bestar av Kare B0hler, Elin M0rk, Age Monsrud og Ande rs Henriksen. Kalenderen
er t rykket i 1000 eksem pla rer, og inntekten gar uavkortet t il Historielaget. Noe av det
vi ikke har fatt so lgt, har vi delt ut til sykehj emm ene i kommu nen .
Andre arrangementer og aktiviteter
Styret har de!t att i en rekker m0ter og aktivitet er for a forberede arrangementer og f01ge opp
arbeid sp lanen. I ti ll egg t il de st0rre sakene som er omtalt i beretnin gen, vii vi nevne noen aktiviteter
og medlemskap.

.

Slektshistorisk arbeid: Histori elaget mottar Jevnlige henvendelser fra folk som let er etter sine
r0tter. Vi vii spesielt nevn e Gro Langelands innsats i dette arbeidet.

Kranse-/b lomsternedleggelse po Krigsminnesmerkene ; kommunen S. ma;: Ved Fondet f or
mar kerin g av Frigj0rin gsdagen. En enkel seremoni ved S0rum kirke, Blaker kirke og pa Bla ker
skanse. Fra og me d 2016 s0rger Blaker og S!1)rum Historielag for at det ogsa blir lagt ned blomster
pa graven til Knut Karst ein To rn aas, som d0de i tysk fangenskap og er gravlagt ved Frogn er kirke.

Okkupasjonshistorisk samling: Vandreutstillingen fra okkupasjonstiden og Leif S0r1 ies
okku pasjonsh istori ske samling har siden h0sten 2016 hatt midlertidig ti lhold for fre mvisning pa
Romerike Historielags Hus ve d Skedsmo kirke. Denne bC/lr vi na fa flyttet hj em til SC/l rum
Medlemskap

Landslaget /or lokalhistorie: Gjennom dette medlemskapet far Historielaget refu ndert deler av
innbetalt merverdiavgift. I 2019 fikk vi ikke tilb ake noe siden det ikke ble sent inn noe rapport fra
oss. Dette rna vi fa ordnet i 2020, slik att vi kan fa tilbake for regnskapsaret 2019.

Asbj¢rnsen-selskapet: Ingen aktivitet det siste aret.
Valstad Cate: Anne Maj Kvale representerer Historielaget i sty ret med vara Per Newman.

V¢lneberg, 10. februar 2020
Kare A. BC/lhler, leder (sign. )
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Elin M0rk, nestleder (sign.)
Ole Evensen (Sign.)
Even Stakke rud (Sign .)
Steinar Dalbakk (sign.)
Torild H. Le rbe rg

Dag Wind ing-S0 ren sen (Sign.)
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Regnskap 2019 og Budsjett 2020 Blaker og S0rum Historielag
Inntekte r
2019
Budsjett

Kosltnad er

2019

2~ 0

J>o
....,
""3

.....
It:

'&
N

o
N
P

ko ntigenter
kalender/bilder
boksalg
tilskudd
gaver

125850
48955
65470
70000
37000

andre inntekter
egenbetaling
renter
sum inntekter

26535
13030
734 1
394181

146000
50000
68000
70000
20000
25000
13500
8000
400500

Budsjett
2~0

kontingenter
ad minist rasjo n
trvkksaker
varekj0p b0ker
ved li keho ld
stnl!m
forsikringer
arrangementer
sum kostnader

36825
58198
8938 6
6040
2056 82
31677
15325
363 21
479454

38000
60000
95000
8500
50000
30000
16000
40000
337500
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Balanse pr 31 .12.19
Egenkapital
to mt Siora
ban kkonti
bankkonti
bankkonti
fordringer
aksjer og andeler
and re ford ringer
t ilskudd Asbj0rnsenstien
leve rand0rgjeld
resu ltat 2019
Ko nt ro llsum

1181671
70000
328246
528354
38557
6502
22500
103519
-18700

1078978

17420
85 273
1078978
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~
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Sak 5

Arbeidsplanen for Blaker og S~rum Historielag

Forslag til arSm(lJtet 2020
For a ivareta laget s fo rm al, foresl ar styret denne arb eidsp la nen for t iden ma rs 2020 t il f ebruar
2021.
1. Sikre lokalhistori sk kunnskap ved intervjuer, presentasjoner, turer i og utenfor bygda og
temam(l)ter.
2. Ori entere om faglige sp(l)rsma l og arbeidet i histori elaget gj ennom utgivelse av medlemsbladet
S(I)rum-Spe il et og I¢pende opp datering av hjemmesiden og Facebook-siden var.
3. F(I)lge med i forvaltningsprosesser i kommun en og fylket fo r a sikre vern av historiske verd ier.
4. Bista med bygdebokarbeidet fo r bi nd 7 og f(l) lge opp salget av bygdebokserie n og egenproduserte
b(l)ker. Vi vii jobbe med a overta eierrettighetene til Rest opp laget av bygd eb(l) kene, som vi regner
med att Ullestr(l) m Kommune ikke har noe stor int eresse avo
5. Fullf(l)re rest aureringen av Siora M ¢lIe og forberede t il drift av kulturminn et og beva ri ng av
Olavsrosa. St(l)tte opp om arrangementer og tiltak for ba rn og for familier i regi av Siora M(I)lIes
Venn er.
6. Kval it etssikre arbeidet med V(I) lneberg ga mle skole slik at vi far beholde Olavsrosa . Fortsette
restaurering og utvikle driften av den gamle skolen og redskapssam lin gen . Hold e gammeldags skole
for S(I)rum-sko len es fje rdeklassinger, og fo rtsette tradisjonen med Ol so kfeiriga.
7. St(l)tte opp om slektshistorisk arbeid gj ennom kursvirksomhet, m(l)ter og svar pa henvendelser fra
en keltpersoner.
8. Fo rts etle det gode samarbeidet m ed m ange organisasjoner, bade i og uten f or bygda.
9. Arrangere m edle mssamlinger.
10. Jobbe med Face-Book, og Hjemmesiden var.
11: Jobbe med 50 ars markering for laget.
12: Flytte vare papirer fra Kjelleren pa V(I)lneberg Skole, til Nordli.

Oppgavene er mange og arbeidskrevende. Gjennomf¢ringen av arbeidsplanen f oru tsetter at
medlemmene fortsatt bidrar rned mye og godt dugnadsarbeid. Arbeidet rna gj¢res innenfor de
¢konomiske- og personalmessige ressursene som man har til radighet og styret rna arbeide f or a
skaffe fon ds- og legatfinansiering av de st¢rre prosjektene.
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Sak 6
Sak 8: Kontingent for 2021
Styrets forslag til ko ntingent: uendret, dvs. kr 300,- prom edlem pr ar. 400 fo r utenbygdsbo end e
In klu sivt Porto

I tillegg (2Insker vi

a fo rtsette med ungdomskontingent pa kr 100,- pr ar fo r ungdom t il og med det

aret de fyller 25 ar, altsa skoleu ngdom og studenter. Begrunn else er de har liten inntekt , og
betingelsen er at de m a oppgi f(2ldselsd ata som det star

pa innmeldingsskjemaet pa hjemm esiden.

Da kan vi kanskje fa med fl ere unge medlemmer og gjen nomsnittsalderen blir lavere. Disse vii da
motta 4 nr. av S(2Irum-Speilet og 2 -4 nr. av Skytilen pr fi r.

Sak 7
Sak 9: Budsjett 2020
Se side 8, oppsatt sa m men med Re gnskapet .

Sak 9

Sak 11: Valg av m edlemmer ti l st yret , t il valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger til
arsm(2ltet i Romerike Hist orielag

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen er ikke ferdig med Lista enda, blir lagt ut pa Arsm(2lt e,
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