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Romerike Historielag er
paraplyorganisasjon for 17
lokale historielag. Stiftet
august 1920.

Årsmøter
Det er tid for årsmøter. Det er mange
forskjellige løsninger i lagene. Det viktige er at
alle får mulighet til innsyn og kan komme med
kommentarer. Når det gjelder valg, så er det
mulighet til å bruke «Spørreskjema» i
StyreWeb.

Fyller 75 år
Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller fyller
75 år. En lite kjent institusjon på Romerike
som har betydd mye, ikke bare for
Norgeshistorien, men for hele verden.
Det siste var landingen på Mars.
På https://www.ffi.no kan du lese om den
spennende historien og høre podkaster om
historien.
Fra FFI på 1940-tallet: Ambisjonen var en
atombombe, suksessen ble et ekkolodd.
Hør om krigsheltene som grunnla FFI
https://soundcloud.com/ffiaudio/
krigsheltene-som-grunnla-f

Det finnes fortsatt en del medlemmer uten
e-post-adresse. Disse må også ha mulighet til å
vise sin demokratiske rett.
Det er også mulig å bruke Teams til
årsmøte, men i praksis viser det seg vanskelig
for en del å delta. I vår medlemsmasse er det
fortsatt en del stasjonære PCer uten kamera og
mikrofon. Via telefon eller lesebrett kan en
oppleve mange morsomme situasjoner, men
det er jo ikke det som er poenget med et
årsmøte.
Årsmøtet for Romerike Historielag vil bli
avholdt digitalt torsdag 10. juni kl 18:00 på
Teams. Alle årsmøtepapirer blir sendt ut i god
tid. Det blir mulighet til å delta digitalt for de
som ønsker det. Alternativet er å sende
kommentarer skriftlig til Romerike Historielag
før årsmøtet. Papirene blir også å finne på vår
hjemmeside.

www.historielag.no

rohist@online.no
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Har ny hjemmeside. Her er det nedlagt mye
arbeide og siden fylles opp av godt stoff. Slikt
arbeide er tidkrevende og er gjort på frivillig
basis. Dette er en aktivitet som passer under
pandemien. Rælingen Historielag og Rælingen
kommune har et nært samarbeide som gir god
effekt. Her er det ting å lære både for
kommuner og historielag.

Blaker og Sørum Historielag
Har også ny hjemmeside i StyreWeb. Det aller
meste fra den gamle siden er med. Det er
utrolige mengder med lokalhistorie her.

Hurdal Historielag
Har en spennende Facebookside. Det skjer
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Digital synlighet er viktig for historielagsbevegelsen for tiden. Rælingen Historielag har
gjort en god jobb der. Se lenker:
https://www.ralingen-historielag.no
https://www.facebook.com/groups/
315193555480151/
https://www.facebook.com/groups/
133499637910309

Du finner siden på adressen nedenfor:
https://www.blakerogsorumhistorielag.no
De har også en Facebookside:
https://www.facebook.com/
blakerogsorumhistorielag/

mye rundt lokalhistorien der. Følg Hurdal
Historielag på: https://www.facebook.com/
groups/hurdalhistorielag

Dette er et NYHETSBLAD for Romerike Historielag. Det er ment å gi et innblikk i hva som skjer i paraplyorganisasjonen til
historielagene på Romerike. Samtidig speiler det hva lederen er opptatt av, og er tenkt å være en inspirasjon til
lokallagene. Dere er hjertelig velkomne til å påvirke.
Dette bladet kommer bare digitalt. Vi anbefaler lokallagene å skrive det ut og gjøre det tilgjengelig på møter og
arrangementer. Det er viktig at de som ikke er digitale også får del i dette. La medlemmene føle at de blir tatt på alvor.
Hva med «Online oppdatering» via StyreWeb? Et godt verktøy for oppdatering av adresser og e-postadresser.

www.historielag.no

rohist@online.no
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Lesestoff i Påsken

Stolpejakt
Er blitt en aktivitet som engasjerer mange. Her
er det gode muligheter for historielagene til å
delta med presentering av lokalhistoriske
kulturminner.

De siste bombekraterene ved Kjeller.

Romerike Historielag har et stort utvalg av
lokalhistoriske bøker til salgs. Mye av
lokalhistorien er mer spennende enn en
kriminalroman. For eksempel «Drapet på futen
Lasse Skjold». Eller humoristisk oversatt til da
nesbuene og odølingene drepte ligningssjefen.
Bakgrunnen var blant annet en «Me too»
historie.
Bøkene kan kjøpes på Historielagets Hus eller
bestilles på rohist@online.no Vi har åpent hver
torsdag.
Bøkene vi har til salgs finner du her:
BOKLISTE

Prosjekt Kjellerhistorien er i ferd med å opprette
et samarbeide mellom Østmarka OK og
Lillestrøm idrettsråd om plassering av stolper
med lokalhistorisk innhold.
Håper dette kan være en inspirasjon for
andre historielag til å gjøre det samme.
Formidle lokalhistorie med et folkehelse
element er viktig i en tid med redusert kontakt
mellom folk.

Formidling og korona
Som dere ser av innholdet i dette «NYTT fra
Romerike Historielag» er det mye fra og om
digital formidling. Det er muligheten vi har for å
formidle i disse dager.
Vi kan i regulerte grupper møtes ute.
Noen lag har gjort dette med hell. Dette kan
med fordel utvikles og fortsett framover.
Igjennom år er det utgitt lokalhistorie på
Romerike. Vi har nå bibliografier over det som
er utgitt i Skytilen, Historiske glimt fra
Ullensaker og Sørum-speilet. Kan finnes på:
https://www.historielag.no/arkiv/bibliografier/
Nannestad Historielags «Skokla» er digitalisert
og kan finnes på: https://
nannestadhistorielag.lag247.no/dokumenter/
skokla/
Enebakk Historielags «Ign» har vi pr. nå ingen
bibliografi til, men vi håper vi kan greie det en
dag også.

www.historielag.no

«Romerike Historielag
gjennom 100 år
1920 - 2020»
Vår bakgrunn og historie gjennom 100 år. Den er
neimen ikke kjedelig. Kjøp den gjennom ditt
lokallag så kan de også ha litt fortjeneste.
Slå av alle «skjermer» og les en bok i stedet.
Følelsen av å bli dratt inn i et annet miljø er
uvurderlig for vår mentale helse. Verden flimrer
forbi allikevel uten at vi ser på.

rohist@online.no
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Vårt 100-årsjubileum

Høringsbrev – Strategi- og
handlingsplan 2021-2023
Fra LLH har vi fått invitasjon til innspill møte
angående strategiplan for 2021 - 2023. Romerike
Historielag vil delta på Teams møtet 19. mars.
Som et ledd i forberedelsene til årets landsmøte,
ønsker styret innspill fra lagene på ny strategi- og
handlingsplan.
Planen, som er landsmøtets mandat til
Landslagets styre, gir føringer for de
arbeidsoppgaver, prosjekter og aktiviteter
organisasjonen skal prioritere frem til neste
landsmøte. Planen viser strategisk retning, men
konkretiserer også målsetninger.
Styret ønsker særlig innspill på
Landslagets medlemsfordeler, regionlagenes rolle
og funksjon, og hvordan Landslaget kan bli bedre
på informasjon ut til medlemmene. For øvrig tas
alle innspill imot med takk.
Det vil bli avholdt et digitalt innspill-møte
fredag 19.mars 2021, og de som vil delta på dette
må sende oss en e-post for å melde seg på.

Vi har utsatt 100-årsjubileet til det kan
gjennomføres på vanlig måte. Vi trenger nok en
festlighet når pandemien er over. De som har
betalt vil få dette tilbake.

Gnist
Gratis app i
StyreWeb.
Med Gnist
kommer
medlemmene
tettere på
foreningen.
Her har de full
oversikt over
relevante
aktiviteter og
meldinger fra foreningen. De kan se
alle sine fakturaer, med mulighet for
direktebetaling.
De kan også oppdatere sine egne
opplysninger og profilbilde, og enkelt
sende en henvendelse til foreningen.
Gnist er tilgjengelig på mobil, nettbrett
og pc/mac gratis. Kan hentes på :

Det har også kommet et medlemsbrev fra LLH om
forslag til gjennomføring av årsmøter. Det virker
som medlemmene i Romeriksparaplyen har god
kontroll på dette. Med StyreWeb når vi alle og
kan også holde valg ved bruk av spørreskjema.
Har dere forslag til strategiplanen som skal legges
til grunn for vår landsorganisasjon?
Hva skal til for at dere som ikke er medlemmer i
LLH skal melde dere inn?
Send meg gjerne en e-post på
thalvors@online.no
En handlingskraftig og tydelig landsorganisasjon
vil styrke vårt arbeide med å bevare
stedsidentiteter og tilhørighet.

www.historielag.no

Skytilen
Skytilen nr. 1 - 2021 er sendt til trykking. Vårt
medlemsblad er til for medlemmene og
lokallagene. Da er det et tankekors at vi må
«mase» for å få stoff. Med 17 lokallag og 3635
medlemmer er det rart at ingen har noe å
meddele historielagsbevegelsen.
Stoffrist til neste nr. er 30. mai. Bli med og lag et
spennende medlemsblad.
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