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Lokalhistorie i samfunnets tjeneste !
Novemberforedrag
Romerike lokallag av
fortidsminneforeningen og
Romerike Historielag

Anna Monrads eventyr og
historier. Boka er klar!!

Inviterer til november
foredrag.
Torsdag 9. november kl 18.30
Vi begynner i Skedsmo kirke

Skedsmo kirke: Øyvind
Sørum, kirkemusiker i Nes:
Reformasjonens avtrykk i
Bachs orgelmusikk
Romerike Historielags Hus:
Oddbjørn Sørmoen,
kunsthistoriker, fagredaktør
for bokverket Kirker i Norge:
Hvordan reformasjonen
forandret kirkerommene
Torsdag 16. nov. kl 18.30
Romerike Historielags Hus

Arne Bugge Amundsen,
professor UiO, institutt for
kulturstudier og orientalske
språk:
Reformasjonen i Norge – en
motstandshistorie
Torsdag 23. nov. kl 18.30
Romerike Historielags Hus

Lene Skovholt, historiker og
Jan Erik Horgen, etnolog:
Liv og lagnad på Romerike
på 1500-tallet
Se kalender på historielag.no

Romerike Historielag

Astrid Ruud Skedsmo har samlet eventyr fra Romerike i boka "Anna
Monrads fortellinger", rikt illustrert av Kjersti Vatnan Ekman. Astrid
til høyre. Foto: Privat

Nisser, hulderfolk og underjordiske, spøkelser og byttinger,
vakre prinsesser og modige riddere. Anna Monrads
fortellinger rommer både skremmende historier og
morsomme historier, beskrivelser av gamle skikker og
tradisjoner, sagn, fortellinger om hverdagslige hendelser, og
eventyr om lange reiser over blåne etter blåne. Fortellingene
har røttene sine i den folkelige fortellerkulturen som levde på
bygdene i gamle dager. Bokprosjektet er et samarbeide
mellom Romerike Historielag, Akershus Kulturvernråd, MiA
og Gamle Hvam museum. Astri Ruud Skedsmo forteller mer
om dette på Biblioteket på Årnes lørdag 28. oktober kl 1200.
Se også MiA Du behøver ikke løpe - det er bare å kjøpe. Les mer
om boka i «Skytilen»

Ny hjemmeside !
Vi har ny hjemmeside integrert i StyreWeb. Samme adresse
som tidligere. Klikk og se: historielag.no
meldingsbladene: klikk her…
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Skolens
kulturminnemeny
Da MiAs gamle hjemmeside
forsvant og den nye ble
presentert var det flere som
etterlyste «Skolens
kulturminnemeny» Ved
henvendelse til MiA fikk vi
aldri noe tilbakemelding på
dette. Da jeg spurte Trine
Grønn Iversen fikk jeg
tilbakemelding. Innholdet i
Skolens kulturminnemeny skal
presenteres på hjemmesiden
igjen iflg. Kari Amundsen.
Kunne ikke si når, men det
kommer.
Vi trenger dette stoffet når
vi skal jobbe for «Levande
kulturarv» som valgfag i
skolen.
Ta med denne til
kommisjonæren og støtt oss
med din grasrotandel

6. oktober 2017

Høstmøte Torsdag 12. okt.
kl 18.00 - 20.00
Stor takk til Lillian Mobæk som har gjort jobben.
Saker: Se også kalender på hjemmesiden
✦Lokalhistorie som valgfag.
✦Orientering om saker vi jobber med.
✦Ny hjemmeside.
✦Utnytte StyreWeb.
✦Møtet om museums samarbeide.
✦Arbeide med hensynssoner rundt Huseby - Skedsmo kirke.
✦Bokprosjekter.
✦Dokumentere aktiviteten i historielagene.

Historielagets Hus
Da er vi igang
med
forprosjektet til
restaurering av
Historielagets
Hus. Avkledd
noe panel, gravd
litt for å
avdekke noe av grunnmuren. Nå venter vi på en konklusjon på
hva som må gjøres. Søknadsfrist for finansiering er i slutten av
oktober så det blir mye jobb framover. Samtidig er kloakk
prosjektet sammen med Opplysningsvesenets fond kommet
så langt at det kan gjennomføres. Vår andel vil bli på ca
kr 100.000. Kloakk kommer ikke inn under noe vi kan søke
midler til så her har vi en utfordring. Samtidig jobber vi for å
få Historielagets Hus registrert som Kulturhus. Dette vil gjøre
det mulig å få spillemidler fra Norsk Tipping. Generert via
Fylkeskommunen og Skedsmo kommune. Her er
søknadsfristen 20. mars. Men du verden hvor raskt tiden går.
Romerike Historielag fyller 100 år i 2020.

Romerikstun XXIII
Det legges siste hånd på verket i disse dager. Grete Andersen
og Lene Skovholt har gjort en kjempejobb med stoﬀ og layout
som mange gode bidragsytere har bidratt med. Takk til
redaksjonen for en god innsats. Også takk til Akershus
kulturvernråd som har bidratt med kr til gjennomføringen.
Det kommer en reklamekampanje i slutten av oktober. Dette
blir den siste boka i serien om Romerikes historie. Serien må
vi jobbe for å få inn i valgfaget «Levande kulturarv» i
ungdomstrinnet her på Romerike. Les om valgfaget her:
https://www.udir.no/valgfag
Romerike Historielag
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