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Lokalhistorie i samfunnets tjeneste!
Eventyrboka

Boklansering
25. november kl.13:00
Historielagets Hus

Her kan du glede deg over
historier som er blitt muntlig
overlevert i generasjoner.
Ilustrert på en måte som setter
fantasien i sving. Alt formidlet på
en dialekt som ble dokumentert
i siste sekund før det hadde gått
tapt. Denne julegaven kommer
til å bli husket. Les mer her:
Boktilbud

JULEGAVER
Bøker er trygge julegaver. Se
hva vi har å tilby. Støtt samtidig
historielagene.
BØKER TIL SALGS

Romerike Historielag

Den siste boka i serien om Romerikes historie er i
trykken. Det blir boklansering på Historielagets Hus
lørdag 25. november kl 13.00 Mye spennende
historie og en fantastisk julegave til
historieinteresserte ! Les om boka og innholdet her:
Romerike i dampens tid Se også her: Boktilbud
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Hva det jobbes med i
disse dager.
Forholdet mellom MiA og
frivilligheten på Romerike.
Foredragsserie.
Få området mellom Huseby
og Skedsmo kirke som
hensynssone.
Restaurering av Historielagets
Hus.
Skytilen skal sendes ut.
Forberede boklansering av
«Romerike i dampens tid»
Hjelpe diverse lag med å utnytte
StyreWeb.
og et par andre ting…..

Ta med denne til
kommisjonæren og støtt oss
med din grasrotandel

For Romerike Historielag som paraplyorganisasjon har
utfordringene forandret seg de senere årene. Med 3750
medlemmer fordelt på 17 lokale historielag har kravet til
informasjon og kommunikasjon økt.
Portoutgiftene har økt voldsomt de siste årene. Lagene sliter med
å sende ut og administrere kontingent, annonsere arrangementer,
sende meldinger til medlemmene og holde orden på
medlemsregistere. Alt dette kan løses med StyreWeb som
lokallagene har gratis adgang til.
På nyåret kommer vi til å danne en brukergruppe for StyreWeb.
For medlemmer som er interesert i å delta, gi beskjed til deres
lokallag og følg med på www.historielag.no Vi kommer til å sende
ut innbydelse på StyreWeb, men det er dessverre fortsatt mange lag
som ikke bruker e-postadresser i medlemsregisteret. De lagene
som har gjort dette ligger på en dekningsgrad mellom 83 - 88 % og
sparer store mengder porto. Disse har også mobilnr. til de fleste
medlemmene. En SMS koster kr 0,50 i StyreWeb.

Historielagets Hus

Slik så veggen på Historielagets Hus ut. Vi har nå fått pris på
jobben og søknad er snart sendt Akershus fylkeskommune som
har søknadsfrist 15. desember for tildeling 2018.

Romerike Historielag
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