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God jul til dere alle !

Frivillighet Norge
Har en konferanse om: 
«Frivilligheten i et digitalt 
samfunn». Digitaliseringen av 
samfunnet har vært et tema i 
flere år, ikke minst i næringslivet, 
hvor behovet for omstilling som 
følge av digitalisering og 
automatisering er en 
hovedprioritering. Man snakker 
om såkalt ”disruption”, hvor 
selskaper med høy forståelse for 
kundens framtidige behov og 
tilgang på innovativ teknologi til 
å møte disse, tar over markeder 
med minimale ressurser. Dette 
kan overføres til frivillige 
organisasjoner også. Les om 
konferansen her. 

Personsikkerhet
GDPR (General Data Protection 
Regulation) er EUs nye 
forordning når det gjelder 
personvern, og den trår i kraft 
25.mai 2018. Forordningen har 
tydelig fokus på å styrke 
enkeltpersoners kontroll over 
«egne»data. Medlems-
organisasjoner behandler 
personopplysninger knyttet til 
sine medlemmer, foresatte og 
tillitsvalgte. Heldig vis bruker vi 
StyreWeb og får hjelp til å fylle 
kravene til denne forordningen 
som også blir innført i Norge. 

«Bygge- og buskikk på 
Romerike på 1800-tallet»

Romerike Historielags nye årbok XXIII 2017 
«Romerike i dampens tid» har 17 interessante 
artikler om historien på Romerike, og er rikt 
illustrert med flotte bilder. Les et lite utdrag fra 
Jan Erik Horgens artikkel. Boka er en fin 
julegave, og selges på Historielagets Hus, og i 
de lokale historielag. Klikk på overskriften og 
les utdraget der. 

Landslaget for lokalhistorie
Nedenforstående er sakset fra deres Facebookside. Prosjektet  
gjelder så langt «Den kulturelle skolesekken» etter det jeg kan 
forstå. Hva med «Levende kulturarv» som valgfag? Der ligger 
læreplanen klar. Det er bare å få skolene til å ta det i bruk.  

Fra Facebook: Vi har fått innvilget vår søknad om videreføring 
av vårt prosjekt for formidling av lokalhistorie til barn og unge! 
Sparebankstiftelsen DNB har i dag overlevert gavebrevet på  
kr. 3,26 millioner for å fortsette dette viktige arbeidet. All ære til 
prosjektleder Louise Brunborg-Næss for en storartet innsats! 

Lokalhistorisk magasin
nr. 03 2017 

Tema: Simulert og gjenskapt fortid.                                       
Meget bra innhold og her får vi innføring i formidlingen som  
allerede er over oss. Dette er vi nødt til å ta tak i som frivillige 
organisasjoner ellers er vi snart historie vi også. Dere kan lese 
mer om digitalisering i sidespalten her og få et innblikk i hva 
frivillige organisasjoner må forholde seg til i framtiden. 
lokalhistoriskmagasin.no Heimen finner du her:https://
www.idunn.no/heimen                                                                 
Ellers finner vi ikke noe på hjemmesiden til landslaget eller på 
deres Facebookside ?
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EU har vedtatt et spesielt fokus på Europas kulturarv i 2018 
gjennom et kulturarvår. Feiringen av Europas kulturarvår 2018 
ble sparket i gang i Milano 7. desember! Det europeiske 
kulturarvåret vil sette fokus på Europas vell og mangfold av 
kulturarv, og på kulturarv som en viktig kilde til en felles følelse 
av identitet. Betydningen av kulturarv for samfunnsutviklingen i 
Europa skal også løftes frem.  Mer stoff her. 

 Da er det litt morsomt at dette meldingsbladet har hatt 
undertittel «Lokalhistorie i samfunnets tjeneste» de siste 
gangene. 

Oppstart av arbeid med 
regional plan for kulturminner 

og kulturmiljøer i Akershus 
2019-2030 

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
2007-2018, Spor for framtiden, ble vedtatt av fylkestinget i 
2007, og Handlingsprogram for kulturminner 2013 -2018 ble 
rullert i 2013. Begge dokumentene utgår i 2018.     
Kommunene i Akershus, regionale og statlige myndigheter, 
museer og frivillige organisasjoner inviteres til å delta i oppstart 
av arbeidet. FREDAG 16. FEBRUAR 2018, Galleri Oslo, 
Fylkestingsalen. 

Erfaringer fra 
museumsprogrammene til nå

Fra kulturrådet kom denne 6/12. På grunn av plassmangel må 
du trykke på lenken her: KULTURRÅDET
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Julehilsen
Egentlig skulle jeg ønske dere 

alle en god jul og et godt nytt år. 
Men jeg hadde så mye på hjerte 

da jeg begynte å skrive at jeg 
måtte ta det først.                            

God jul og et godt nytt år til 
alle dere som brenner for 

lokalhistorien.             
Hilsen Romerike Historielag. 

Forholdet mellom 
MiA og frivilligheten
Etter RHs årsmøte hvor vi fikk i 
oppdrag å utrede overskriften i 
denne artikkelen har en komite 
bestående av Romerike 
Historielag v/Tom O. Halvorsen, 
brukerrådet/historielaget i  
Ullensaker v/Berit Nafstad 
Lyftingsmo, fagperson fra både 
museums og historielags 
sektoren v/Jan Erik Horgen, 
Kulturvernrådet i Akershus (KiA) 
v/Eva Bjøreng.  Komiteen har 
hatt et  innledende møte med          
Vidar Mørch markeds- og 
kommunikasjonssjef  og Trine 
Grønn Iversen avdelings-
direktør. Dette var så 
konstruktivt at vi ble enige om et 
møte mellom museet og 
frivilligheten hvor vi kan bli kjent 
med de nye ansatte og hva det 
jobbes med. Siktepunkt er 
februar 2018. Det kommer 
detaljert invitasjon og innhold 
på nyåret. Det arbeides også i 
komiteen med et dokument 
som viser hva vi har gjort og 
hvilke resultater vi kan 
dokumentere.

https://www.yumpu.com/no/collections/bookshelf/PoyB1bZPvjPwSCGh
http://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram/vis-artikkel/-/det-europeiske-kulturarvaret-er-i-gang
http://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/presentasjoner-fra-lanseringsseminar-museumsprogram-2018-20

