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Foto: K.S. Thoresen 

Foto: K.S.T 

Mye har skjedd siden sist. Her er noen    
høydepunkter.  

Under årsmøtet 22. mars ble hele styret 

gjenvalgt. Årsmeldingen for 2021 kan leses 

på www.husebyvenner.no. Kvelden ble    av-

sluttet med forsinket feiring av 20-

årsjubileet i form av mimrebilder og       

bløtkake.  

Temalunsjene 16. februar og 30. mars. I  

februar viste historiker Lene Skovholt fra 

historielagets Skeidismogruppe gamle kart 

som vitnet om at den første prestegården 

nok ikke lå der dagens Huseby gård er i dag. 

Leder i Skedsmo historielag, Vidar Larsen, 

innledet den andre lunsjen med å fortelle 

om husmannsplassen Gulenga og planene 

for flytting til Smiejordet på Huseby.      

Etterpå ble det en smakebit på hva huset 

skal brukes til, nemlig å fremkalle minner 

hos demente. Dette er et samarbeid mel-

lom muséet og Husebyjordet Omsorgs-

boliger.  

Fr.v. Anlaug Nørstebø, Frida Bjørnland og Hanna     

Løvberg fremførte reminisensteater rundt temaet   

sommer og forelskelse. Foto: Kathleen Thoresen 

Formiddagsarrangement for pensjonister 

på 17. mai. Etter at Helse og velferden på 

Skedsmokorset la ned virksomheten sin i 

fjor strevde vi litt med å få hjelp til å videre-

føre det tradisjonelle arrangementet i 

muséet. Men med gode råd fra tidligere   

arrangør og kjøkkenhjelp 

på selve dagen fra to  

beboere i DES-klubbens 

leiligheter ble det et par 

hyggelige timer i fullsatt 

storstue etter at barne-

toget hadde passert 

gjennom tunet.  
Arvet bordpynt.  
Foto: Elin Løken 

Foto: K.S.T. 
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Kontakt oss: tel. 938 38 899 eller 

post@husebyvenner.no 

Se www.husebyvenner.no og FaceBook for 

mer informasjon.  

    

Skedsmokorset Kulturforum har 

endret navnet til Skedsmo    

Kulturforum. Dette ble vedtatt 

på årsmøtet i mars. Forumet har fått en ny 

nettside der det kan reserves møtelokaler 

både i Bestyrerboligen på Huseby og på 

Samfunnshus. Se www.skedsmokorset.org 

for mer informasjon.  

Husebyravinen. Med penger fra kommu-

nens nye ravinefond har vi denne våren   

fått laget tursti og fjernet en del søppel i  

ravinen. Til dette har vi hatt god hjelp av 

elever fra Tæruddalen ungdomsskole under 

ledelse av turgåer og ravinenabo Per Martin 

Aarseth, mens ildsjeler fra Lillestrøm Natur-

vernforbund har bidratt med å luke vekk 

svartelistede kjempespringfrø.  

Barnas dag 12. juni ble gjennomført i et noe 

mindre format enn tidligere, men var godt 

besøkt til tross for litt utrygt vær. Innmarsj 

av Skedsmo skolemusikk med korps og drill 

var en fin start, senere på dagen ble det   

både eventyrstund for de minste og viking-

skole for de litt eldre barna ved museums-

ansatte, samt hyggelig sommerkonsert ved 

Huseby familieteater. Å klatre på gråtass, 

kjøre tråtraktor, bygge laftehus og lage arm-

bånd med slindreteknikk var populære akti-

viteter.  

Skiltene er foreløpige og skal erstattes av samme type 

grønne skilt som historielaget i år har satt opp i nærhe-

ten av gravhaugene på Asak og Brånåsen.                  
Foto: Kathleen Thoresen 

Med støtte fra Romerikesfondet fikk vi kjøpt et sett byg-

geklosser. Alle foto: Kathleen Thoresen 

Vi sees vel til høsten? 

Husebymarked lørdag 3. september kl 12- 

16. Hovedfokus i år er frivilligheten på 

Skedsmokorset. Lag og foreninger er        

invitert til å vise fram aktivitetene sine i og 

utenfor Huseby gård. Ordfører Jørgen Vik 

kommer og vil foreta den offisielle åpning-

en av ombyggingen av Husebylåven til    

kulturformål. 

Kampen om Raumariki blir tema for årets 

Kulturminneuke 13-18. september. Se 

www.mia.no/raumariki for informasjon om 

alle arrangementene i forbindelse med 

1000-års jubileet. 


