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2018 - det europeiske kulturarvåret
Årsmøter
De fleste lokallagene har
årsmøter på denne tiden. Det
kommer nye styremedlemmer
og det er viktig å ta godt imot
disse. Lokallagene gjør en god
jobb med lokale kulturminner
og kulturmiljøer. Romerike er i
stor forandring med kommunesammenslåinger og fylkessammenslåinger. Det blir
vanskelig å holde oversikt over
kulturminnepolitikken. Derfor
er det viktig at nye
styremedlemmer blir presentert
for denne siden av
historielagsarbeide også.

Det Europeiske
kulturarvåret.
Kulturminnedagene arrangeres
i Norge for 25. år på rad 8. -16.
september 2018.
Temaet for årets
kulturminnedager er «Typisk
norsk – ikke bare norsk».
Tematikken vil være med på å
sette søkelyset på hva som
definerer den norske
kulturarven. Hva er norsk og
hvordan har lokalsamfunnet
påvirket og blitt påvirket i møte
med verden, mellom folk og
andre kulturer. Her kan man
forme et kulturminnedagsprogram rundt for
eksempel handel, matkultur,
identitet, samferdsel og
tradisjonshåndverk. Se:
http://kulturvern.no/
kulturminnedagene-2018/
Romerike Historielag

«Frivillighetens dag» på MiA
«Utrede forholdet mellom MIA og
historielagsbevegelsen og videreformidle
funnene videre til de enkelte lagene».
Var oppdraget Romerike Historielag fikk på Årsmøtet i 2017.
7. februar 2018 ble det avholdt møte på MiA hvor vi fikk et
innblikk i MiAs arbeide. Det var plass til 40 stk. og vi måtte
stenge påmeldingen da vi passerte 50 stk. Så interessen var stor.
Se: MiA direktør Cecilie Øien om MiA fremover og strategi
2018-2021
Ved flere anledninger har det vært uttrykt ønske om at
alle frivillige organisasjonene innen lokalhistorie og kulturvern
trenger mer informasjon om MiAs arbeide. Ei arbeidsgruppe
fra frivilligheten ser det som sin hovedoppgave å peke på
behovet og foreslå tiltak som forbedrer situasjonen. Det jobbes
med et dokument om dette.
Dere kan se og høre hva som ble sagt her: «7. februar»
Svarene fra en spørreundersøkelse som ble utsendt etter møtet
kan dere finne her: «Spørreundersøkelse» sammen med en
annen viktig hendelse som kommer til å bety mye for
kulturarven i framtiden. Se neste artikkel.

Oppstartseminar for «Regional
plan for kulturminner og
kulturmiljøer i Akershus»
Et nyttig seminar 16. februar hvor vi fikk presentert hva som
er oppnådd i forrige Kulturminnevernplan og at den
videreføres inn i det som kommer til å bli Viken
fylkeskommune. Riksantikvaren delegerer nå mye myndighet
til fylkeskommunene.
MiA har presentert sin strategiplan og viste hva slags
museum de arbeider for å bli i framtiden.
For å vise hva som foregikk se «Oppstartseminar»
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StyreWeb brukerkurs
Informasjon er en
nødvendighet i frivillige
organisasjoner. Å sende ut
informasjon på papir er blitt
dyrt. Å bruke e-post eller SMS
er raskere og koster minimalt.
En SMS koster kr 0,50 i
StyreWeb. E-post er gratis. På
den måten kan lokallagene få
råd til å sende brev til de som
ikke har e-post adresse.
Med nye styremedlemmer og noen «gamle»
tilbyr vi nå brukerkurs i
StyreWeb:
Torsdag 12. april kl 18:00
Torsdag 19. april kl 18:00
Historielagets Hus
Påmelding til rohist@online.no

Å dokumentere
frivilligheten
For å synliggjøre alt det
frivillige arbeide som blir
nedlagt i lokallagene ber vi om
å få tilsendt årsmeldingene. Det
har tidligere vært rutine, men
har etter hvert blitt tilfeldig.
Derfor ber vi om å få
årsmeldingene tilsendt
elektronisk til rohist@online.no
Vi trenger ikke regnskapene,
bare årsmeldingene.

Møteplasser og
formidling
Folk møtes på andre steder og
på andre måter enn for en
generasjon siden. Skal vi
formidle vår lokale kulturarv
må vi begynne å tenke litt
annerledes. Hvor møtes folk?
Kjøpesentere, sosiale medier
eller kanskje frivillighets
sentraler er kanaler vi kan se på.
Eller kanskje lokale museer?
Har dere god kontakt med
kulturkontoret i kommunen?
Romerike Historielag
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Landslaget for lokalhistorie.
Regionallagsledermøte Gjøvik 27. januar
På møtet ble vi blant annet presentert for to prosjekter.
Det første prosjektet, videreføring av Lokalhistorie i
skolesekken, har fått tildelt over 3 millioner kroner. En god
del av disse midlene skal tildeles historielagene på
bakgrunn av innsendte søknader til prosjekter med barn
og unge. Det andre prosjektet er et kartleggings- og
digitaliseringsprosjekt hvor fokuset ligger på historielagenes
årbøker, men også andre publikasjoner lagene gir ut. Bøkene
vil bli presentert på: bokhylla.no Det ligger en del jobb i å
avklare rettigheter osv. Men dette er nok vegen å gå. Det viser
seg at boksalget øker da mange liker å lese på papir i stede for
på skjerm.
Vi venter i spenning på mulighetene til å søke på
prosjektet. Dere kan foresten lese noe av det vi ble presentert
her: Skolesekken
Anbefaler også å studere denne siden:
http://akershus.ksys.no Finn din kommune og hold deg
oppdatert på hva skolene formidler av lokale kulturminner og
kulturmiljøer. (PS ikke få sjokk)

Arkiver på Romerike
Fra Katja Nicolaisen i MiA har vi fått denne e-posten.
I 2017 ble MiA – Museene i Akershus reoppnevnt som
fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv. I tillegg fikk vi
midler til å utforme en samhandlings- og bevaringsplan for
privatarkiv for Akershus i 2018. I den forbindelse ønsker jeg å
få til et møte med aktører som oppbevarer privatarkiv på
Romerike. Jeg har hatt/skal ha egne møter med Follo regionen
og Asker/Bærum. Jeg har valgt å ta det regionvis i første runde
fordi det da er lettere for meg å bli kjent med de som arbeider
med privatarkiv i fylket. Etter hvert vil det være aktuelt med
felles møter.
En del av de lokallagene som har arkiver har meldt sin
interesse og møter på MiA den 22. mars kl 10:00- 12:00. Blir
spennende å høre hva som er planen. Det er vel over 20 år
siden vi hørte om dette første gang.

Hva skjer på museene
framover?
Her er linken dere kan bruke for å holde dere oppdatert på
aktiviteten i MiA systemet:

https://mia.no/hva-skjer
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