
HUSEBYNYTT 
Nr. 6 - Februar 2023 

 1 

Godt nytt år! Her kommer oversikt over hva vi 

planlegger denne våren og litt om hva som skjer 

ellers på gården.  

Temalunsjen onsdag 22. februar blir en  hyllest til 

poteten - vår viktigste kulturplante. Marianne Berg 

forteller om sin oppdagelsesreise i potetens kultur-

historie – fra villpoteter i Andesfjellene via Kanari-

øyene til det norske middagsbordet, chips, akevitt 

og kanskje Mars.  

Arrangementet starter kl 12 

med servering av potet-

suppe, smakebiter på         

potetflatbrød, rundstykker og 

potetvaffel med pynt til 

kaffen.                                                       

Inngang kr 100, vi tar        

kontanter og Vipps. 

Lørdagskaféen fortsetter i muséet med god hjelp 

fra HGVs medlemsforeninger ispedd et par          

familier: 

11.2 – Familien Willoch 

18.2 – Skedsmo bygdekvinnelag 

25.2 – Familien Tangerud 

04.3 – Skedsmo husflidslag 

11.3 – Early Ford V8 Club of Norway 

18.3 – Skedsmo mållag 

25.3 – Pensjonistuniversitetet i Skedsmokorset 

15.4 – LHL Skedsmo og Fet 

22.4 – Lions Club Skedsmo 

29.4 – Skedsmokorset vel 

Åpningstid: kl 12-15. 

MiAs sommeransatte vil deretter ha 

kafétilbud i muséet både lørdag og søndag hele 

sommersesongen. 

Foto: Elin B. Løken 

Neste temalunsj blir 22. mars Muséets nye formid-

lingsopplegget «Fra fattigvesen til sosialomsorg» 

gir et innblikk i Norges sosialhistorie. Den tar for 

seg reformene som kom på 1700-tallet med ut-

viklingen av fattigvesenet og tukthus, fram til        

begrepet «fattig» forsvant og ble erstattet med 

«forsorg» og deretter «sosialomsorg» på slutten av 

1900-tallet. 

Foto: K.S. Thoresen 



 

Samarbeid med Skedsmo menighet startet i fjor 

med flott kveldsgudstjeneste i kirken som start på 

årets Kulturminneuke. Da julegrana skulle tennes 

1. søndag i advent var det sogneprest Anne Borgen 

som bidro til at lysene ble tent. Hun var også med å 

gikk noen runder rundt det store treet.  

Søndag 23. april kl 19 har Skedsmo menighet invi-

tert skuespiller Svein Tindberg til å reflektere om 

tro og viten i muséets storstue. Det blir kaffe og 

samtale etter innledningen. 
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Kontakt oss: tel. 938 38 899 eller 

post@husebyvenner.no 

Se www.husebyvenner.no og FaceBook for mer 

informasjon.  

Foto: K. S. Thoresen 

Planteloppemarked 3. juni 

kl 14. Skedsmo hagelag 

kommer med mange fine 

småplanter i år også. 

HGV selger kaffe, te og 

vafler i kaféen. 

Husebyjordet andelslandbruk har allerede hatt 

årsmøte. Hele styret fortsetter, og hva som skal 

såes og plantes i år etter økologiske prinsipper er 

under planlegging. Se Kart over andelslandbruk - 

Andelslandbruk for hva som ble dyrket i fjor. De 

har plass til noen flere.  

Ta kontakt med Ingeborg Skyrud, mobil 930 37 624 

om du vil vite mer. 

Årsmøte i Huseby gårds venner 28. mars. Før 

selve årsmøtet forteller Amund Oserud Bentzen, 

Lillestrøm kommunes nye avdelingsleder for kul-

tur og frivillighet/administrasjon om arbeidet med 

ombygging av Husebylåven. Foreløpig dato for 

ferdigstillelse er satt til 25. august, men det vil ta 

litt mer tid før den kan tas i bruk.  

Formell innkalling til årsmøtet kommer senere, 

men hold av datoen allerede nå! 

Foto: Det norske teateret 
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https://www.andelslandbruk.no/kart/husebyjordet-andelslandbruk
https://www.andelslandbruk.no/kart/husebyjordet-andelslandbruk

