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ROMERIKE HISTORIELAG 
 www.historielag.no | 63878890 |rohist@online.no  Facebook

8. - 16. september. Kulturminnedagene

Nytt 
innmeldingsskjema

Med det nye personvern- 
reglementet innført, måtte vi 
også innføre ny innmeldings-
rutine. For dere som ikke har 
hjemmeside i StyreWeb, gå til: 
http://www.historielag.no/
lokallag/oversikt/  Klikk på deres 
eget lag og kopier webadressen. 
Den kan dere bruke som 
underlag til innmeldingsknapp på 
deres egen hjemmeside. Det er 
viktig at nye medlemmer leser 
Personvernerklæringen. 

Facebook treffer
Vi la ut innmeldingsknapp den 
16. aug. og lovet de 10 første 
boka »Middelalderen på 
Romerike» Den 21. hadde 10 stk. 
meldt seg inn. 3 i Skedsmo 
Historielag, 3 i Blaker og Sørum, 
1 i Enebakk, 1 i Nannestad, 1 i 
Ullensaker, 1 som 
direktemedlem. Etter det har det 
kommet 6 nye medlemmer i 
forskjellige lag. Vi har pr. i dag 
3802 medlemmer. 

Lillestrøm kommune
Nærmere 70 veinavn i Fet, 
Skedsmo og Sørum må endres. 
Her må de respektive 
historielagene gjøre en jobb med 
stedsidentitet i tankene. 
Se:www.lillestrom.kommune.no

Mange arrangementer 
I september er det registrert 27 arrangementer til sammen i 
historielagene på Romerike. I august var det 18. Dette er fantastisk 
bra. I de 17 historielagene er det 148 tillitsvalgte. Det betyr at på de 
45 arrangementene er 3 1/3 tillitsvalgt engasjert pr. arrangement.  
 Det jeg vil peke på er at det er mye arbeide på noen få. Vi 
må bli flinkere til å engasjere medlemmene i gjennomføringen. 
Bruk StyreWeb. Der har dere mulighet til å nå mange. Enten via e-
post eller SMS.  
 90% av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett 
daglig. To av tre bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver 
dag i følge Statistisk sentralbyrå. 
 Det er ikke sikkert at vi har registrert alle arrangementer så 
vær flinke til å gi oss beskjed. Følg også med på kalenderen. Det 
kan være tips å få og kanskje det kan samarbeides. klikk her: 
KALENDER 
 Fra 01.01.2018 og ut august er det registrert 91 
arrangementer i historielagene på Romerike. Kjempebra!!

Lyden av Norge
Det finnes fortsatt mange stabbursklokker. Hør programmet om 
ringing med disse HER  Fra Nes. Raumnes Historielag gjorde en 
undersøkelse om buklokker på 80 tallet. Les registreringen HER
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Kulturpris
Hurdal kommune deler hvert år ut 
kulturpris til en eller flere personer. 
Frist for forslag 1. nov. 
Se: kulturpris hurdal 

Boktid !
Se vårt utvalg av bøker HER 
Lokalhistorie er aldri feil. Hverken 
som gave eller lesestoff for en selv. 
Vi har også brukte bøker. Kom 
innom på en torsdag eller send oss 
en e-post. rohost@online.no 

Rælingen bygdetun

Kaffebygget er nesten ferdig. Kjempeinnsats fra frivilligheten og 
Rælingen kommune. Dette er å bygge stedsidentitet og tilhørighet i 
Rælingensamfunnet. Dette blir viktigere og viktigere i 
presskommunene i aksen Oslo - Gardermoen. Her blir 
kulturminnedagene markert 1. og 2. - 8. og 9. september. Se: 
RÆLINGEN BYGDETUN  (Facebookside) Ser med gru på hva 
som skjer med identitet og tilhørighet i den nye storkommunen 
som til og med har fått et ekskluderende navn.

12 lag er på Facebook, 1 lag på 
Instagram, 14 har hjemmeside.

Gå på www.historielag og klikk på «Lokallag» der finner du 
oversikt over alle lokallagene. Der ser du også hvem som har 
hjemmeside og Facebook. Her kan du klikke på disse og se 
hvordan de blir brukt. Det er kanskje noe å lære.  Du kan også 
klikke på «Bli medlem» og se hva kontingenten er i de forskjellige 
lagene. Du blir ikke medlem før du har fylt inn 
innmeldingsskjemaet og klikket på «Lagre innmeldingen» 
Trenger dere hjelp med hjemmeside eller Facebook send oss en 
melding på: MELDING så lager vi et hjelpeopplegg/kurs.

Bunad på UNESCO-lista?
Nesten 70 prosent av alle norske kvinner har minst én bunad og 
omtrent 20 prosent av alle menn har bunad. Vi bruker bunaden 
uavhengig av alder, kjønn, bosted og sosial status. Nå arbeides det 
for å få norske bunad tradisjon inn på UNESCOs Representative 
Liste. Les Immateriell kulturarv
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