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Se også vår Facebookside

Enebakk Historielag

Enebakk Historielag åpner for 
«Gavemedlemskap» Les mer om 
dette her: http://enebakk-
historielag.no/uncategorized/
gavemedlemskap/

Hurdal Historielag
Hurdal Historielag er i ferd 
med å planlegge kalenderen for 
2019. Kommende års utgave er 
tenkt selektert til å omfatte 
bygdas gamle butikker. For å få 
til dette trenger vi hjelp av dere 
der ute med gamle bilder og 
historikk. Gi et hint på melding 
om du har noe du tror du kan 
bidra med. Se Facebook.

Lokale historielag
Denne gangen tenkte jeg å 
fokusere på alt det fantastiske 
arbeide som blir gjort i 
lokallagene. Jeg oppdaget fort 
at jeg gikk tom for plass. Dere 
får heller se på kalenderen på 
hjemmesiden vår eller klikk 
her: KALENDER

Blaker og Sørum Historielag
Olavsrose nr. 2

Leder i Blaker og Sørum Historielag Kåre Bøhler mottar 
Olavsrosa av direktør Erik Lillebråten fra Norsk Kulturarv.

Slora Mølles venner er blitt en institusjon i historielaget. 
Her er håndverk, dugnad og kunnskap samlet om å få mølla 
i funksjon og formidle denne viktige kulturarven til neste 
generasjoner. Fra tidligere er historielaget tildelt Olavsrosa 
for jobben som er gjort på Vølneberg gamle skole. Vi 
gratulerer og les om Olavsrosa her:http://www.kulturarv.no
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Her blir Blaker Skanse fredet

Nytt liv i låven -
Inspirasjonsseminar om landbrukets 

kulturminner
Har du kulturminner på gården du ønsker å ta i bruk? 
Akershus fylkeskommune ønsker velkommen til 
inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner 27. 
november. Les mer her: Akershus kalender

Kulturådets nyhetsbrev nr. 6
I Kulturrådets fjerde møte i 2018 delte rådet ut sin årlige 
ærespris. I tillegg ble det gjort tildelinger til 
litteraturprosjekter, kulturvern, musikk, scenekunst, visuell 
kunst og tverrfaglige tiltak. Les her og tenk på hva dere kan 
søke om: Tildeling oversikt
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Grasrotandelen
Takk til siste grasrotgiver. Vi er 
nå 31 stk som støtter Romerike 
Historielag uten at det koster 
giveren noe.

Det er ikke vanskelig å bli 
giver. Send en SMS til 60000 og 
skriv «Grasrotandelen 971266899» 

Det lange nummeret er 
Romerike Historielags 
organisasjonsnr.

Vi har pr. i dag 3797 
medlemmer. Med 31 grasrotgivere 
utgjør det 0,82% av 
medlemsmassen. Vår andel av 
tippemidler så langt i år er          
kr 7935,62. Drømmen er 10% av 
medlemsmassen.

Riksantikvaren fredet Blaker skanse 21. september 2018.

Riksantikvaren sier at Blaker skanse er det best bevarte 
skanseanlegget fra 1600 – 1700-tallet og er et viktig anlegg i vår 
nasjonshistorie.       
– Vi kunne alle vært svensker hadde vi ikke hatt 
festningsanleggene langs Glomma! Derfor har festningsanleggene 
langs elva spilt en viktig historie, sier han.
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