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

Se også vår Facebookside

Årets
novemberforedrag:

«Godt bevart på Romerike»
15. november kl. 18:30 
Kristoffer Andersen, 
kulturminnerådgiver i Nes 
kommune.
«Orientering om hva som 
ligger i begrepene fredning, 
vern og verneverdi.» 
Deretter presentasjon av 
enkeltsaker.

22. november kl. 18:30 
Ola Harald Fjeldheim, 
generalsekretær i 
Fortidsminneforeningen.
«Hva skal vi ta vare på og 
hvordan?»

29. november kl. 18:30 
Anna Kristine Jahr Røine, 
avdelingsdirektør ved Fetsund 
lenser.
"Hvordan drive verdiskaping 
på fredet grunn? Eksemplene 
kulturminnet Fetsund lenser 
og Nordre Øyeren 
naturreservat».

Historielagets Hus. Se:       
http://www.historielag.no

Foredragsserien er et samarbeide 
med lokalavdelingen av 
fortidsminneforeningen.

Skedsmo Historielag
Er på god tur til å greie det 🌹

Huseby gård en vinterdag

Skedsmo Historielag har lenge jobbet for å få området fra 
Huseby til og med Skedsmo kirke som en hensynsone. Nå har 
de greid det. Det ligger i forslaget til ny Arealplan. Innstillingen 
er som følger: "Den andre nye store hensynssonen ligger rundt 
Skedsmo kirke og Husebyjordet. Få steder i kommunen er like mye 
preget av spor fra fortiden som nettopp disse arealene. Derfor anses det 
som naturlig å opprette en ny og omfattende hensynssone etter bokstav c) 
for bevaring av kulturmiljøet, for slik å bevare landskapsbilde og 
kulturlandskapets opplevelsesverdi, men samtidig åpne opp for skånsom 
tilgjengeliggjøring» 

Det blir behandling av planforslaget 24.oktober. Følg med på 
Skedsmo kommunes kalender. Dere vil finne dokumentene: Her   
Les om: Området her

Det spennende er at Romerike Historielag har vært med i 
prosessen og lært mye underveis. Dette er kunnskap som kan 
komme andre lag til nytte. Stor ære til Skedsmo Historielag 
som har gjort en fantastisk jobb.
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Fra Eidsvoll Ullensaker blad:
KONGELIG BESLUTNING.- Her skal tinget stå, 
befalte kong Olav Haraldsson (den hellige) da 
han kom til Eidsvoll i 1022.
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Grasrotandelen!!!!
Er du registrert 

bruker,..
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. Drømmen er 
10% av medlemsmassen. Vår 
andel av tippemidler så langt i år 
er kr 8453,-

Endelig
Nå ser det ut som vi endelig har 
en kartløsning hvor lokallagene 
enkelt kan registrere 
kulturminner. Med en «app» på 
telefonen kan man 
stedsbestemme, legge inn navn, 
enkel tekst og ta bilde. Eller du 
kan gjøre det samme fra PC eller 
Mac hjemme. Er du registrert 
bruker vises den i kartet med en 
gang. Er du ikke, blir den 
kontrollert av en bruker og «vips» 
er den på plass. 

I disse tider med kommune 
sammenslåinger og 
utbyggingspress blir dette viktig. 
Vi blir nødt til å ta vare på og 
fokusere på«bygdeidentiteten»  
for å gi folk en tilhørighet til 
stedet de bor. 

Det kommer mer informasjon 
til lokallagene. Ta kontakt med 
ditt lokallag hvis du har lyst til å 
delta.
Her er et eksempel på 3D kart

Kontakt med 
medlemmene blir 
viktigere og viktigere i 
vårt samfunn. Enten du er 
et passivt eller aktivt 
medlem så setter du pris 
på å få informasjon. 
Heldigvis er lokallagene 
på Romerike oppegående i så måte. Men vi må bli flinkere til å 
lytte og å ta signaler fra medlemmene. Dette handler om å ha et 
system slik at medlemmene kan nå de tillitsvalgte og at de får 
tilbakemelding. I begynnelsen trengs det også en oppfordring til 
kommunikasjon. I samtale med medlemmene hører vi «vi burde 
gjøre» «kan ikke dere», «har dere tenkt», «det må vi ta tak i». Dette 
er saker som medlemmene er opptatt av og som vi må ta alvorlig.
Det er ikke mye som skal til for å legge opp til et slikt system. En 
måte er å bruke mulighetene i StyreWeb. Legger ved litt statistikk 
om internettbruk. 
Nesten alle nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett, viser 
statistikken  Bruk av IKT i husholdningene. 96 prosent har brukt 
internett de siste tre månedene.
Blant dem under 54 år bruker så godt som alle internett daglig. 
Andelen synker så gradvis med alderen. 69 prosent mellom 65 og 
74 år og 43 prosent mellom 75 og 79 år surfer på nettet minst én 
gang om dagen.
For å nå oss, klikk på denne lenken: KONTAKT 
Du finner den også på hjemmesiden under «Kontakt»

Kommunikasjon med 
medlemmene

Høstmøte 8. november
Høstmøtet på Historielagets Hus torsdag 8. november kl 18:00 
er først for tillitsvalgte i lokallagene, men er åpent for alle. Vi 
setter pris på at andre også kommer. Først blir det ikke kjedelige 
organisasjonssaker. Så får vi høre om Eidsivatingprosjektet på 
Eidsvoll v/Rolf Thon. Deretter kommer Rune Westengen og 
forteller om boka «Arne Ekeland og Eidsvoll» Alt dette for å 
skape inspirasjon og engasjement slik at andre kan gjøre noe 
med sine ideer og tanker. Eller kanskje bidra i prosjekter som er 
i gang. Velkommen😃   
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