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🎄 GOD JUL 🎄
Årets
novemberforedrag:
«Godt bevart på Romerike»
Var meget godt besøkt.
Aktualiteten ble forsterket av
alle de meldingene om
kulturvernpolitikk som kom.
Foredragene sammen med den
lokale fortidsminneforeningen
har blitt en god tradisjon.

Historielagene gjør en
kjempejobb!
De lokale historielagene gjør en
meget god jobb i sitt lokalmiljø.
Det arbeidet de utfører betyr
mye i byggingen av den lokale
stedsidentiteten.
Bygdeidentiteten blir viktigere
og viktigere i pressområdet
Romerike.
Kommunesammenslåinger og
fylkessammenslåinger bidrar til å
bryte opp samfunnsstrukturer
som så langt har gitt oss
trygghet og tilhørighet.
Det er registrert 195
arrangementer i historielagene
som tilhører Romeriksparaplyen
i 2018. Det igjen betyr 11,5
arrangementer pr. historielag. Vi
vet også at vi ikke har greid å
registrere alt, så vær så snille å
sende oss aktivitetsplanene
deres. Dette blir brukt som
grunnlag når vi arbeider blant
annet med kulturminnevern
planen som skal videreføres
fram til Viken. Arrangementer
og medlemsantall er viktig.
Romerike Historielag

Saker som er viktige for
historielagene i framtiden
Lokalhistorien blir godt tatt vare på
av lokallagene. Men det er en del
politiske avgjørelser både lokalt og
sentralt som innvirker på vår felles
fortid.
Først ute var Akershus
fylkeskommune med oppdateringen
av «Spor for framtiden»
Fylkesdelplan for kulturminner og
kulturmiljøer i Akershus 2007 - 2018.
Det arbeides med oppdatering og videreføring fram til vi skal
innlemmes i Viken.
Så kom Trine Skei Grande med kulturmelding. Les
kulturvernrådets kronikk her: En kulturmelding med slurvefeil
Deretter var det Ola Elvestuen som kom med :
Innspillsrunder om kulturminnepolitikken
Her er det tidsfrister vi må forholde oss til. 24. januar og
1. februar 2019. Her må vi levere skal vi kunne påvirke
politikken. Romerike Historielag har allerede fått noen innspill
og vi må skrive et innlegg. RH vil prøve å ivareta lokallagenes
interesser som betyr involvering og deltagelse i det som skjer.
Vi vil forsøke å holde dere informert og tar gjerne i mot
innspill.

Julekort fra Eidsivatinget
Prosjektet «1000 - års
jubileum
Eidsivatinget» er
nevnt som
samarbeidspartner i
forslaget til Akershus
fylkeskommunes
kulturminneplan.
Fylkesvaraordføreren
hadde et innlegg i Romerikes Blad lørdag 15. des. om dette.
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Grasrotandelen som
julegave ?
Er du registrert
bruker,..
Vi er nå 30 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 3727
medlemmer. Med 30 grasrotgivere
utgjør det 0,80% av
medlemsmassen. Drømmen er
10% av medlemsmassen. Vår
andel av tippemidler så langt i år
er kr 10.282,02.
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Tømmeret til restaureringen av
Historielagets Hus er på plass
Sent en kveld kom
tømmeret til
restaureringen av veggen
på Historielagets Hus.
Det var bløtt og bilen var
så lang at den ikke kom
inn på plassen. Det
betydde at vi måtte få
hjelp til å flytte
tømmeret når bakken var
frosset. Nå er det endelig
på plass. Nå venter vi bare på tømmermannen. Han kommer
når det blir våren. Vi rakk også å male endeveggen mot kirken i
høst. Skraping og grunning og to strøk med linoljemaling gav
et flott resultat. Stor takk til maleren med det fantastiske
firmanavnet. «Den perfekte svigersønn»

Bøker er fine
julegaver
Støtt historielagsarbeidet og kjøp
lokalhistoriebøker. Se vår hjemmeside.
Klikk her: Bøker Eller her: Boktilbud
Det kommer nye bøker hele tiden.

Fritt fram - fiks ferdige
skoleoppgaver!
Undervisningsopplegg til
spennende og lærerik skattejakt i
kulturarven for alle årstrinn og en
rekke fag.
Det er ikke bare LLH
som satser på formidling til barn
og unge. Norsk Kulturarv gjør
også en innsats her. Les mer om
dette prosjektet: Kulturarvskolen

God Jul til de 17 lokale
historielagene
på Romerike
og deres 3727
medlemmer.
Romerike Historielag

Formidling av lokal kulturarv
til barn og unge
For medlemmene i Landslaget for lokalhistorie
Lokalhistorie i skolesekken – et 3-årig prosjekt finansiert av
Sparebankstiftelsen DNB og Kulturrådet
Gjennom utviklingstilskudd, informasjonsarbeid og veiledning
skal Landslaget for lokalhistorie (LLH) stimulere historielag
over hele landet til å formidle kulturarven i eget nærområde til
barn og unge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med
Sparebankstiftelsen DNB, Museumsforbundet, Riksantikvaren
og Kulturvernforbundet. Søknadsfrister 1. mars og 15. sept.
Les mer her: Lokalhistorie i skolesekken.
Blaker og Sørum Historielag har allerede fått tilskudd. Flere
søknader er på gang.
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