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Møllesteiner av is i Kringlerdalen

Foto: Inger

Program og møter, vinter og vår 2008
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:

- Slekt, leder Kjell Fjeldberg Torsdag annenhver uke nr. 3, 5, 7 osv. frem til
uke 22
-Foto, leder Villy Ruud Torsdag annenhver uke nr. 4, 6, 8 osv frem til uke 22
Alle dager fra kl 18.30, unntatt er ferie / helligdager, samt dager det er
medlemsmøter/ foredrag.
Aktiviteter utenom dette vil bli annonsert spesielt og på våre Internett
sider.

Åpen dag for medlemmer hver torsdag fra 12.00
til 14.00 til uke 20. Stikk innom.
Foredragskvelder og utflukter:

Hvis ikke annet er nevnt foregår det i museet
Torsdag 28. februar kl.1900: 10 manns styrke og 12 manns vett, bjørn på
Romerike. Film, fordrag og samtale. Ved Villy Ruud m.fl.
Torsdag 27. mars kl 18.00: Årsmøte; saker til møte må være innlevert
styret senest 6. mars.
Tema etter møtet: Forsamlingshus, ungdomshus og bedehus i bygda, Ved
Inger og Unni og Kjell m.fl.
Torsdag 24. april kl 19.00: En spesiell hendelse i Henrik Wergelands liv
med tilknytning til Nannestad. Bjørg Tangen leser og Bosse Tangen forteller.
Asbjørn Spigseth spiller fiolin.

2

LEDER
Velkommen til en ny vår med utflukter, temakvelder og aktiviteter på
museet.
Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement gjennom høsten.
Det har vært varierende besøk, men for å trekke flere, skal vi få til en
aktivitet på torsdager en gang i måneden. Dette i tillegg til tema og
foto/slektskveldene.
En stor takk til de som administrerer og oppdaterer vår nettside, den som
registrerer og avfotograferer gjenstander i museet, og til damene som har
ansvaret for dette . Vår arbeidstrio på museet har stadig nye ideer og
oppdrag, og vil takke for kreativitet og stå på vilje. Det er under arbeid en ny
utstilling med tema: Jakt, fiske, fangst og skytetradisjoner i Nannestad. Vi
oppfordrer alle som har bilder, historier, utstyr om å meddele dette. Villy

Kamera-jakt på elg.

Foto: Inger
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Nannestad Historielag:

Dessverre har vi ingen protokoller eller dokumenter fra stiftelsen, men
i 40 års jubileumsboken til Romerike Historielag fra 1960 kan vi lese
følgende:
”Dette lag ble stiftet i 1954 med forretningsfører Arne Borhaug som
formann. Han etterfulgtes av Anders Haga i 1958. Den nye formannen
meddeler at lagets virksomhet skal søkes aktivisert.”
Dette tyder på at det ikke var særlig fart i sakene i starten. Men om
dette har vi altså ingenting i skriftlig form. Dette var et av de siste
lokallagene som ble etablert på Romerike.
Men så, ved hjelp av Romerike Historielag, blir laget rekonstituert den
4. mai 1971. Da ble det startet arbeidet med egne lover osv.
Protokollen fra dette møtet har vi i god behold. Den første formannen
den gang var Olaf Rønning.
Ellers er det verdt å nevne at da Romerike Historielag ble stiftet i 1920,
var bonde og ordførerer Erik Haga fra Nannestad blant stifterne og de
samlet mer enn 300 kvinner og menn på Jessheim til denne
etableringen. Den første formannen her og vel initiativtager til lagets
etablering var den ikke ukjente Eivind Berggrav. Erik Haga ble også
valgt inn i det første styret. Bonde Karl Laache satt også i styret i 1929.
Og flere fra Nannestad har vært sentrale styremedlemmer i Romerike
HL.
Men tilbake til Nannestad Historielag. Etter å ha lett mye, kan vi nå
altså si at laget er 54 år, så vi har derfor gått glipp av et jubileum!
Hvis noen av lagets medlemmer kan hjelpe til med å skaffe
opplysninger, dokumenter osv fra stiftelsen i 1954 er vi svært
takknemmelige.
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Ny utstilling
Nannestad bygdemuseums nye utstillingsprosjekt
handler om jakt, fiske, fangst og skytetradisjoner i bygda.
For å få til en spennende utstilling er vi avhengig av dere:
har dere gamle fangst- og fiskeredskaper, våpen eller andre gjenstander
som kan knyttes til temaet og lånes ut til utstillingen, så ta kontakt med
Lars Jahr.
Utstillingen lages i samarbeid med skytterlag og jeger- og fiskeforeninger
i bygda.
Vi håper utstillingen kan åpne i begynnelsen av mars i år og det vil være
en rekke aktiviteter i museet under utstillingsperioden.
Vennlig hilsen Ellen Lerberg

Ganske godt gjemt rådyr.

Foto: Inger
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Forsamlingslokaler i bygda
Vi samler inn informasjon om forsamlingslokaler i bygda, både
bedehus, ungdomslokaler og andre samlingssteder. Bygda har
hatt utrolig mange møteplasser opp gjennom tidene, og et rikt
foreningsliv.
Arbeidet med å samle informasjon er svært spennende, og vi
har fått veldig god hjelp av de vi har kontaktet. Det er viktig at
disse opplysningene blir tatt vare på for ettertiden.
Hvis noen har bilder eller informasjon de tror vi kan ha nytte av,
så ta kontakt med Unni (97171700), Inger (92234585) eller en
av de andre i styret.

Betel, Maura
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Søndag 25. mai. 09.00: Vi besøker Maihaugen og Sigrid Undsets
Bjerkebæk på Lillehammer.
Vi reiser med buss fra museet, og får omvisning på Maihaugen
hvor vi også spiser. Så reiser vi til Bjerkebæk hvor det også blir
omvisning. Retur fra Lillehammer ca kl 16.00, tilbake ved museet
ca 18.30. Pris for omvisning120,- kr pr person totalt. Lunsj også til
egen kostnad. Pris for
for bussturen ca kr 60 pr pers. Påmelding til Ruth Tomter på tlf.
22647201/ 93440578 eller Villy Ruud på tlf 91168671 innen 15
mai.
Tirsdag 3. juni: Skoklefallsdag på Sø-Kringler, program senere.
Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
www.nannestad-historielag.org, eller med oppslag i
Biblioteket – Servicekontoret.

STYRET:

Leder: VILLY RUUD
91168671
Nestleder, sekretær: JAN EINAR MOE
90722579
Kasserer: RUTH TOMTER
93440578
Styremedlem: UNNI BREEN VINGE
97171700
Styremedlem: INGER BJØRNDAL FOSS
92234585
Ansvar for medlemsnytt:
UNNI BREEN VINGE
97171700
INGER BJØRNDAL FOSS
92234585
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Returadresse: Unni Breen Vinge
Breenveien 17
2032 Maura

8

