Til medlemmene i Blaker og Sørum Historielag
Sørumsand, 30. januar 2013

Årsmøte 2013
Lagets medlemmer innkalles til årsmøte i Blaker og Sørum Historielag

torsdag 14. mars 2013 kl. 19.00 på Bruvollen i Blaker
Vi starter med kåseri av leder av Samarbeidsutvalget for Urskog-Hølandsbanen, Finn Halling.
Tema: ”UHB – en identitetsmarkør”.
Derefter settes det formelle årsmøtet.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning for 2012
Revidert regnskap for 2012
Styrets forslag til budsjett for 2013
Styrets forslag til arbeidsplan for 2013
Styrets forslag til kontingent for 2014
Innkomne saker
Valg av medlemmer til a) styret, b) revisor c) valgkomité, og d)
stemmeberettigede utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag

Ingen innkomne saker.
Sakspapirer til sakene 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 a + b vedlegges.
Forslag til sakene 9 c + d legges frem på årsmøtet.
Med vennlig hilsen
Blaker og Sørum Historielag
Dag Winding-Sørensen
Leder
Om årsmøteinnkalling sier historielagets lover bl.a.:
Saker til årsmøtet må være styret i hende 6 uker før årsmøtet holdes.
Forslag til lovendring må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet.
Innkalling til ordinært årsmøte sender styret til medlemmene senest 2 uker før møtet.
Med innkallingen følger saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsplan og
valgkomitéens innstilling.

Blaker og Sørum Historielag
Årsmøtet 2013

Sak 3

Årsberetning for Blaker og Sørum Historielag 2012
Årsmøtet 2012 ble arrangert onsdag 7. mars kl 19.00 på Meierigaarden Kro med 38
fremmøtte. Referat i Sørum-Speilet, nr. 2, 2012.
Museumsbestyrer ved Gamle Hvam Museum, Tom Jøran Bauer, kåserte over “Ædel syssel på
Gamle Hvam”. Leder Dag Winding-Sørensen takket Tom Jøran Bauer for foredraget med å
overrekke boken “Glomma gjennom Sørum”. Deretter var det servering av kaffe og
smørbrød.
Før årsmøtet ble det overrakt blomster til Kjell Huseby, Albert Hovind, Anders Aasgaard og
Trygve Sæther som hadde gjort seg fortjent til en liten oppmerksomhet etter mange års
arbeid med sentrale oppgaver i historielaget. Deretter ble eier av Meierigaarden Kro, Henny
Bråten, overrakt en sjekk på kr 10.000,- for den gjennomtenkte restaureringen og
bevaringen av Meierigaarden Kro.

Styret for 2012
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Dag Winding-Sørensen
Gro Langeland
Kjell Kurland
Ellen Margrete Graarud
Elin Mørk

På valg igjen
2013
2013
2013
2014
2014

Varamedlemmmer

Hans Erik Kristiansen
Sigmund Stenby
Kåre Alfred Bøhler

2013
2013
2013

Revisor

Pål Iversen

2013

Valgkomite

Thorild Hexeberg Lerberg
Morten Moen

2013
2014

Vi har i 2012 mistet et æresmedlem og en mangeårig leder. Vi minnes Aslaug Lieungh og
Trond Kaare Westby, takker dem for deres gode arbeid for Blaker og Sørum Historielag og
lyser fred over deres minne.
Historielaget hadde pr 31.12.12 et medlemstall på 460, inkludert skoler og institusjoner.
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. Flere av møtene har vært utvidede styremøter
hvor prosjektlederne har deltatt for å rapportere om sine prosjekter og for å få mobilisert
hjelp til dugnader og annet. Det har i tillegg vært aktiv deltakelse fra styret og andre
medlemmer på årsmøtet og andre arrangementer i regi av Romerike Historielag. Som
redaktør av Sørum-Speilet og lagets hjemmeside www.sorum.historielag.no har Lillian
Mobæk deltatt på styremøtene.

Økonomi: Økonomien er god. Sørum kommunes betydelige bidrag til driften av Blaker og
Sørum Historielag er viktig for det løpende arbeidet. I 2012 har DnBNOR, Sparebankstiftelsen, og Norsk Kulturminnefond gitt betydelig støtte til rehabiliteringen av Slora Mølle,
og Akershus Fylkeskommune har støttet etableringen av Asbjørnsenstien med kr. 25.000,-.
Salg av egne bokutgivelser, bygdebøker og annet trykt materiale er også en inntektskilde.
Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2012. Styret beklager at Historielaget grunnet
høye leiekostnader har måttet avvikle sitt leieforhold på Blaker Skanse. Etter 10 år på
Skansen, har Historielaget flyttet sitt kontor til Vølneberg gamle skole.

Arbeidsplanen: Den arbeidsplanen som ble vedtatt av årsmøtet 2012, med utgangspunkt
i formålsparagrafen for organisasjonen, er søkt gjennomført gjennom aktiviteter og tiltak
som er beskrevet i det følgende. I tillegg til de faglige arbeidsoppgavene, het det i
arbeidsplanens pkt. 6: ”Styret skal i perioden utrede spørsmålet om en ungdomsavdeling.
Innstilling og eventuelle lovforslag legges frem for årsmøtet 2013.” Styret har vurdert saken
slik: Blaker og Sørum Historielag har så få yngre medlemmer at det ikke vil være
hensiktsmessig å opprette en egen ungdomsavdeling med selvstendig virksomhet. Det er
imidlertid oppnevnt en ungdomsrepresentant, Ida Bøhler Haagensen, som har fått innkalling
til styremøtene, og er holdt løpende orientert om arbeidet. Det er også tatt kontakt med
Romerike Historielag med tanke på å få etablert en ungdomsgruppe, hvor alle lokallagene er
representert. En slik gruppe ville bety mye for rekruttering til historielagsarbeidet. Det er
viktig at ungdommene selv velger arbeidsmåte og organisasjonsform. Spørsmålet er under
utredning i Romerike Historielag.

1. Turer arrangert av historielaget
29. april deltok Historielaget i ”Finn fram Dagen” på Frogner sammen med
orienteringsgruppa i Frogner IL.
20. mai arrangerte Slora Mølles Venner og historielaget medlemstur til Sem-saga i
Asker med Asker Historielag som vertskap.
27. januar 2013 arrangerte Blaker og Sørum Historielag tur til Nannestad
Bygdemuseum.
I 2012 er det arrangert tre rusleturer. Turene gikk til Hærfangkjerka 31. mai,
Farshatten 9. august og Jultonåsen med Fyhrihytta 16. august. Haakon Sandbraaten
sto for planleggingen, og turene ble godt gjennomført av våre turguider Albert
Hovind, Haakon Sandbraaten, Bjørn Tveit, Jan Ole Dahl og Trygve Sæther. Turene er
populære. Oppslutningen varierte mellom 18 og 25 deltagere, som er optimalt for et
godt utbytte.
Kjenn din bygd-turen 8. september ble ledet av Aage Kleven, denne gangen med start
fra Sørumsand, og busstur rundt i hele bygda, der Bøhs sag, Slora Mølle, Blaker
Skanse og Vølneberg gamle skole var populære stoppesteder.
Turstiene. Styret er ansvarlig for turstiene med Haakon Sandbraaten og Bjørn Tveit som
kontaktpersoner. Planer er lagt for opprusting av skilting. I 2012 har Historielaget, ved leder,
skiltet den nye Asbjørnsenstien i Frogner. Stien går fra Børke gård til Varden på Heksebergfjellet. Skiltingen av denne stien skal fortsette i 2013 med supplering i det etablerte området,
og forlengelse fra Varden ned til Frogner sentrum og tilbake til Børke. Stien er totalt 6,5 km.

2. Arbeid i kommunale komitéer og utvalg samt øvrig kontakt med
kommunale myndigheter. Høringer.
Historielaget er høringsinstans for kommunen ved kommuneplaner, veinavn, bevaring av
bygninger og annet som berører kultursaker og samarbeid med skoler. I møter med
kommunen har ungdomsrelaterte aktiviteter, nærturisme og reiseliv vært temaer, ved siden
av kulturminnebevaring, bygdebokarbeidet og spørsmål om utgivelse av trykksak i anledning
av at det i 2012 var 50 år siden Blaker og Sørum ble slått sammen til en kommune.

3. Andre aktiviteter
Arrangementer/ møter: I etterkant av Asbjørnsen-jubileet 15. januar 2012 har Blaker og
Sørum Historielag , ved leder, holdt billedkåseri om P.Chr.Asbjørnsen på Frogner Bibliotek
11. februar, i Rælingen Kunstforening i april og i Grorud Rotay klubb i september 2012. Ved
disse anledningene ble betydningen av P.Chr.Asbjørnsens tid som huslærer i Sørum særlig
vektlagt. Lederen holdt også billedkåseri om Pilegrimsleden, dens historiske verdi og nåtidige
betydning for lokalmiljøet, i Frogner bibliotek den 24. mai.
Fondet for markering av Frigjøringsdagen 8. mai: Kåre Svarstad, Haakon Sandbraaten og
Dag-Einar Hellerud fra historielaget sitter i fondets styre med Kåre Petter Hansen fra donator
Borger Hansen. Donator har skissert statutter for fondet. Kassereren i historielaget er
regnskapsfører for fondet. Statuttene blir fulgt ved at det blir lagt ned blomster den 8. mai
med en enkel seremoni ved Sørum kirke, Blaker kirke og på Blaker Skanse.
Stiftelsen Valstad cafe: Blaker og Sørum Historielag har en plass i styret for stiftelsen. I
2012 har Ane Maria Robertsen representert historielaget.
Slora Mølle 2012: Slora Mølles venner ble stiftet i 2009. Dag-Einar Hellerud er leder siden
2010. Foreningen har i dag ca 85 medlemmer. Blaker og Sørum Historielag eier Slora Mølla,
og den stilles til disposisjon for venneforeningen. I 2012 er arealet mellom Sloraåa og veien
kjøpt av historielaget, som tilleggsgrunn for Slora Mølle. Formålet med kjøpet er å utvikle et
opplevelsesområde for dette teknisk/industrielle kulturminnet. Betydelig dugnadsarbeide er
utført i 2012. Hver onsdag i sommerhalvåret er dugnadskveld. Turbinrøret er under
rehabilitering. Semi-dieselmotoren har man enda ikke klart å starte. Arbeidet fortsetter.
Maskineriet forøvrig blir rengjort, smøres opp og kontrolleres etterhvert før det kan bli
driftsklart. Valsestolen har vært en hovedoppgave i 2012. Arbeidet på sikt og
heisanordninger er påbegynt.
Møllefesten ble holdt på Blaker Skytterhus i februar med god oppslutning. Ordfører og
rådmann i Sørum kommune holdt befaring på Slora Mølle 27. mars. Vårt fokus var å
orientere om strategien for utviklingen av området. Kulturminneadopsjon for Fjuk skole ble
arrangert 10. mai sammen med Norsk Teknisk Museum. 11. mai kom Sørum kommune med
administrasjon og politikere til mølla på kulturhistorisk befaring. 20. mai reiste Slora Mølles
Venner på besøk til Asker Historielag med befaring av kulturparken ved Sems-vannet og
Sem-saga. Slora Mølles dag 3 juni var vellykket med god oppslutning fra bygda. 23. juni
arrangerte venneforeningen St.Hans feiring. En rekke andre besøk til Slora Mølle har vært
arrangert i løpet av sommeren. Ytterligere informasjon om aktiviteter og møllas historie kan
man lese på historielagets hjemmeside under ”Slora Mølle”.
Slektsforskning: Vi har for tiden ikke noe fast slektshistorisk utvalg eller arbeidsgruppe i
aktivitet. Det ligger imidlertid en del informasjon på hjemmesiden, og ved oppslag i SørumSpeilet er det oppfordret til å ta opp slektshistoriske spørsmål. Vi får en rekke henvendelser

fra lagets medlemmer og andre, og disse besvares av tillitsvalgte og/eller medlemmer som
har mye kunnskaper på området.
Vølneberg gamle skole og redskapssamling: Blaker og Sørum Historielag har et godt
samarbeid med Vølneberg Vel om videreutvikling og bruk av bygninger og områder på
Vølneberg skole. Historielaget disponerer et stort kjellerrom for sine arkiver og gjenstander,
som ikke kan oppbevares i den gamle skolen eller i redskapshuset. Historielaget samarbeider
med Vølneberg Vel om planer for utvidelse av bygningen for redskapssamlingen.
Målsettingen er å gjøre redskapssamlingen bedre tilgjengelig, og styrke formidlingen av
landbrukshistorie. Det ble arrangert gammeldags skole også i 2012. 220 elever fra 4. klasse
på alle 7 barneskoler i Sørum deltok. 16 voksne fra landbruk, vevring og skole deltok i
arrangementet.
Alle gjenstander som er samlet på Vølneberg har blitt merket, beskrevet og registrert
elektronisk i 2012 under ledelse av Kåre Bøhler. Registreringen fullføres i 2013.
Arrangementer 2012:
Mai-/juni besøk av alle 4. klassingene ved kommunens 6 barneskoler i regi av Den
Kulturelle Skolesekken. Barna fikk oppleve en gammeldags skolehverdag med god
hjelp av Sørum vevring og pensjonerte lærere som skolelærere.
23. juni: St.Hans feiring med Vølneberg Vel som arrangør og historielaget som
bidragsyter med å holde skolen og redskapssamlingen åpen under feiringen.
29. juli: Olsok-feiring på Vølneberg skole med Øyvind Straume som kåsør.
November: Besøk av Menighetens korttidsbarnehage fra Gjerdrum
Den kulturelle skolesekken og kulturminneadopsjon: Samarbeidet med Vevringen på
Vølneberg, pensjonerte lærere, gårdbrukere og historielagets medlemmer er det viktig å
opprettholde og videreutvikle, for fortsatt å kunne gi barneskolene i Sørum et flott tilbud om
gammeldags skole. Antall barn øker fra år til år. Betydningen av god koordinering mellom
kommunale etater og de frivillige kan ikke understrekes nok. Ved omorganisering av
kulturområdet i Sørum kommune er det viktig at ansvaret for denne koordineringsoppgaven
blir ivaretatt.
Historielaget har arbeidet aktivt med kulturkontoret for å ivareta og utvikle kulturminneadopsjonsprosjekter for alle kommunens 7. klasser. Det er behov for å videreføre dette
samarbeidet. Våre kulturminneadopsjonsprosjekter har vært ved følgende skoler:
Fjuk : Slora Mølle
Haugtun : Oldtidsgravhaugene
Sørumsand: Valstad Café
Sørum: Skjeabekken husmannstufter
Vesterskaun: Olavsgangen i Vilbergfjellet
Frogner: Asbjørnsenstien.

Krigshistorisk samling: Vandreutstillingen fra okkupasjonstiden og Leif Sørlies
okkupasjonshistoriske samling har vært vist på Blaker Skanse. Den har vært i aktiv bruk som
en del av Opplev Sørum. Ettersom Blaker og Sørum Historielag ikke lenger kan ta seg råd til å
være på Blaker Skanse, blir samlingen pakket ned og lagret inntil videre.
Kalenderen til Historielaget: Kjell H. Huseby har i år som i årene forut vært ansvarlig for
Historielagets kalender, som ble utgitt for 29. gang i 2012. Kalenderen er en populær
tradisjon, og har mange fine historiske motiver fra Blaker og Sørum. Kalenderen selger godt,

takket være et aktivt rodekorps. Anders Henriksen er ansvarlig for digitaliseringen av
fotografiene. Blaker Sparebank sponser Historielaget med deler av trykkerikostnadene, noe
som gjør at prisen kan holdes uendret. Kalenderen trykkes i et opplag på 1000, og selges for
kr. 50,- . Inntektene går uavkortet til historielaget. Historielaget tar vare på usolgte
kalendere, og selger billeder for kr. 5 pr. stk.
Lokalkontaktnettet: Sigmund Stenby har ansvar for distribusjonen og kontaktnettet som står
for distribusjon av Sørum-Speilet og annen intern informasjon. Det effektive nettet sparer
historielaget for betydelige årlige portokostnader. Rodemanskapet deltok i en vellykket
julelunch på Blaker Skanse 24. november der Romerike Catering sto for serveringen. Under
arrangementet ble også lederens 70-årsdag markert, og han ble overrakt et
destillasjonsapparat fra Blaker til den historiske samlingen som bygges opp på Slora Mølle.
Sørum-Speilet: Medlemsbladet vårt utgis i fargetrykk med illustrasjoner. Det er 5 nummer i
året som blir distribuert via Historielagets rodenettverk. Samtidig er bladet også tilgjengelig
for andre via vår hjemmeside. Innholdet spenner fra opplysning om kommende
arrangementer til utdrag fra gamle bøker og rettsprotokoller, og artikler om lokalhistoriske
temaer, nytt fra fortiden og tanker om fremtiden. I tillegg til redaksjonens produksjon,
kommer viktige bidrag fra medlemmer. Særlig interessante medlemsbidrag er historier fra
Kvevli og Mork med innslag av Urskog-Hølandsbanens betydning for utviklingen i Blaker, og
stoffet om Sørum kommunes 50 årshistorie fra 1962 til 2012. Ansvarlig redaktør er Lillian
Mobæk med Dag Winding-Sørensen, Asbjørn Langeland og Vera Braathen som
redaksjonsmedlemmer.
Internett: Det legges ned mye arbeid for å holde hjemmesiden www.sorum.historielag.no
oppdatert med bilder og stoff. På nyhetssidene lanseres smått og stort av historielagets
aktiviteter gjennom året. Slora Mølle og Vølneberg skole og Den Kulturelle Skolesekken er
særlig omtalt. Boksalg har sin egen side. Annet man kan finne er linker til andre sider eller
oversikt over aktiviteter og foredragsholdere. I tillegg til at man har mange tusen norske
lesere, har man også fått et økende antall lesere fra Europa, Russland, Asia og USA.
Markedsføringsverdien er betydelig i tillegg til at man gir et bedre servicetilbud til
medlemmer og andre. Ikke minst legges det vekt på å markedsføre historielagets bøker og
bygdebøker bedre enn tidligere.
Stands: Ansvarlig er Kåre Bøhler. Det har vært flere stands for å selge lagets bøker gjennom
året: Sørumsanddagene i juni, Bokmessa i Bingsfosshallen i september og på julemarkedet
ved Blaker Skanse. Salget er svært beskjedent, men Historielaget får vist seg frem. Det
bestilles for øvrig stadig bøker over internett eller telefon.

4. Samarbeidet med Romerike Historielag
Leder og andre styremedlemmer har deltatt på ledermøtene i Romerike Historielag.
Årbøkene fra Romerike Historielag har vært tilbudt sammen med lokallagets egne bøker, på
nettsiden og på stands. Blaker og Sørum Historielag har tre medlemmer i Husstyret: Terje
Løken er leder, og Gro Langeland og Ole Haagensen styremedlemmer. Det samarbeides med
Romerike Historielag med tanke på etablering av en ungdomsgruppe, og vi drar nytte av
deres styreweb-abonnement for medlemsregistrering m.m.

5. Samarbeid med andre frivillige organisasjoner i 2012.
Historielaget er medlem av Sørum Kulturforum, som blant annet er representert i styret
for Bingsfosshallen i Sørum KF, i tillegg til å være en høringsinstans for Sørum kommune.

Historielaget er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Gjennom dette medlemsskapet
får laget refundert deler av innbetalt merverdiavgift.
Historielaget er medlem av Fortidsminneforeningen. Leder representerer historielaget
som observatør på månedlige styremøter i Fortidsminneforeningen, avd. Romerike.
Historielaget er medlem av Asbjørnsenselskapet, og lederen representerer oss der.
Historielaget samarbeidet med Foreningen Norden Sørum, Folkeakademiet i Sørum og
Sørum bibliotek om et arrangement under SørumFestivalen 29.01.2013. Foreleser:
Edvard Hoem. Tema:”Samtidige, kampglade og stridbare ! Bjørnson møter Strindberg og
Ibsen.”

6. Gave fra Kristian Lieungh
Kristian Lieungh, som går i sitt 97. år og nå bor på aldershjem i Skedsmo, har gitt det meste
av det lokalhistoriske materialet som han og hans kone Aslaug har samlet gjennom et langt
liv, i gave til Blaker og Sørum Historielag. Representanter for Historielaget har hentet bøker,
dokumenter og bilder, som er svært interessante for historielagsarbeidet i vår kommune og
for hele Romerike, og materialet befinner seg nå på Vølneberg skole. I 2013 blir det en stor
og spennende oppgave å skaffe seg en oversikt over hva de mange kassene og eskene
inneholder, og vurdere hvordan materialet best kan brukes. Både Aslaug og Kristian Lieungh
er tildelt æresmedlemskap i Blaker og Sørum Historielag, og en hovedbegrunnelse for det,
var det store arbeidet de gjorde i forbindelse med restaureringen av Vølneberg gamle skole.
Aslaug Lieungh døde 8. juni 2012.

Sørumsand, 30. januar 2013

Dag Winding-Sørensen (sign.)

Gro Langeland (sign.)

Ellen M. Graarud (sign.)

Kjell Kurland (sign.)

Elin Mørk (sign.)

Regnskap og budsjett 2012 - Blaker og Sørum Historielag
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Forslag til Budsjett 2013 for Blaker og Sørum Historielag
1
2
3
4
5
6
7

Inntekter
Medlemskontingent
Kalender/Billeder o.a.
Tilskudd
Gaver
Boksalg
Provisjon Bygdebok
Innbringende ved
møter/turer

Sum inntekter
Underskudd
Kontrollsum

80,000
45,000
150,000
210,000
10.000
100.000
30,000

625,000
25,000
650,000

1
2
3
4
5
6
7

Utgifter
Kontingent RH
Administrasjon
Trykkeutgifter
Brosjyrer/info
Dagstflukter m buss
Vølneberg gml. skole
Slora mølle

8
9

Arrangementer/Stevner
Stier, turer m.m.

35,000
25,000
90,000
10,000
10,000
200,000
250,000
15,000
15,000

Sum utgifter

650,000

Kontrollsum

650,000

Kommentar:
Inntekter:
1) 400 betalende medlemmer
2) 900 kalendere á kr 50
3) Bevilgning fra Sørum kommune og sponsorer
4) Gaver fra sponsorer/legater
5) Salg av Historielagets egne bøker
6) Provisjon av salg av Bygdeboka, bind 1- 5
7) Når det passer samles midler for servering og /eller entré/ deltakeravgift ved
arrangementer og turer
Utgifter:
1) Økt kontingent til Romerike Historielag for betalende medlemmer og til LLH
2) Kontorhold, internett, materiell, forsikring
3) Forbruksmateriell, trykking av Sørum Speilet, Sørum-50 år, kalender, giroer
4) Utforming og trykking av informasjonsmateriell
5) 2 dagsutflukter med buss med underskuddsdekning
6) Opprusting og vedlikehold av ute- og inne-arealer, samarbeidsaktiviteter og
arrangementer
7) Restaurering av turbin, rørgate og dam, restaurering av møllemaskineri,
bygningsmessig opprusting og vedlikehold, opprusting av uteareal,
samarbeidsaktiviteter og arrangementer i stor grad dekket av kulturmidler
8) Medlemsmøter, åpne arrangementer og samarbeidsaktiviteter med andre
9) Turstier, Vandringer i Bygda, Møter, Salgsstands ved arrangementer, kontingenter og
oppmerksomheter
Sørumsand, 30. januar 2013
Dag Winding-Sørensen
Leder

Kjell Kurland
Kasserer
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Forslag til
Arbeidsplan for Blaker og Sørum Historielag
2013
Formålsparagrafen til Blaker og Sørum Historielag lyder slik:
§ 2. Formål
Blaker og Sørum Historielag har som formål å
1.
2.
3.
4.
5.

arbeide for å ta vare på bygdas lokalhistorie
arbeide for vern av bygdas kulturminner
fremme interessen for bygdas gamle kultur og historie
øke kunnskapen om bygdas gamle kultur og historie
øke tilgjengeligheten av bygdas historiske verdier

Målsettingen søkes nådd gjennom:
1.
2.
3.
4.

arbeide med å ta vare på arkivalia
innsamling av kunnskap av lokalhistorisk verdi (eks. dialekt, fløtermiljø m.m.)
påvirke planprosesser som berører bygda i tilfelle verneinteresser er truet
konkrete tiltak for synliggjøring av bygdas kulturminner, bevaring av truede
kulturminner, restaurering av kulturminner og se til at eksisterende lokalhistoriske
anlegg blir holdt i hevd
5. utgivelse av artikler med lokalhistorisk stoff
6. lokalhistoriske turer

For å ivareta denne målsettingen i aktivitetsåret MARS 2013 TIL
FEBRUAR 2014, foreslår styret følgende arbeidsplan:
1. Sikre lokalhistorisk kunnskap ved intervjuer, vandringer og presentasjoner, ved
organisering av rusleturer i bygda og ved temamøter gjennom året.
2. Følge med i forvaltningsprosesser i kommune og fylke for verning eller sikring av
historiske verdier.
3. a) Fortsette restaurering og utvikle driften på Vølneberg i forhold til skolen og
redskapssamlingen. Holde gammeldags skole for Sørum-skolenes 4de klassinger, og
delta i fellesarrangementer med andre lag og foreninger. Flytte kontoret til
Vølneberg.

b) Fortsette restaureringen og utvikle driften på Slora Mølle ved å oppruste
bygningsmasse, møllemaskineri og andre tekniske installasjoner. Arbeidet gjøres
i henhold til planer godkjent av våre tilskuddsgivere: Sparebankstiftelsen og Norsk
Kulturminnefond. Støtte opp om arrangementer og tiltak i regi av Slora Mølles
Venner.
4. Holde medlemmene løpende orientert om arbeidet i historielaget gjennom
oppdatert hjemmeside og Sørum-Speilet. Utforme informasjonsmateriell om laget
og forskjellige faglige temaer, digitalt og trykket. Bistå med bygdebokarbeidet og salg
av bind 5. Oppgradere og sette opp opplysningstavler langs stier og veier.
5. Organisere lokalhistoriske turer, alene, eller i samarbeid med aktuelle lag og
foreninger. I 2013 ønsker styret i sommerhalvåret å gjennomføre 3 rusleturer, 1
busstur og være med i de tradisjonelle samarbeidsarrangementene på Slora Mølle og
Vølneberg gamle skole. I løpet av året vil vi også tilby noen åpne fagkvelder, hvor
ulike temaer belyses. Det gode samarbeidet med mange organisasjoner, både i og
utenfor bygda, vil bli videreført.

Styret håper arbeidsplanen vekker interesse blant lagets medlemmer, og at alle som har
anledning, vil delta aktivt i våre aktiviteter. Gjennomføringen av arbeidsplanen forutsetter
mye og godt dugnadsarbeid, og alle er velkomne til å være med.
På hjemmesiden www.sorum.historielag.no finnes en oversikt over kontaktpersoner for de
faste aktivitetene og styrets medlemmer. Ta kontakt med en av disse hvis du har ideer eller
ønsker å bidra på et eller flere områder.

Sørumsand , 30. januar 2013
Dag Winding-Sørensen
Leder

Blaker og Sørum Historielag
Årsmøtet 2013

Sak 7
Forslag til kontingent for 2014
Styret foreslår at medlemskontingenten fra 2014 økes med kr. 50,-, fra kr. 200,- til kr. 250,-.
Begrunnelse: Kontingenten har stått stille i mange år. Alle utgifter stiger og vi har svært høy
aktivitet i laget. Dessuten har Romerike Historielag økt den kontingenten vi betaler til dem,
med kr. 25,- pr. medlem fra 2013.

Sak 8
Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
Informasjon om årsmøtet og fristen for å sende inn saker er gitt i Sørum-Speilet nr. 5/2012,
s. 19.
Lagets lover fastslår at forslag til årsmøtet må være styret i hende 6 uker før årsmøtet, og
fristen var i år den 31. januar.

Blaker og Sørum Historielag
Årsmøtet 2013

Sak 9 a + b
VALGKOMITÉENS INNSTILLING
TIL ÅRSMØTE BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG 14.03.2013

a. STYRET:

PÅ VALG:

LEDER: Dag Winding-Sørensen

Gjenvalg

2014

NESTLEDER: Gro Langeland

Gjenvalg

2015

SEKRETÆR: Ellen M Graarud

Ikke på valg

2014

KASSERER: Kjell Kurland

Gjenvalg

2015

STYREMEDLEM: Elin Mørk

Ikke på valg

2014

Hans Erik Kristiansen

Gjenvalg

2014

Kåre Alfred Bøhler

Gjenvalg

2014

Gry Anita Gjerde Alnæs

Ny

2014

Gjenvalg

2014

VARAMEDLEMMER:

b. REVISOR:
Pål Iversen

Valgkomité for 2014 foreslås av styret.

Frogner 31.1.2013
Thorild Hexeberg Lerberg

Morten Moen

