c/o Dag Winding-Sørensen
Postboks 72
1921 Sørumsand
Tilstede: Dag Winding-Sørensen, Kjell Kurland, Ellen M. Graarud, Kåre Alfred Bøhler, Elin Mørk, Lillian Mobæk, Ida Marie Bøhler
Haagensen, Tor Halvorsen var til stede ved behandling av sak 9
Forfall: Gro Langeland, Asbjørn Langeland, Sigmund Stenby, Hans-Erik Kristiansen

Sørumsand, 29.08.2012

Referat styremøtet #4/2012 onsdag 29.08.2012 i Bingsfosshallen kl. 19.00 -22.00
Pkt 9 ble behandlet før resten av sakslisten.
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Godkjenne referat fra møte #3/2012 Vedtak: Referatet ble gjennomgått og godkjent. Kr 70.000,- og kr 10.000 i
administrasjonsutgifter er betalt for tilleggsarealet rundt Slora Mølle. Alle papirer er levert til Sørum Kommune for
oppmåling og skjøte og tinglysning.
Økonomirapport pr. 30. juli 2012
a.
Depositum betalt til Statsbygg vdr leie kr 8.000,- i Blaker Skanse.
b. Takkhilsen fra Marianne Vestby for historielagets deltakelse ved Trond Kåre Vestby båre.
c.
Vedtak:Utsetter økonomirapporten til neste møte.
Høstsamling på Vølneberg fredag 31 august 2012 Vedtak: Dagen 31. august går ut, men man må ha en ny dato.
Prosjektdeltakere bør samles og markeres. Kanskje en julemarkering på Nye Vølneberg skole.
Slora Mølle, arbeidsoppgaver og prosjektgjennomføring
a. Prosjekt for en fullstendig opprustning av Slora Mølle til driftsmessig stand: Kulturminnefondet har bevilget
kr 350.000 på betingelse av at Blaker og Sørum Historielag stiller med kr 150.000. Det er bevilget kr 75.000
fra Sparebankfondet til samme prosjektet. Forutsetningen er at det blir bekjentgjort at Kulturminnefondet og
Sparebankfondet støtter prosjektet. Dette kan gjøres i SørumSpeilet og som oppslag ved Slora Mølle.
b. Flere intereresseforeninger har meldt at de er interessert i å samarbeide med Slora Mølle, blant annet Sem
Saga. Henvendelsene oversendes Slora Mølles Venner.
Vølneberg gamle skole, arbeidsoppgaver.
a.
Leder har bedt om forslag fra Hans-Erik K, Bjørn T og Kåre Olav O. til utvidelse av uthuset. Plassmangelen
gjør at ting står så tett at man mister oversikten, så en utvidelse er nødvendig om uthuset skal kunne brukes
som redskapsmuseum.
b. Kåre B. har startet dugnadsarbeidet med å få kartlagt og digitalisert inventaret som historielaget disponerer
med bilde, navn på giver, dato/årstall osv. Trygve Sæther brukes som kilde da han sitter med en
papirdokumentas.
c.
Forslag fra leder: Bør man ha en venneforening rundt Vølneberg Gamle skole slik vi har det rundt Slora
Mølle?
Stier og turer - Glomma kultursti, Pilegrimsleden, Asbjørnsenstien og årets utflukter vi har hatt ca 20-30 stk på
turene i år, så det er en økning i deltakelse.
a.
Det er kommet forslag om å ha turene oftere eller å ha mer differensierte turer hvor man kan gå «langt» eller
«kortere» på samme turen.
b. Vedtak: Styret ber Haakon Sandbraaten om å fortsette som ansvarlig for turene da turene han har lagt opp i år
har vært godt besøkt og HS har stor kunnskap om turterrenget i Sørum. Styret sender HS forslag til turer.
Turene bør inn i det første SørumSpeilet etter nyttår
c.
Historielaget ved leder fortsetter samarbeidet med kommunen og grunneierne om rydding av Asbjørnsenstien.
Historielaget påtar seg å lage tekst til skilter, resten tar grunneiere og kommunen seg av. Fylket har gitt kr
25.000,- i støtte til merkingen.
Sørumspeilet #4/2012 og hjemmesiden Lillian redegjorde for status og fortalte litt om innholdet. Blant annet er Sørum
Kommune 50 år i år og Albert Hovind kommer med historiske glimt fra Kvevli-kroken. Det skal være redaksjonsmøte
mandag 3. sep.
Skulleruds samlinger samt bygdebok bind 6, handlingsplan. Kjell K. påtar seg ansvaret for å se gjennom samlingen
og få organisert en midlertidig lagring hos Elin M.
Synergier i samarbeid med Romerike historielag. Ungdomsavdeling. Leder: Det bør utformes et forslag til neste
årsmøte om hvordan man bør organisere seg for å få inkludert et område som er spesielt rettet for og med ungdom.
Spørsmålet er om vi må begrense arbeidet vi gjør i dag eller om vi skal utforme avdelinger hvor ungdomsavdeling er ett
av områdene.
a.
Leder av Romerike Historielag, Tom Halvorsen, refererte tankene som Romerike Historielag har om å få
dannet en ungdomsavdeling. RH har lansert idéen om at det bør satses på ungdom overfor Akershus
Kulturvernråd. Tips til historielagene kan være å få satt opp QR-koder for smartphone ved kulturminner.
Eksempelvis kan man også lage en tekst + bilde over et kulturminne og lansere som en konkurranse blant
ungdom. Man kan innføre styreweb som gjør at man enkelt kan sende informasjon til alle eller gruppevis til
de som er tilknyttet. Man kan eksempelvis også lanser en spørreundersøkelse om hva folk kan tenke seg å
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jobbe med? Man har sett at «boking» – at man lar seg avbilde med en bok på de merkeligste steder – slå an
blant ungdom, så hvorfor ikke «Kulting»- en ungdom på et kulturminne?
b. Ida H: Det bør være QR-koder er overalt hvor det er kulturminner. Sommerjobbtilbudet til ungdom var noe
som slo an, da kunne de også tjene litt penger, noe som motiverte ekstra. Det kan være lurt å starte i tidlig
alder med å vekke interessen for historie. Eksempelvis invitere ungdom til kjøretur med Tertitten med
historieforteller.
c.
Eli M- Man kan arrangere sykkeltur for ungdom med stopp ved Kulturminner.
d. Vedtak: Elin og Ida danner prosjektgruppe som arbeider spesielt for ungdomsfremmende tiltak.
Referansepersoner er EM fra BS historielag og Tom H fra RH. Spesielt arbeide for å danne en
ungdomsgruppe mot 10. års jubileum for Bingsfosshallen lørdag 14. september 2013.
Samarbeid med Sørum Kommune om frivillighet – hva gjør vi? Blaker og Sørum Historielag har et godt samarbeid
med andre lag og foreninger.
Eventuelt
a.

b.
c.

d.
e.
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Kongssvingerbanen har 50 års jubileum. Dersom historielaget skulle ha involvert seg så måtte det være i forhold til
Blaker stasjon, men denne er ikke med i jubileet, det er Sørumsand er valgt. Bingen Lenseminneforening
samarbeider med Aurskog-Hølandsbanen. De vil vise frem et tablå den 29. september mellom tertittenbanen og
hovedbanen. Som kulisse vil Tertitten stå på sporet med et kombitog med vogner for tømmer og passasjertrafikk. Et
tablå av fløtere og lessefolk skal frakte tømmer fra tertitten og ned til elven. Det hele er ment å vare ca 10. min.
Anders Henriksen har arbeidet med å lage en permanent utstilling i sykkelskuret med oksiderte bilder fra historiske
scener knyttet til jernbane og fløting. Det vil bli avduking av utsmykningen. D W-S eri i regi av å være leder av
historielaget er invitert med på jubileumstoget, Karolinetoget. Reisen varer ½ time. Tertitten er åpen for
passasjertrafikk. Historielaget markerer jubileet med en artikkel om Kongsvingerbanen i SørumSpeilet, antagelig i
nr 5.
Sørum Kommune har bevilget kr 100.000 i kulturmidler til Blaker og Sørum Historielag.
Tre høringer fra Sørum Kommune med høringsuttalelser fra leder er sendt ut til styret for kommentarer. Det gjelder
områdeplan Frogner, Sørumsand senter og for Husebyjordet. Vedtak: Høringsuttalelsene bør ikke inn i
SørumSpeilet da de tar for mye plass, men de bør ut på hjemmesiden. I det hele tatt bør hjemmesiden brukes
flittigere til å informere medlemmene i større grad om hva som skjer.
Det har vært arrangert tur til Sem saga som er en del av Asker museum etter invitasjon fra Asker historielag.
Kommunen har sendt ut en høringsuttalelse om Bjerke på Lindeberg.
Det har vært 60. års jubileum for Ullensaker historielag.
Nes kulturhus inviterer til juleforestilingen «En jul i gamle dager»’
Leder har svart på en henvendelse fra fellesrådene for historielagene i Oslo i mars.
Mottatt en reklamebrosjyre for Sopelimboken.
Sigmund og Kåre skal ha et rodemøte for å få et system på disse
Det skal settes inn en artikkel hvor man etterlyser gamle bygdehistorier i SørumSpeilet for samle til en bok. Ansvar
Kåre B og Lillian M.
Kjell Huseby etterlyser bilder til kalenderen.
Kjell Huseby etterlyser gamle brusflasker.
Det eksisterer et ressursenter for Gamle bygninger i Akershus. De registrerer alle gamle hus på Romerike. Elin M
holder kontakten med dem.

Neste møte er onsdag 26. september 2012 kl 19.00 i Bingsfosshallen
Referat Ellen Margrete Graarud, onsdag 29. august 2012

Til punktene:
1 Godkjenne referat fra møte #3/2012
3a Geir Jacobsen laget et nytt kjøpekontraktsforslag som sikrer damrett. Forslaget er godkjent av partene.
3b Norsk Kulturminnefond har godkjent historielagets aksept for tilskudd
4 Mulig utvidelse av bygning for redskassamling er diskutert i møte med styret i Vølneberg Vel.
7 Skulleruds samlinger er foreløpig ikke gjennomgått
10 Sommeravslutning på Vølneberg gamle skole ble ikke arrangert. Dette bør vurderes i styret.
2 Økonomirapport pr. 30 juli 2012
Tilleggsgrunn rundt Slora Mølle er kjøpt og betalt for totalt kr. 70.000 + kr 10.000 i adm.kost.
3 Høstsamling på Vølneberg fredag 31 august 2012
Høstsamling for aktivitetsledere og styremedlemmer med ledsager ønsker vi å arrangere på Vølneberg gamle skole 31
august 2012. Arrangementskomite er ikke oppnevnt. Hvem kan delta?
4 Slora Mølle, arbeidsoppgaver og prosjektgjennomføring
Nå er alle papirer levert til Sørum Kommune for oppmåling og tinglysing av nytt skjøte for erhvervet tilleggsgrunn.
Norsk Kulturminnefond har godkjent Historielagt som mottaker av tilskudd ved rehabilitering av Slora Mølle.
Prosjektrapportering vil være omfattende. Leder ønsker å ivareta den rapporteringen men må derfor ha avlastning fra
andre oppgaver.
5 Vølneberg gamle skole, arbeidsoppgaver
Registrering av gjenstander i Vølneberg gamle skole og i redskapssamlingenb skal gjøres i samarbeid mellom Trygve
Sæther, Kåre Bøhler og Dag Winding-Sørensen. Mulig utvidelse av bygning for redskapssamlingen fortsetter. Arbeid
for etablering av skolehistorisk samling i samarbeid med Sørum Kommune fortsetter.
6 Stier og turer - Glomma kultursti, Pilegrimsleden, Asbjørnsenstien og årets utflukter
Kulturstien langs Glomma ryddes av Bjørn Tveit. Stien blir meget brukt. Historielaget må profilere seg sterkere med
informasjonsplakater langs stien.
Sørum Kommune skal koordinere arbeidet med Pilegrimsleden i samarbeid med lokale lag og foreninger. Gunnar
Ulvestad er historielagets kontaktperson.
Historielaget hat mottatt kr. 25.000 fra Akershus Fylkeskommune for merking av Asbjørnsenstien. Sørum Kommune
skal koordinere arbeidet sammene med lokale lag og foreninger.
Rusleturene er gjennomført i løpet av august. Kjenn din bygd-turen starter på Sørumsand bibliotek 8 september. Andre
utflukter er ikke fastsatt. En tur til Nannestad, Gran og til Asker og Bærum er åpne alternativer.
7 Sørumspeilet #4/2012 og hjemmesiden
8 Skulleruds samlinger samt bygdebok bind 6, handlingsplan
Det er foreløpig ikke gjort noe med dette. Skal historielaget være pådriver eller avvente?
9 Synergier i samarbeid med Romerike historielag
Å samarbeide med Romerike Historielag og møter og utflukter er en mulighet for å engasjere medlemmer. Hvordan
kan det bli gjennomført?
10 Samarbeid med Sørum Kommune om frivillighet – hva gjør vi?
Sprer historielaget sine oppgaver for bredt? Vil et samarbeid om ytterligere frivillige oppgaver bli fulgt opp av
medlemmene?
Eventuelt

