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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Velkommen til årsmøte
søndag 1. mars kl. 1830 på Jorekstad
Kaffe, te og bløtkake serveres fra kl 1800.
Av saklisten nevnes
Styrets årsmelding for 2008
Regnskap for 2008
Fastsettelse av kontingent for 2010
Eventuelle innkomne saker
Valg av: To styremedlemmer for to år
To varamedlemmer til styret for ett år
Revisor for ett år
Tre medlemmer av valgkomiteen for ett år

Jan Vidar Lie Pedersen vil vise film fra byjubileet i 1977
og ta for seg tidligere markeringer av Lillehammers historie.

Fra byjubileet i 1977 var det dekket frokostbord i øsende regnvær i gågata. På årsmøtet viser Jan Vidar Lie Pedersen film fra jubileet.

Årsmelding for
Fåberg og Lillehammer Historielag 2008
Årsmøtet 2008
Årsmøtet ble holdt på Rica Victoria Hotell søndag 24. februar kl
18.30.
Leder, Steinar Ouren, hadde sykdomsforfall og nestleder, Jan
Vidar Lie Pedersen, ønsket 50 årsmøtedeltagere velkommen.
Møtet var kunngjort med annonse i GD og ved utsendelse av
”Nytt om Gammelt”. Ingen av medlemmene hadde meldt spesielle saker til behandling under møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader. Ragnhild
Sorgendal og Arne Dahl ble valgt til å underskrive protokollen.
Sekretæren, Kari Brennum, leste årsberetningen for 2007.
Kassereren, Terje Moringen, gjennomgikk regnskap og refererte
revisjonsberetningen.
Det var ingen merknader til styrets årsmelding eller regnskap,
men det ble fremmet ønske om utgivelse av register for de siste
årbøkene. Det ble også gitt ros for opptrykk av årbok nr. 17 som
har vært utsolgt en tid, og takksigelse for fine turer i 2007.
Styrets forslag til årskontingent for 2009 på kr. 150,- ble
enstemmig vedtatt. Styret fikk også fullmakt til å innføre kr.
250,- i årskontingent for familier.
Forslag til vedteksendringer ble fremmet på årsmøtet 11.
mars 2007. De merknader som da fremkom, har vært behandlet i
styret. Forslag til vedtektsendringene ble referert i sin helhet i
innkallingen til årsmøtet.
Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt mot en stemme. Nå er Fåberg og Lillehammer Historielag det nye navnet.
Det ble i denne forbindelse stilt spørsmål om historielagets
logo.
Etter årsmøtet kåserte Margaret og Ola Eggen om Henry T.
Newton Chesshyres erindringer fra et fem års opphold i Svatsum.

Valg:
Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlemmer:

Kirsten Andberg
Jan Vidar Lie Pedersen
Kari Brennum
Terje Moringen
Roar Torgersen
Inger Elisabeth Fryjordet
Thorstein Hernes

2008/2009
2008
2008
2008/2009
2008/2009
2008
2008

Revisor:

Sigvart Ulven

2008

Valgkomite:

Kirsti Krekling
Kristian Hosar
Thorbjørn Dahl

2008
2008
2008

Redaksjonskomite:
Medlemmene av redaksjonskomiteen for årboka oppnevnes av
styret. Komiteen har vært slik sammensatt for årbok nr. 27 som
kom ut høsten 2008.
Formann:
Jan Vidar Lie Pedersen
Medlemmer:
Terje Aspeslåen, Arnfinn Engen, Kristian
Hosar, Kirsti Krekling, Helge I. Rønning

Styremøter
Fåberg og Lillehammer Historielag har i 2008 avholdt fem styremøter og protokollført 45 behandlede saker. Alle, unntatt et års-

møte har vært holdt i historielagets lokaler på Maihaugen. Begge
varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøtene.

Representasjon
Henning Sveum og Oddgeir Jørstad har representert historielaget i styret for Fåberg kultursti, som har ansvaret for ettersyn og
vedlikehold av kulturstien.
Roar Torgersen og Thorstein Hernes representerer historielaget i en prosjektgruppe som inntil videre har ansvaret for ettersyn og vedlikehold av Mesna kultursti.
Jan Vidar Lie Pedersen, Kristian Hosar og Kirsten Andberg var
historielagets representanter på årsmøte i Gudbrandsdal Historielag/Dølaringen i Ringebu Prestegard den 30.august.
Ole H. Rønningen, Kirsten Andberg og Kristian Hosar med
Grethe Borgen som varamedlem, representerer historielaget i
Lillehammer kommunes navnekomite.
Oppland fylkeskommune arrangerte seminar på Lillehammer
med tema Kulturminneåret 2009. Kirsten Andberg deltok.

Publikasjoner
På årsmøtet ble det uttrykt ønske om å få resten av registeret i
bokform. Styret har bestemt at registeret skal ligge på internettsidene våre, men dersom noen medlemmer ønsker papirutgave
kan vi være behjelpelig med utskrift.
Redaksjonskomiteens formann, Jan Vidar Lie Pedersen, ledet
presentasjonen av årbok nr. 27 i Lillehammer Kunstmuseum.
Det var meget godt frammøte denne novembersøndagen. Reidar
T. Larsen fortalte om opplevelser fra sin barndom i byen og hvordan han, etter mange års fravær så på Lillehammer i dag.
Ole O. Moen representerte innflytterens syn på byen og dens
omegn. Til slutt ga Arnfinn Engen et innblikk i turistenes varierende syn på byen.
Personnavnregister og saksregister for årbok nr. 27 er lagt
inn på internett. Takk til Grethe Borgen og Kari Brennum for
arbeidet.
Nytrykk av ”Det muntre Lillehammer”, årbok nr. 17, er nå i
salg.
Historielagets medlemsblad, ”Nytt om gammelt”, kom ut fire
ganger i 2008.
En arbeidsgruppe har sett på gardshistorien til Aksel Hattestad og bestemt at en av de åtte permene skal bli overført til data.
Det vil gi bedre utgangspunkt for videre diskusjoner om hva som
eventuelt skal skje med manuskriptet til Hattestad.
Ole H. Rønningen arbeider videre med sitt prosjekt om setrer
i Fåberg.

Arrangementer
Ole H. Rønningen var også i år leder for historielagets stand på
Jorekstadbasaren. Det ble solgt årbøker og arrangert kunnskapstest fra de gamle bildene som var utstilt.
Vårturen, 15. juni, gikk til Vingrom med vandring langs Panoramavegen og besøk på Bratberg gard. Videre gikk ferden til
”Petterkåken”, hvor Eivind Kjellsmoen og Jon Vegard Lunde
orienterte om livet i og rundt hytta under siste verdenskrig.
På Boro gård ble det servert lunsj og arrangert omvisning på
stabburmuseet, før Tom Haraldsen orienterte om de arkeologiske funn som er gjort på jordene ved Hov gård. Til slutt tok Inger
Elisabeth Fryjordet oss med til Vingrom kirke for en innføring i

kirkens 100-årige historie.
Høstturen 14. september gikk langs Mesnaelva med Kai Solbakken som guide. Ved Øvstedalsfossen ble det servert pultost,
flatbrød, kaffe og kaker.
2. oktober åpnet tidligere rektor Johan Storm Munch skolemuseet på Lillehammer videregående skole for ca. 20 historielagsmedlemmer.
Under ”frakke dager”, lørdag 20. juni, arrangerte historielaget
”kjempesalg” av bøker sammen med Thorsrud forlag og Dølaringen. Et meget vellykket arrangement med stor oppslutning.
Som vanlig hadde historielaget stand under Maihaugens julemarked 29. – 30. november. Snøen, som kom lørdag, laget en
flott ramme rundt arrangementet. Årbøkene er tydelig populære
julegaver for mange.

Kveldsseminar i lokalhistorie
I 2008 var det niende året de åpne kveldsseminarene ble arrangert på Storhove i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.
Programmet i 2008:
9. januar: Kristian Hosar
Lillehammeravisene og nazimyndighetene
23. januar: Åge Dalby
Lokalt blikk på OL -historien
6. februar: Olav Nøkleby
Landbruksskoleopplæringen i Oppland med vekt på Storhoves
historie
20. februar: Ove Røsbak
”Lommelyktgutten” – Lokalhistorie fra Furnes på 1960-tallet
5. mars: Tore Pryser
Hans Kraabøl. Sjøkaptein i USA og bonde i Gausdal 1815-1817
26. mars: Ivar Olstad
Øl og brennevin i Lillehammer i gamle dager

5. november: Jan Vidar Lie Pedersen
Dramatiske hendinger i Gudbrandsdalen 2
19. november: Per Øyvind Sandberg
Mjøsen Skogeierforening. En samvirkebedrift gjennom hundre år
3. desember: Arnfinn Engen
Skyssvesenet i Gudbrandsdalen

Andre aktiviteter
Også i år har alle barne- og ungdomsskolene i Lillehammer fått
siste årbok gratis til sine bibliotek.
Månedens fotografi har vært utstilt i den lokalhistoriske avdeling i andre etasje i biblioteket i Lillehammer. Historielaget
ønsker å få publikum til å identifisere personer eller steder som
er avbildet.
Det har kommet inn en del kommentarer til fotografiene,
men vi kunne ønske enda flere opplysninger. Bildene er til salgs
for kr 300 pr. bilde.
Richard Fauskrud har påtatt seg vervet som ny redaktør for
historielagets hjemmeside etter at Lars Finne reiser til Australia.
Ny brosjyre om Fåberg og Lillehammer historielag er under
utarbeidelse.

Medlemstall og økonomi
Ved årets utgang hadde historielaget 538 medlemmer, en økning
på 5 i forhold til året før. Seks tidligere medlemmer som ikke har
betalt kontingenten for 2007 og 2008, er strøket.
Resultatregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr.
72.026,42. Etter dette er lagets bokførte egenkapital kr.
789.116,72. Den reelle egenkapitalen er høyere fordi laget av
bøker er utgiftsført i sin helhet.
Historielaget har etter styrets vurdering solid økonomi.

Regnskap for 2008
RESULTAT

2008

2007

Driftsinntekter
Salg av bøker
Tilskudd fra Lhmr. kommune
Medlemskontingenter
Egenandel medlemsaktiviteter
Sum driftsinntekter

266.284,00 228.178,00
5.000,00
5.000,00
79.250,00
76.025,00
4.850,00
28.250,00
355.384,00 337.453,00

Driftskostnader
Varekostnader
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

162.100,00 139.600,00
29.272,50
27.430,00
130.812,59 148.897,51
322.185,09 315.927,51

Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Årsresultat

33.198,91

21.525,49

38.827,51

25.549,48

72.026,42

47.074,97

BALANSE

2008

2007

Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

21.629,00
28.863,80
810.602,92 722.461,30
839.466,72 744.090,30

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 010107
Årsresultat/overskudd
Sum egenkapital

717.090,30 670.015,33
72.026,42
47.074,97
789.116,72 717.090,30

Gjeld
Leverandørgjeld
Forskudd fra medlemmer
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

50.200,00
150,00
50.350,00

27.000,00
27.000,00

839.466,72 744.090,30

Lillehammer, 31. desember 2007 / 20. januar 2009

Fåberg og Lillehammer Historielag Lillehammer
Kirsten Andberg, leder
Jan Vidar Lie Pedersen, nestleder
Kari Brennum, sekretær
Terje Moringen, kasserer
Roar Torgersen, styremedlem
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Thorsrud a.s har tatt seg av produksjonen.

Historiske fotografier til salgs
Fåberg og Lillehammer Historielag har en periode hatt
Månedens Fotografi i andre etasje på Lillehammer Bibliotek. Dersom noen ønsker å kjøpe bilder, blir de til salgs
under årsmøtet på Jorekstad. Prisen er 300 kroner. Fotografiene, som er 60 x 90 centimeter store, er kopiert på
godt papir og selges fra veggen.
Her er et utvalg av bildene som blir stilt ut i Notvarpet på
Jorekstad.

17. mai 1965.

Badedammen.

Brøggers guttekor.

Salg hos Vold.

Stortorget på 60-tallet

Terrassen ca. 1960

