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Høsttur langs Fåberg Kultursti
Turen som arrangeres søndag 6. september, går fra Fåberg kirke til oppkjøringa til
Øvre Dal fra Hunderfossveien er i underkant av 4,5 km. lang. Den gamle pilgrimsleden nordover fra Fåberg kirke følger den samme traseen.
Fra kirka (vi parkerer på kirkevangen) og til turens høyeste punkt Jakthaugen, hvor
det serveres kaffe, er det en høydeforskjell på ca. 135 m med litt sterk stigning i starten.
Selv etter alt regnet i sommer er stien forholdsvis tørr og fin, men det anbefales
gode sko.
Turen er forøvrig beskrevet som tur nr. 26 i Vandreboka til historielaget. Den går
gjennom et landskap som i kommunedelplanen er benevnt som: kulturlandskap med
høy prioritet.
Kulturstien går egentlig helt ned til helleristningene i Drotten, men denne gangen
avslutter vi turen ved RV 253. Herfra vil det bli busstransport tilbake til bilene våre
ved kirka. En representant fra kulturstien (Knut Brobakken) vil følge oss på turen.

Tur i Marcellos fotspor
20. september går turen oppover til Otta, Thokampen,
hvor vi skal besøke Marcello Haugens hytte, Sameti. Vi
vil også innom Krigsminnesamlingen på Kvam. På hjemturen blir det middag på Vertshuset Sinclair og et besøk i
Skottetogsamlingen.
På Thokampen vil Sel historielag spandere kaffe på
oss.
Turen er dessverre ikke egnet for de som ikke går så lett.
Det er snakk om en spasertur på 10 – 15 minutter fra
bussen til hytta i et ganske bratt terreng.
Dato:
Møtested:
Tidspunkt:
Pris:
Guide
Påmelding:
Frist:

20. september
Lurhaugen
Kl. 10.00
Kr. 350,Jan Vidar Lie Pedersen
Og det lover jo det beste for ”utferden”
Kirsten Andberg
Tlf 61250674 eller 90715363
Innen 14. september

Praktiske opplysninger:
Vi starter fra Fåberg kirke
kl. 12.00.
Påmelding til: Roar Torgersen
Tlf. 61254357 – M 9001174148043126.
Vi trenger påmelding på grunn av
kaffeservering og busstransport.
Pris: Denne turen er gratis. Som en
del av 80 års jubileet vil historielaget spandere busstransport og
kaffe denne gang.

Vi inviterer barnefamilier til
potetopptagning på Nordre Hov.
Søndag 6. september kl 12-15
Nordre Hov gård, rett nord for Vingrom krk.
Stort potetskilt står i veikrysset opp til gården
i Vingromsvegen 307, 2609 Lillehammer.
Traktor med kaste-opptager vil enkelt ”grave” frem
potetene, slik at familiene kan få lov til å plukke poteter
i kurver før de helles forsiktig over i potetkasser.
Man kan for en billig penge kjøpe med
seg poteter hjem til eget bruk.
NB! Ta på oljebukse og støvler og skikkelig
arbeidsantrekk! Evt egen mat og drikke.
Prøv forskjellige ”potetaktiviter”:
Potetplukking, potetskjeløp, potetmjøllaging,
potettrykk, veie seg på potetvekta,
premie for dagens største potet innen kl 15.00.

Fåberg og Lillehammer Historielag ønsker å legge til retPå vegne av vertskap på gården, Synnøve og Ole Amund Hov,
te for at dagens barns skal kunne være med på forskjellige
ønsker dermed Fåberg og Lillehammer Historielag
aktiviteter med bakgrunn i vår kulturarv. Vi har derfor gleden av
velkommen til en formiddag i potetåkeren.
å invitere familiene i utvalgte barnehager til "gammeldags"
Evt spørsmål ring Thorstein Hernes 900 16 639
potetplukking. Ta gjerne med venner! Tilbudet er gratis!

Historielagets tur til

”Det hemmelige

På jakt etter røttene
sine i Gudbrandsdalen
I 2009 feirer Gudbrandsdalslaget in America med sine 325 medlemmer sitt hundre års jubileum. Feiringen foregår på forskjellige måter
bl. a. med publisering av ei bok med immigrantbiografier, stor fest i
St. Paul, Minnesota og ikke minst en to ukers tur for medlemmene til
Gudbrandsdalen sommeren 2009.
Finanskrisa gjorde sitt til at oppslutningen var litt mindre enn forventet, men tur til Norge ble det.
Sankthansaften møtte vi gruppa fra Gudbrandsdalslaget in America under deres besøk på Maihaugen.
Rev. James B. Olson, leder i laget, fortalte at hele to dager er satt av
til besøk på Maihaugen og Lillehammer, før turen gikk videre til flere
steder dalen hvor turdeltakerne fikk mulighet til å oppsøke forfedrenes hjemsted og å knytte familiekontakter.
Alle historielagene i Gudbrandsdalen var invitert til å møte gruppa
fra Amerika, presentere sitt lag og fortelle om lagets aktiviteter.
Omlag et halvt dusin lokallag var representert på Maihaugen, og
kontakter ble knyttet mens praten gikk livlig over kaffekoppen.
Terje Aspeslåen

Lørdag 11.juli møtte ca. 70 personer opp på Lurhaugen i Lillehammer for å reise på tur ”ut i det
blå” med Fåberg og Lillehammer Historielag.
Det ble en strålende dag !
Hyggelig velkomst på tunet til ”Det hemmelige Teater” med nytraktet kaffe og vafler.
Det gjorde ingen ting at det kom en liten
regnskur – omgivelsene og vertskapet veide opp
for det.
Presis kl 13 ønsket teatersjef Audun Gjermstad velkommen til vandreteater og Jeppe på
Bjerget – og så gikk to timer veldig fort. Akt en
og tre foregikk ute på forskjellige ”stasjoner”,
men i akt to ble vi invitert inn i selve teaterbygningen med Jeppe i baronens seng – og andre
medlemmene av baroniet i orkesteret. Veldig
intimt og morsomt, med nydelig musikk av bl.a.
baronen selv.
Det var flere enn meg som lot seg imponere
av profesjonaliteten – og den hyggelige og morsomme stemningen teaterensemblet klarte å
skape.
Deretter vandret deltakerne i samlet flokk til
Ro hvor det var dekket hyggelige bord på låven
med forskjellige smaksprøver av det Lina og Tor
lager. Da alle var mette og vel fornøyde, fikk vi
en orientering om historien bak Ro og de prosjektene dette paret driver. Noen rakk også en
tur i Lina sin urtehage, før vi fikk dagens siste
overraskelse: Busselskapet kunne tilby historisk
interesserte personer en buss fra 1950-tallet, som
kjørte oss vel tilbake til utgangspunktet.
Det manglet ikke på gode tilbakemeldinger –
og flere ga uttrykk for å ha fått mye for pengene.

Bilder: Anne-Marie Thorsrud

eater” og ”Kulturstugu” i Ro i Bødalen
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2009
– et jubelår!

Fra Nils Eirik Jevne har vi fått tilsendt dette bildet. Han opplyser at bildet er tatt av brødbilen på ”Lillehammerfjellet”, sannsynligvis i midten av 1930 - årene og at det er hans mor,
Martha Olausen f. 1911, som står som nummer to fra venstre.
Er det noen i historielaget som vet hvem de andre kvinnene er, og hvor bildet er tatt?

Fåberg og Lillehammer
Historielag fyller 80 år i år.
Selve fødselsdagen var 2.
juli, men årsprogrammet
inneholder mange ulike
markeringer – ikke i form av
store middager for utvalgte,
men åpne program for alle
medlemmene. Arrangementene skal være til glede og gi
kunnskap om lokal kultur
og historie uten tanke på at
de skal gi store overskudd i
laget.
Velkommen til å være med
på flere arrangementer i
historielagets regi!

Nytt fra historielaget
Hyggelige meldinger

Merkestein

Historielaget får stadig hyggelige meldinger med ros. Det
er trivelig. Vi får også flere spørsmål om kopier av sider i
gamle årbøker. Det har vi utført, men når det dreier seg
om 20 – 30 sider fra forskjellige årbøker, ser vi oss nødt til
å melde pass.
Alle årbøkene er for øvrig i salg.

Professor Tore Pryser har gjort oss oppmerksom på
steinen som står ved innkjørselen til Gamleveien nordfra.
På den er det inngravert årstallet 1852, men det er svært
vanskelig å lese. Like ved steinen vokser det opp kratt og
en større bjørk. Det ville være trivelig om den gamle
steinen ble synlig og årstallet leselig. Det har vært kontakt
med vegvesenet om saken, men uten resultat. Er det noen
som kan tenke seg å ta fatt i oppgaven?

Kurs i lesing av gotisk håndskrift
I samarbeid med DIS-Oppland (Databehandling i slektsforskning) vil historielaget i høst arrangere kurs i gotisk
skriftlesing, forutsatt tilstrekkelig antall deltagere. Kurset
vil holdes en kveld pr. uke i seks uker, to – tre timer hver
kveld. Solveig Torp vil lede kurset, som holdes i Fylkesarkivets lokaler. Kursavgiften er ikke fastsatt. De som i en
avtalt periode ønsker å hjelpe historielaget, i samarbeid
med Opplandsarkivet, med å transkribere og legge inn
dokumenttekster på data, vil få refundert hele eller deler
av kursavgiften.
Interesserte bes henvende seg til Rolf Løvdal,
tlf. 61 25 56 66 eller 90 20 75 52.

Fotografier
Det er svært hyggelig at flere har sagt seg villige til å dele
fotografier med historielaget. Når høstmørket siger på,
skal vi ta kontakt med de personene som har gitt tilsagn
på bilder. Det arbeides med innkjøp av datautstyr og
scanner til oppgaven. Opplandsarkivet ved Marit Hosar
og Richard Fauskrud er våre gode hjelpere.

