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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Velkommen til årsmøte
søndag 13. mars kl. 14 på Skihytta i Nordre Ål
Enkel servering
Av saklisten nevnes
Styrets årsmelding for 2010
Regnskap for 2010
Fastsettelse av kontingent for 2012
Eventuelle innkomne saker

Valg av: Styreformann
To styremedlemmer for to år
To varamedlemmer til styret for ett år
Revisor for ett år
Tre medlemmer av valgkomiteen for ett år

Etter årsmøtet blir det

Lysbildekåseri med glimt fra dagliglivet i Ålsbygda
gjennom tidene ved Egil Rustadstuen
Roar Torgersen forteller om bakgrunnen for at Skihytta ble reist

Årsmelding for
Fåberg og Lillehammer Historielag 2010
Årsmøtet ble holdt på Sangerhuset i Vingrom 14. mars 2010
kl. 18.30. Kaffe og kaker ble servert fra kl. 18.00
Leder for Fåberg og Lillehammer Historielag, Kirsten
Andberg, ledet møtet. Hun ønsket velkommen til det nyrestaurerte Sangerhuset og berømmet det arbeidet som var lagt
ned der av en stor dugnadsgjeng. Laget har aldri hatt møter
i dette huset tidligere, men styret er opptatt av at sammenkomstene i foreningen blir spredt i hele kommunen.
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. Jette
Homb og Kåre Brekken ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet.
Det ble enstemmig godtatt at sekretær Kari Brennum ikke
behøvde å lese årsmeldingen, da den er trykket i siste ”Nytt
om Gammelt” og lest av de frammøtte. Det var ingen merknader til styrets årsmelding.
Kassereren, Terje Moringen, gjennomgikk regnskap og
refererte revisjonsberetningen.
Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning og vedtok
regnskapet i henhold til styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2012 ble, som de siste årene,
fastsatt til kr. 150,-.

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

Revisor:

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

2010
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2010
2010

Sigvart Ulven

2010

Valgkomite:

Kirsti Krekling
2010
Torbjørn Dahl
2010
Truls Strand
2010
Redaksjonskomite:
Medlemmene av redaksjonskomiteen for årboka oppnevnes
av styret. For årbok nr. 29 som kom høsten 2010, har komiteen vært slik sammensatt.
Formann:
Jan Vidar Lie Pedersen
Terje Aspeslåen, Arnfinn Engen,
Kristian Hosar, Kirsti Krekling og
Helge I. Rønning

Styremøter
Fåberg og Lillehammer Historielag har avholdt fem styremøter og protokollført 52 behandlede saker i 2010. Alle
styremøtene har vært holdt i historielagets lokale på Maihaugen. Begge varamedlemmene har vært innkalt til alle
styremøtene. Thorstein Hernes flyttet til Alta siste halvåret i
2010. Via telefon og mail er han blitt informert om aktiviteter i laget og bidratt med gode innspill.

Representasjon
På den årlige slektsforskerdagen i oktober, arrangert av DISOppland, hadde Fåberg og Lillehammer Historielag stand.
Samarbeidet med forskjellige lag og foreninger er til nytte
og glede for alle.
Ole H. Rønningen, Kristian Hosar og Kirsten Andberg
med Grethe Borgen som varamedlem, representerer historielaget i Lillehammer kommunes navnekomite.
Roar Torgersen og Thorstein Hernes representerer historielaget i en prosjektgruppe som har ansvar for vedlikehold
og ettersyn av Mesna kultursti.
På årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag/Dølaringen på
Kleppe i Vågå, 28. august var Kirsti Krekling, Kristian
Hosar, Jan Vidar Lie Pedersen, Terje Aspeslåen og Arnfinn
Engen historielagets representanter.
Henning Sveum og Oddgeir Jørstad representerer historielaget i styret for Fåberg Kultursti.
Under ”kulturnattarrangementet” 27. november hadde
historielaget stand på Lillehammer Bibliotek. Temaet var
”levende bøker”.

Publikasjoner
”Nytt om gammelt” har kommet ut tre ganger i 2010.
Det ser ut som flere og flere er blitt klar over historielagets
hjemmeside. Fra fjernt og nært dukker det opp spørsmål om
årbøker, foto, slekt og gravsteder. Styret er svært takknemlig
for det arbeidet Richard Fauskrud og Per Richard Bærøe gjør
for at spørsmålene kan bli besvart. Begge to har en utrolig
kunnskap om Fåberg og Lillehammers historie.
En stor takk til dyktige Maihaugvenner som arbeider
med Hattestad-dokumentene. Det er et tidkrevende arbeid
som snart er ferdig.
Det er laget egen brosjyre for kveldsseminarene på HiL.
Folderen er lagt ut på forskjellige steder i byen.
Årbok for Fåberg og Lillehammer Historielag ble presentert på Fabrikken 14. november. Leder av redaksjonskomiteen, Jan Vidar Lie Pedersen, ønsket en tallrik forsamling velkommen i de gamle lokalene til Steen & Strøms Møbelfabrikk. Redaksjonskomiteens medlemmer bidro med
innlegg fra årets bok. Etter møtet ble det servert Joika-boller
sponset av Nortura.
Årbok 29 er gitt i gave til alle barne- og ungdomsskolene i
kommunen.

Arrangementer
I vår ble det arrangert sopelimkurs under ledelse av Thorstein Hernes. Kurset ble avertert i GD og åpent for medlemmer og potensielle nye medlemmer. Med annonse i lokalavisene håper historielaget å vise sine aktiviteter for andre
enn leserne av ”Nytt om gammelt”. Det har gitt flere nye
medlemmer.
17. april var det invitasjon til utkjøring av veteranbiler og
besøk på Kjøretøymuseet. Dessverre møtte ikke så mange
opp på dette arrangementet.
Boksalget på Lilletorget 19. juni gikk strålende inntil regnet pøste ned på salgsbordene og alt måtte ryddes ned i kassene igjen. Samme dag var det dugnad på Dompenhytta,
men nattens vind og regn hadde trolig skremt hjelperne.

Det var kamp om plass i bussen på turen ”Gardimellom”
i Lillehammer søndag 15. august. Brynjulf Handgaard imponerte med all sin viten. Besøksmålene var de gårder som forpliktet seg til å avgi grunn til tomter til Lillehammer by i
1827. Gårdsbesøkene ble et av mange høydepunkt på turen.
Som vanlig hadde historielaget stand på Maihaugen
under julemarkedet sist i november. Det ble mange hyggelige samtaler og historielagets årbøker solgte bra. Stor takk
til vaktene som sleit med å holde varmen i sprengkulda.

Kveldsseminar i lokalhistorie
Historielaget er svært glad for samarbeidet med Høgskolen i
Lillehammer. Mange spennende temaer blir tatt opp og
publikum synes å sette stor pris på tiltaket.
Stor takk til Tore Pryser, Trond Feiring og Ivar Skeide.
Programmet i 2010
Onsdag 13. januar: Mona Lie Thommessen
Forteller fra musikk- og teaterliv i Lillehammer
Onsdag 20. januar: Per Harald Grue
Landbruket i Lillehammer 1940 – 80 opplevd
som herredsagronomsønn
Onsdag 3. februar: Ivar Teigum
Erfaring med å skrive bygdebøker
Onsdag 17. februar: Tom H. Børse Haraldsen
Gullgubber i Vingrom
Onsdag 3. mars: Trond Feiring
Axel Thallaug. Lillehamring i rikspolitikken
Onsdag 3. november: Marit Hosar og Karen Bleken
”Minnenes melodi”
Onsdag 17. november: O. Henrik Akeleye Braastad
”Fra Jupiter til Lillehammer.
Gustav Frøding. Den sorgfulle skratteren”
Onsdag 1. desember: Jan Vidar Lie Pedersen
Gjenstander laget i Fåberg og Lillehammer

Andre aktiviteter
Ole Rønning, Jan Vidar Lie Pedersen og Terje Moringen
arbeider med å få til et minnesmerke med navn på alle sovjetere som døde i arbeidsleiren på Jørstadmoen under siste
verdenskrig. På befaring 3. mai deltok historielagsrepresentantene samt Rune Nilsson og Tor Ellingsen (Jørstadmoen
leir), Einar Lenes (Forsvarsbygg) og Per-Otto Gullaksen fra
Krigsgravtjenesten.
Gjøvik Historielag inviterte til ”impulssamling” for historielagene i distriktet. Helge Rønning, Jan Vidar Lie Pedersen
og Kirsten Andberg tok turen til ”Kulturloftet” i Holmen
Brænderi.
Styret takker for lånte bilder til vår nystartede fotosamling. Her er Opplandsarkivet og dets hjelpere til stor glede
og nytte.
Takk til Aase-Berit og Iver Ouren for mye innsamlet stoff
og bilder. Det er til inspirasjon for styret.
Grethe Borgen og Kari Brennum arbeider med register for
årbok 29. Det er et tidkrevende arbeid på grunn av det store
antall navn i årets bok.

Medlemstall og økonomi
Ved årets utgang hadde historielaget 560 medlemmer, en
økning på 15 i forhold til året før. Seks tidligere medlemmer
som ikke har betalt kontingent for 2009 og 2010, er strøket.
Resultatregnskapet for 2010 viser et overskudd på
kr. 7.800,12. Etter dette er lagets bokførte egenkapital
kr. 826.560,72.
Den reelle egenkapital er høyere fordi lageret av årbøker
er utgiftsført i sin helhet.
Historielaget har etter styrets vurdering solid økonomi.

Regnskap for 2010
RESULTAT

BALANSE
2010

2009

Driftsinntekter
Salg av bøker
259.450,00
Tilsk. Lilleh.k/Industrifor./momsref. 22.996,00
Medlemskontingenter
82.350,00
Egenandel medlemsaktiviteter
3.200,00
Sum driftsinntekter
367.996,00

260.812,00
10.000,00
77.400,00
36.350,00
384.562,00

Driftskostnader
Varekostnader
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

197.300,00
29.055,00
151.038,85
377.393,85

151.200,00
29.192,50
194.500,85
374.893,35

– 9.397,85

9.668,65

Finansinntekter
Renteinntekter

17.197,97

19.975,23

Årsresultat

7.800,12

29.643,88

Driftsresultat

2010

2009

Eiendeler
Omløpsmidler
Skyldig kontingent
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

0,00
0,00
876.415,72
876.415,72

450,00
32.458,00
811.852,60
844.760,60

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 010110
Årsresultat/overskudd
Sum egenkapital

818.760,60
7.800,12
826.560,72

789.116,72
29.643,88
818.760,60

Gjeld
Leverandørgjeld
Forskudd fra medlemmer
Sum kortsiktig gjeld

49.255,00
600,00
49.855,00

26.000,00
0,00
26.000,00

Sum egenkapital og gjeld

876.415,72

844.760,60

Lillehammer, 31. desember 2010 / 18. februar 2011

Fåberg og Lillehammer Historielag
Kirsten Andberg, leder – Jan Vidar Lie Pedersen, nestleder – Kari Brennum, sekretær
Terje Moringen, kasserer – Roar Torgersen, styremedlem
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Nytt om gammelt
utgis av Fåberg og
Lillehammer Historielag,
Postboks 331, 2602 Lillehammer.

post@faberghistorielag.no
www.faberghistorielag.no
Thorsrud a.s har tatt seg av produksjonen.

Mange vil finne slekta
Internett kan være en god hjelp til å finne opplysninger om slekta
Historielaget har i senere tid fått mange henvendelser med
spørsmål om slekt. TV-programmene Hvem tror du at du er?
har gitt mange enda større interesse for å finne opplysninger
om slekta bakover. Vi har fått stor hjelp av Per Richard
Bærøe og Richard Fauskrud til å svare på henvendelsene.
Stor takk til dem begge!
Men det er også mye vi kan gjøre selv for å nøste opp i
slekta. Richard Fauskrud og Karen Bleken ved Opplandsarkivet på Maihaugen sier at de viktigste kildene for slektsgransking i Norge ligger på
www.digitalarkivet.no. Her finnes folketellinger, kirkebø-

ker, skifteprotokoller, pantebøker og andre kilder. Her er
det også et forum hvor du kan spørre om du skulle stå fast.
Et annet forum for spørsmål og svar ligger på
www.disnorge.no
Andre adresser hvor det ligger stoff i, er
www.slekt.no, www.genealogi.no og
www.wangensteen.net
En nyttig adresse om du ønsker å drive slektsgransking i
utlandet, er www.cyndislist.com, sier Karen Bleken og
Richard Fauskrud.

Interessent fra Søre Ål
Aase-Berit og Iver Ouren
har gitt historielaget en
gave med mye verdifullt
materiale fra Søre Ål.
På en CD med navnet Fra
Berggrund til Dallerud Bro er
det 29 historiske bilder fra
Kongevegen gjennom bygda.
I en perm er det mange
dokumenter fra bygda,
blant annet med oversikt
over frivillige lag og organi-

Historielaget
på julemarked
Også denne gang hadde Fåberg og Lillehammer Historielag stand på det årlige Julemarkedet på Maihaugen. Flere
fra laget hjalp til med å selge historielagets bøker, først og fremst årbøkene.
Salget var bra, og det var også et par
som kjøpte hele årbokserien, altså 29
bøker. Også Dølaringen Boklags Årbok
for Gudbrandsdalen ble solgt denne
gang.
Historielagets styremedlem Inger Elisabeth
Fryjordet (t.h.) ekspederer Ingebjørg
Koppang på julemarkedet på Maihaugen.
Foto: Bjørn Riise.

sasjoner som har vært i
virksomhet gjennom årene.
Blant dokumentene er det
mye som forteller om ungdomslokalet Solheim og
ungdomslaget Skogværingen og virksomheten der.
Tusen takk til Aase-Berit
og Iver for gaven!

