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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Velkommen til årsmøte
søndag 25. mars kl. 14 på Bjørns Kro, Vingnes
Enkel servering – Boksalg
Av saklisten nevnes
Styrets årsmelding for 2011
Regnskap for 2011
Fastsettelse av kontingent for 2013
Eventuelle innkomne saker

Valg av: Styreleder
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:
Bildekavalkade fra kong Olavs signingsreise i 1958 og Låt og Leik på Maihaugen.
Opptak av Hans T. Løkken, kommentert av Helge Rønning og Kristian Hosar.

Velkommen til Vingnes

Årsmelding for
Fåberg og Lillehammer Historielag 2011
Årsmøtet i 2011

Årsmøtet ble holdt på Skihytta i Nordre Ål søndag 13. mars
kl. 14.00. Etter årsmøtet var det lysbilde- og smalfilmkåseri.
Leder av Historielaget, Kirsten Andberg, ønsket alle velkommen. Stoler måtte bæres fram og salen ble tett befolket.
Før møtestart ble det solgt bøker som Jon Thorsrud har gitt
til laget.
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. Inger
Line Thallaug og Bjarne Ranheim ble valgt til å underskrive
protokollen. Forslag om at sekretæren, Kari Brennum, ikke
behøvde å lese årsberetningen ble godtatt av årsmøtedeltagerne. Beretningen er i sin helhet gjengitt i ”Nytt om gammelt” og sendt alle medlemmene i god tid før årsmøtet.
Det ble gitt ros fra salen for lagets mange aktiviteter og
store engasjement. Årsberetningen for 2011 ble godkjent.
Kasserer, Terje Moringen, la fram regnskapet for 2010.
Han la også fram prosjektregnskap for årbøkene. Det viser
seg at de eldre årbøkene stadig selges. Revisjonsberetningen
ble lest opp.
Det ble stilt spørsmål om økende annonseutgifter fra foregående år. Her ble det svart at styret har ønsket å markedsføre lagets forskjellige aktiviteter for å rekruttere flere medlemmer.
Ett medlem spurte om honorar til styret. Kasserer, Terje
Moringen, sa at det ikke ble gitt noen godtgjørelser til styret,
men laget dekker utgifter til kjøring i forbindelse med oppdrag for Historielaget.
Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning og vedtok
regnskapet i henhold til styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2012 ble, som for de ni foregående år, fastsatt til kr 150,-.
Kirsten Andberg takket Kari Brennum for mangeårige
arbeid som sekretær i Historielaget og Kirsti Krekling for
lang tids arbeid i valgkomiteen.
Etter årsmøtet var det smalfilm og lysbilder med glimt fra
dagliglivet i Ålsbygda gjennom tidene ved Egil Rustadstuen. Roar Torgersen fortalte om bakgrunnen for at Skihytta
ble reist.
Historielaget spanderte kaffe og kaker under møtet.

Styret

Styret i Fåberg og Lillehammer Historielag har vært slik
sammensatt etter årsmøtet den 13. mars 2011:
Valgperiode
Leder
Kirsten Andberg
2011
Nestleder
Jan Vidar Lie Pedersen 2011/2012
Sekretær
Inger Elisabeth Fryjordet 2011
Kasserer
Terje Moringen
2010/2011
Styremedlemmer Roar Torgersen
2011/2012
Remi Hytten
2011/2012
Varamedlemmer Inger Elisabeth Fryjordet 2011
Thorstein Hernes
2011
Revisor

Sigvart Ulven

2011

Valgkomite

Torbjørn Dahl
Truls Strand
Kari Brennum

2011
2011
2011

Redaksjonskomite
Medlemmene av redaksjonskomiteen for årboka oppnevnes
av styret. Komiteen har vært slik sammensatt i 2011:
Formann
Medlemmer

Jan Vidar Lie Pedersen
Terje Aspeslåen, Arnfinn Engen,
Kristian Hosar, Kirsti Krekling og
Helge I. Rønning
Årbok nr. 30 ble presentert i Notvarpet på Jorekstad søndag
13. november.

Styremøter

Fåberg og Lillehammer Historielag har i 2011 avholdt fem
styremøter og protokollført 63 behandlede saker. Alle styremøtene har vært avholdt på lagets kontor på Maihaugen.
Varamedlemmene innkalles til alle møtene.

Representasjon

Henning Sveum og Oddgeir Jørstad har representert historielaget i styret for Fåberg Kultursti. Kirsti Krekling og Kirsten Andberg var historielagets representanter til Gudbrandsdal Historielag/Dølaringen årsmøte i Kvam.
Ole H. Rønningen, Kristian Hosar og Kirsten Andberg,
med Grethe Borgen som varamedlem, har vært historielagets representanter i Lillehammer kommunes navnekomite.

Publikasjoner

Også i år har alle barne- og ungdomsskole i kommunen fått
siste årbok til sitt bibliotek. ”Nytt om gammelt” har kommet
ut tre ganger i 2011. Det er laget en egen brosjyre for kveldsseminarene på Høyskolen i Lillehammer. Folderen er lagt ut
på forskjellige steder i kommunen.
Vår hjemmeside blir mye brukt og Historielaget mottar
mange spørsmål om slekt. Våre to gode støttespillere,
Richard Fauskrud og Per Richard Bærøe har også i år gledet
mange med hjelp og råd ved slektsforskning.
Historielaget er svært glad og imponert over det arbeidet
Maihaug-venner har utført i forbindelse med Hattestaddokumentene. Nå er alle gårdene å finne på vår hjemmeside. Hjertelig takk til Anne Owren som tok innspurten.

Arrangementer

Boksalget 18. juni ble lagt til Dølaringens nye lokaler i Kirkegata 51. Da regnet kom var vi svært glad for å være under
tak.
Vårturen gikk til Fåberg vestside med Ole H. Rønningen
og Inger Elisabeth Fryjordet som guide. Dessverre var det
mange som ikke fikk plass på denne turen.
2. oktober gikk turen til fjells med veteranbuss. Dyktige
guider var Jan Vidar Lie Pedersen og Roar Torgersen. Meget
populært og trivelig var det å komme til varm hytte, kaffe
og kringle servert av Anne Berit Torgersen på Kroksjøen.
Historielaget deltok med stand på møtet i DIS Oppland.

Også i år hadde Fåberg og Lillehammer Historielag stand
på julemarkedet på Maihaugen. Flere fra laget hjalp til med
å selge historielagets bøker.

Kveldsseminar i lokalhistorie

Også i 2011 ble det arrangert åpne kveldsseminar på Storhove i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Historielaget ser det som ett meget verdifullt samarbeid og publikum gleder seg over gode foredrag i lokalhistoriske emner.
Tore Pryser, Trond Feiring, Ivar Skeide og Kirsten Andberg har samarbeidet om kvelds-seminarene.
Programmet var
Onsdag 12. januar: Trond Feiring
Lillehammers store sønn? Den mangfoldige Thorstein
Lunde.
Onsdag 26. januar: Anne Holbø Wendelbo
”Bestefar og far”
Onsdag 9. februar: Thor Heyerdahl jr.
Min oppvekst i N. Ål
Onsdag 23. februar: Inger Bjørnhaug
Kvinnestemmer i ei husmortid
Onsdag 2. november: Per Richard Bærøe
”Vår mann i Bagdad- når lokalhistorien fører ut i verden”
Om rekonstruksjon av et livsløp og kildenes mangfoldighet.
Onsdag 16. november: Tore Pryser
”Thranitterbevegelsen i Lillehammer”
Onsdag 30. november: Terje Onshus:
”Lillehammerværet i historisk perspektiv”

Andre aktiviteter

Grethe Borgen og Kari Brennum har laget register for årbok
30. Det er overført til historielagets hjemmeside. Mange melder fra at de har stor nytte og glede av dette ”hjelpemiddelet” i jakt på personer, artikler, stedsnavn eller foto som er
med i årbøkene.
Roar Torgersen har arbeidet med det formelle ved overtagelsen av Dompenhytta.
Minneplate skal bli satt på hytteveggen.
Ole Rønning, Jan Vidar Lie Pedersen og Terje Moringen
arbeider videre med krigsminnesmerke på Jørstadmoen.
I kafeen på den nye Skyss-stasjonen har Historielaget fått
laget en informasjons-søyle.
I den siste måneden i 2011 har styret begynt å rydde historielagskontoret i Julingården på Maihaugen. Museet
trenger selv lokalet, men vi har fått tilbud om å benytte
møtelokalet ved artistinngangen.
Thorstein Hernes har gode ideer om geo-trail for historielaget. Han utprøver aktiviteten i nærmiljøet.

Medlemstall og økonomi

Ved årets utgang hadde historielaget 549 medlemmer, en
nedgang på 11 i forhold til året før. Flere av våre eldre medlemmer har dessverre gått bort, men vi har også fått flere
nye medlemmer. Ti tidligere medlemmer som ikke hadde
betalt for 2010 og 2011, er strøket.
Resultatregnskapet for 2011 viser et overskudd på
kr. 79.386,87. Etter dette er lagets bokførte egenkapital
kr 905.947,59.
Den reelle egenkapital er høyere fordi lageret av årbøker
er utgiftsført i sin helhet.
Historielaget har etter styrets vurdering solid økonomi.

Regnskap for 2011
RESULTAT

2011

2010

Driftsinntekter
Salg av bøker
279.208,00
Tilsk. Lilleh.k/Industrifor./momsref. 18.325,00
Medlemskontingenter
78.750,00
Egenandel medlemsaktiviteter
6.500,00
Sum driftsinntekter
382.783,00

259.450,00
22.996,00
82.350,00
3.200,00
367.996,00

Driftskostnader
Varekostnader
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

134.500,00
33.593,75
154.724,28
322.818,03

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

Driftsresultat

59.964,97

– 9.397,85

Finansinntekter
Renteinntekter

19.421,90

17.197,97

Årsresultat

79.386,87

7.800,12

BALANSE
Eiendeler
Omløpsmidler
Skyldig kontingent
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

2011

2010

0,00
180.062,00
758.335,59
938.397,59

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

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01.11
Årsresultat/overskudd
Sum egenkapital 01.01.12

826.560,72
79.386,87
905.947,59

818.760,60
7.800,12
826.560,72

Gjeld
Leverandørgjeld
Forskudd fra medlemmer
Sum kortsiktig gjeld

32.000,00
450,00
32.450,00

49.255,00
600,00
49.855,00

Sum egenkapital og gjeld

938.397,59

876.415,72

Lillehammer, 31. desember 2011 / 20. februar 2012

Fåberg og Lillehammer Historielag
Kirsten Andberg, leder – Jan Vidar Lie Pedersen, nestleder – Inger Elisabeth Fryjordet, sekretær
Terje Moringen, kasserer – Roar Torgersen, Remi Hytten, styremedlemmer

Nytt fra
historielaget
Historielaget i
navnekomiteen
Fåberg og Lillehammer Historielag
har tre representanter og en vara i
navnekomiteen i Lillehammer, det
som tidligere ble kalt gatenavnkomiteen.
I den nye komiteen som trådte i
funksjon fra nyttår, representerer
Inger Elisabeth Fryjordet, Thorstein
Hernæs og Ole H. Rønningen historielaget. Grethe Borgen er vararepresentant.
Kirsten Andberg og Kristian
Hosar hadde bedt om å få slippe
gjenvalg, mens Ole H. Rønningen
fortsetter en periode til.

Hattestadmanuskriptene
er på nett
De såkalte Hattestad-manuskriptene
er nå på nett og er å finne på hjemmesida til Fåberg og Lillehammer
Historielag. Historien til nesten 190
garder i Fåberg er dermed gjort tilgjengelig for allmenheten.
I samarbeid med Opplandsarkivet har historielaget hatt en dugnad
for å få skrevet inn manuskriptene,
som er ordnet alfabetisk
Folkehøyskolelæreren fra Vingrom gjorde arbeidet ferdig i 19621963, men bokverket ble av ulike
grunner aldri gitt ut. Historielaget
ønsker å understreke at de innskrevne manuskriptene ikke er korrekturlest mot originalene, slik at enkelte
skrivefeil kan ha oppstått.

Historisk søyle
på Skysstasjonen
I forbindelse med utbyggingen av
Lillehammer Skysstasjon ble historielaget invitert til å lage en «historisk
søyle», som nå er på plass i den nye
kafeen. På søyla er det i tekst og bilder fortalt om historielaget og hva
laget driver med. Det er også en
omtale av Dølaringen Boklag som
står for salget av lagets mange
bøker.

Jan Vidar
Lie Pedersen
1951 - 2012

Lillehammer og Fåberg Historielag har
mistet en av sine kjæreste og dyktigste
medarbeidere, Jan Vidar Lie Pedersen
døde natt til 3. februar, 60 år gammel, og
ble begravet fra en fullsatt Lillehammer
kirke 10. februar. Jan Vidar satte dype
spor etter seg og vil bli husket.
Han vokste opp like utenfor bygrensen, Rosenlund og Smestadmoen ble
hans barndoms eldorado. Allerede som
guttunge utforsket han byen og historien, observerte menneskene, butikkene,
originalene og begivenhetene. Det vitebegjærlige barnet sugde til seg inntrykk
og kunnskap som i senere år resulterte i
mange og levende artikler i våre årbøker.
Sin yrkeskarriere hadde Jan Vidar i
Dagningen fra avsluttet skolegang til han
begynte i NRK Opplandsradioen i 1992.
Han markerte seg tidlig i historielaget
og var med som skribent allerede i den
første årboka i 1979. Han kom inn i
redaksjonskomiteen i 1990, og fra 2003
til sin bortgang var han redaksjonsleder.
Han skrev et utall artikler, det gjelder
ikke minst i utgave nr. 29, Mer enn ostehøvler og piper, om oppfinnelser og produksjon i Fåberg og Lillehammer. Jan
Vidar hadde også en årelang innsats i
lagets hovedstyre bak seg; ved sin død
var han nestformann og var innstilt på å
ta over formannsvervet ved kommende
årsmøte.
Med sin lange journalistiske erfaring
og sin store interesse for historie, i særlig grad lokalhistorie, var han et funn for
historielaget. Hans første historiske artikler ble trykket i Dagningen mens han
gikk på realskolen. I 1975 og 1976 gav
han ut Glimt fra den gamle by I og II, de
første bildedokumentarene fra Lillehammer. Den gang var de historiske fotografiene lite påaktet. Jan Vidar så verdien i
dem, samlet selv en stor mengde og fikk
med seg bokhandler Haakon Bakken og
boktrykker Jon Thorsrud til å utgi de to
bøkene.

Jan Vidar vil bli husket for sitt store
engasjement også utenom Fåberg og Lillehammer Historielag. Han skrev en
rekke artikler i Årbok for Gudbrandsdalen,
den første sto på trykk i 1970. Han var
også sentral i Lillehammer Veteranvogn
Klubb og Norsk Kjøretøyhistorisk
Museum, satt i kommunestyret, gatenavnkomiteen og i mange lag og organisasjoner.
Knapt noen i distriktet har holdt så
mange kåserier og foredrag. Han opererte på et stort felt, var kunnskapsrik
by-guide, speaker og jubileumstaler. Det
er ikke mange møtelokaler i Gudbrandsdalen han ikke har besøkt, og han var
selvskreven guide på historielagets turer
– uansett hvor de gikk.
Personlig var Jan Vidar en blid, lun
og likandes kar, en god venn, alltid klar
til å gi en hjelpende hånd. De siste årene
var han mye plaget av sykdom, men
selv om han var helsemessig redusert,
var han klar med nye ideer og prosjekter.
Vi i Fåberg og Lillehammer Historielag vil huske ham med stor glede, tomrommet blir stort. Det blir rart å komme
til styremøtene, årsmøtene, turene og til
andre arrangementer i historielaget uten
at Jan Vidar er til stede for å lede, fortelle, guide, få opp humøret og fremkalle
lattersalvene.

For Fåberg og Lillehammer Historielag
Kirsten Andberg, leder
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