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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Velkommen til årsmøte
Lillehammer og Fåberg historielag har årsmøte på
Lillehammer bibliotek – litteraturhuset på Lillehammer
søndag 10. mars kl. 14. Det blir enkel servering.
Av saklisten nevnes
Styrets årsmelding for 2012
Regnskap for 2012
Fastsettelse av kontingent for 2014
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 blir det vist film fra det gamle Lillehammer

Stortorget fotografert
rundt 1900. Så å si alle
bygningene er revet, blant
annet for å gi plass til
Kunstmuseet og kinoen.

Årsmelding for
Fåberg og Lillehammer Historielag 2012
Årsmøtet i 2012
Årsmøtet i 2012 ble holdt på Bjørns Kro på Vingnes søndag
25. mars kl. 14.00.
Leder av Historielaget, Kirsten Andberg, ønsket alle velkommen.
Møtet var kunngjort med annonse i GD og ved utsendelse av ”Nytt om Gammelt”. Innkalling og sakliste ble godkjent, men det ble bemerket at noen få ikke hadde mottatt
medlemsbladet selv om det var postlagt i god tid.
Ingen av medlemmene hadde meldt spesielle saker til
behandling under møtet.
Til å underskrive protokollen ble Karin Jørstad og Jarle
Bragelien valgt.
Terje Moringen presenterte et detaljert regnskap for 2011.
Det ble ikke stilt spørsmål til regnskapet. Revisjonsberetningen ble lest opp.
Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning og vedtok
regnskapet i henhold til styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2013 ble, som for de ni foregående år, fastsatt til kr 150,-.
Brennum ledet valget som for 2012 ga følgende resultat:

Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Kirsten Andberg
Grethe Borgen
Inger Elisabeth Fryjordet
Terje Moringen
Roar Torgersen
Thorstein Hernes
Jan Gunnar Nyfløt

Valgperiode
2012
2012/2013
2012
2012/2013
2011/2012
2012
2012

Revisor
Valgkomite

Sigvart Ulven
2012
Torbjørn Dahl
2012
Truls Strand
2012
Jette Homb (ny)
2012
Medlemmene av redaksjonskomiteen for årboka oppnevnes
av styret.
Komiteen har vært slik sammensatt i 2012:
Leder
Kristian Hosar
Medlemmer
Terje Aspeslåen
Arnfinn Engen
Kirsti Krekling
Helge I. Rønning
Anne Holbø Wendelbo
Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker mens deltagerne hadde stor glede av en billedkavalkade fra Låt og leik på
Maihaugen i 1968, kommentert av Kirsti Krekling. Kong
Olavs signingsreise i 1958 ble kommentert av Helge I. Rønning. Smalfilmmaskinist var Kristian Hosar. Bildene var tatt
av Hans T. Løkken.

Styremøter
Fåberg og Lillehammer Historielag har i 2012 avholdt seks
styremøter og protokollført 50 behandlede saker. Varamedlemmene innkalles til alle møtene.
På første styremøte i januar 2012 hadde vi en ryddesjau.
Maihaugen ville ha tilbake vårt trivelige lagslokale i byavdelingen. Stor skuffelse, men som plaster på såret fikk vi lov å

benytte møtelokalet ved artistfoajeen. Det fungerer bra, ikke
minst etter at store skap på gangen ble fylt med historielagets årbøker

Årbokpresentasjon
Årbok nr. 32 ble presentert i Lillehammer Kunstmuseum
lørdag 27. oktober. Anne Holbo Wendelbo, Mona Lie Thommessen og Knut Korsæth fortalte litt fra sine innlegg i årbok
31. Eline Holbø Wendelbo bidro med sang og opplesning.
Meget stor oppslutning. I all hast måtte flere stoler bæres
inn i sal 2.
Styret hadde levd i spenning noen dager før bokpresentasjoen på grunn av konkursen i trykkeriet på Otta, hvor boka
var til innbinding. Heldigvis kom bøkene til Lillehammer i
rett tid.

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 på Otta 1. september.
Ole H. Rønningen, Inger Elisabeth Fryjordet og Thorstein
Hernes med Grethe Borgen som varamedlem, har vært historielagets representanter i Lillehammer kommunes navnekomite.

Publikasjoner
Også i år har alle barne- og ungdomsskolene i kommunen
fått siste årbok til sitt bibliotek. ”Nytt om Gammelt” har
kommet ut tre ganger i 2012. 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. En stor takk til Richard Fauskrud
og Per Richard Bærøe for gode svar og hjelp ved de mange
henvendelser historielaget får fra slektsforskere.
Nytt av året er lagets Facebook-side som er åpen for alle
historieinteresserte.

Arrangementer
Sommerens utflukt gikk til Ringsaker med besøk på Monssveen gård, Sveinhaug gård og Ringsaker kirke. En fullsatt
buss gledet seg over nye kunnskaper om våre ”naboer” i
Hedmark formidlet ved Grethe Borgen.
Ådne Norheim og Thorstein Hernes tok oss med på en
artig høstvandring langs Årettadalen. En fin tur med mye
spennende å se og høre.

Kveldsseminar i lokalhistorie
Også i 2012 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.
Det har vært ganske godt frammøte av interesserte deltagere.

Programmet var:
Onsdag 11. januar
Hans Jørgen Wallin Weihe
”Anders Sandvig-Mann og myte”
Onsdag 25. januar
Kjell Marius Mathiesen
”Schirmers elever i Gudbrandsdalen”
Onsdag 8. februar
Trond Feiring
”Behov for innlandshistorie?”
Onsdag 22. februar
Stein Ringen
”Fra Gudbrandsdalen til Oxford”
Onsdag 7. november
Kåre Hosar
”Kirke, kirkebakke og kirkegård som religiøs
og sosial arena”
Onsdag 21. november
Tore Pryser
”Kringen 1612 - myter og fakta”
Onsdag 5. desember
Anne Holbø Wendelbo
Håkon og Sigrid Hernes på inspeksjon i Dompenhytta Dompenhytta er historie”Lundemøbler”
lagets eiendom og ligger vakkert til ved Mesnaelva. Foto: Thorstein Hernes.

Andre aktiviteter
Stor takk til Grethe Borgen og Kari Brennum som har laget
register for årbok 31. 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.
Ole Rønning, Terje Moringen og Roar Torgersen arbeider
videre med krigsminnesmerke på Jørstadmoen.

Medlemstall og økonomi
Ved årets utgang hadde historielaget 558 medlemmer, en

økning på 9 i forhold til året før. Flere av våre eldre medlemmer har dessverre gått bort, men vi har også fått flere
nye medlemmer. Syv tidligere medlemmer er strøket, dette
etter at de er skyldig kontingent for to år. ( 2011 og 2012)
Resultatregnskapet for 2012 viser et overskudd på
kr. 27.790,07. Etter dette er lagets bokførte egenkapital
kr. 933.737,66.
Den reelle egenkapitalen er høyere fordi lageret av årbøker er utgiftsført i sin helhet i produksjonsåret.
Historielaget har etter styrets vurdering solid økonomi.

Regnskap for 2012
RESULTAT
2012
Driftsinntekter
Salg av bøker
253.031,00
Tilsk. Lilleh.k/Industrifor./momsref. 15.936,00
Medlemskontingenter
78.350,00
Egenandel medlemsaktiviteter
16.060,00
Diverse inntekter
6.850,00
Sum driftsinntekter
370.227,00
Driftskostnader
Varekostnader
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2011
279.208,00
18.325,00
78.750,00
6.500,00
0,00
382.783,00

168.400,00
34.150,00
161.960,06
364.510,06

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

Driftsresultat

5.716,94

59.964,97

Finansinntekter
Renteinntekter

22.073,13

19.421,90

Årsresultat

27.790,07

79.386,87

BALANSE
Eiendeler
Omløpsmidler
Skyldig kontingent
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

2012

0,00
206.668,00
761.069,66
967.737,66

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

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01.12
Årsresultat/overskudd
Sum egenkapital 31.12.2012

905.947,59
27.790,07
933.737,66

826.560,72
79.386,87
905.947,59

Gjeld
Leverandørgjeld
Forskudd fra medlemmer
Sum kortsiktig gjeld

34.000,00
0,00
34.000,00

32.000,00
450,00
32.450,00

Sum egenkapital og gjeld

967.737,66

938.397,59

Lillehammer, 31. desember 2012 / 20. februar 2013

Fåberg og Lillehammer Historielag
Kirsten Andberg, leder – Grethe Borgen, nestleder – Inger Elisabeth Fryjordet, sekretær
Terje Moringen, kasserer – Roar Torgersen, styremedlem

2011

Nytt fra
historielaget

Dølaringen Boklag i
Kirkegata 51 nedlagt

Facebook-side
er åpen for alle
I løpet av 2012 fikk Fåberg og Lillehammer historielag egen Facebook-side som er åpen for alle historieinteresserte. Bruk den og få
viktige meldinger.
Den som vil bli venn med oss på
Facebook, kan søke oss opp med
fullt navn og trykke ”Liker”. Da får
man automatiske oppdateringer
etter som det skjer noe, sier Thorstein Hernes.

Å kjenne sine røtter
TV-programmene ”Tore på sporet”
og ”Hvem tror du at du er?” har
gitt enda flere mennesker ønske
om å granske sin slekt og finne sine
røtter. Historielaget får stadig
mange spørsmål om vi kan hjelpe
med å finn fram til kilder.
Vår store hjelper er Richard
Fauskrud. Han sitter inne med en
utrolig mengde kunnskaper om
navn, slekter og gårder i hele Lillehammer. Richard imponerer med
sine grundige svar som gir spørreren enda større iver på å fortsette
sin jakt på slekten.
Historielagsbøkene ”Husmannsbok 1 og 2” har vært til glede og
nytte for mange og selger bra.

Dølaringens kontor og utsalg i Kirkegata 51 stengte 1. februar.
Dølaringen Boklag måtte dessverre
legge ned utsalget i Kirkegata 51 fra 1.
februar i år. Omsetningen var for liten
til forsvarlig drift.
Mange har spurt om hvordan de
kan skaffe seg årbøker til medlemspris
nå.

Bøkene vil bli solgt som vanlig på
bokpresentasjonen og på julemarkedet
på Maihaugen. På vår hjemmeside er
det også mulig å bestille bøker.
Det skal bli flere andre alternativer
også, men det kommer vi tilbake til i
neste medlemsblad.

Fra det gamle Lillehammer

Ny redaksjonskomite for kommende
årbok
Arbeidet med årbok for 2013 er
godt i gang. Komiteen består av
Arnfinn Engen, Anne Holbø Wendelbo, Karen Bleken og Asmund
Hanslien. Det blir trolig en forsterkning til i løpet av vinteren.
En stor takk til de som i mange
år har lagt ned utrolig mye arbeid i
årbøkene, men som nå ønsket
avløsning: Kristian Hosar, Kirsti
Krekling, Terje Aspesletten og Helge I. Rønning.
Til stor glede for årets komite
har Kristian Hosar lovet å være til
hjelp i enkelte sammenhenger.

Snømannen ved jernbanen var Lillehammers vintermerke i mange år. Snømannen forsvant
med OL i 1994, selv om det har er gjort enkelte forsøk på å gjenoppta tradisjonen. Hjørnekafeen i bakgrunnen forsvant også i OL-rusen, mens den gamle Dølaheimen ble revet i 1960årene og erstatet med en toetasjes murbygning, i dag en del av First Hotel Breiseth.
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