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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

sommertur 9. juni
til nordre stuksrud
Lørdag 19. januar kunne vi i gd lese om den unge
arkeologen og småbrukeren dan Halvard Løvlid.
Han ønsker å drive den gamle fraflytta gården nordre stuksrud i rudsbygd. som et av tre fraflytta bruk
i øvre del av rudsbygd vestside, finner vi nordre
stuksrud øverst. Løvlid har et brennende ønske om å
ta vare på tunet og drive jorda.
"Norsk landbruk handler ikke bare om økt produksjon
og økonomisk lønnsomhet. Det handler også om
bosetting, helse, miljø, kulturhistorie, tradisjoner".
Vi har kontaktet Løvlid og bedt oss selv på besøk
søndag 9. juni. Vi setter opp buss fra Lurhaugen kl. 10
og kan også eventuelt stoppe på Jorekstad, dersom det
blir behov for det. Det går ikke veg helt fram, så vi må
gå de siste motbakkene, noe som tar 20 minutter i frisk,
ungdommelig gange. Det er vanskelig framkommelig

Praktisk

informasjon:

Lørdag 9.juni 2013.
Buss fra Lurhaugen
kl. 10.00, kan også
stoppe på jorekstad.
turen koster
kr. 100 pr. person.
PåmeLding
til thorstein Hernes
på sms til 900 16 639
eller mail
thhern@online.no.

for en som ikke er god til beins. Vel fremme inviteres vi
til en aktivitetsdag, der vi oppfordres til å prøve oss på
spinning, skigardoppsetting og flatbrødbaking. Dersom noen av våre deltagere også kan enkle nyttige ting
en småbruker burde kunne, hadde det vært fint om de
kunne demonstrert dette. Han blir også veldig glad om
noen kan tenke seg å bidra til å lage stativ, slik at han
kan sette opp igjen sin gamle slipestein. Kontakt ham
gjerne på telefon 480 29 908.
Det serveres også kaffe og kringle. Folk må ha med
egen stol/klappstol å sitte på.
Dersom dere også får med dere ugifte unge damer
med sans for bonderomantikk får de gratis buss;)
Pris: Kr 100,- (betales på bussen).
Bussen har 55 plasser, og det er påmelding til
Thorstein Hernes, på sms til 900 16 639
eller mail thhern@online.no

Velkommen til Nordre Stuksrud

fåberg og Lillehammer historielag

årsmøtet 10. mars 2013 på Lillehammer bibliotek
styreleder kirsten andberg ønsket ca. 50 medlemmer velkomne.
til å underskrive protokollen ble
valgt Per richard Bærøe og inger
johanne eide.
1) Innkalling og årsmelding for
2012 var sendt medlemmene i
«Nytt om gammelt». Innkallingen
ble godkjent. Styrets årsberetning
ble ikke lest opp, men styreleder
tok fram noen punkter. Kirsten
Andberg rettet en stor takk til
årboks-redaksjonen. Hun takket
også Ole H. Rønningen som gjør en
god jobb for historielaget som leder
av gatenavnkomiteen. I tillegg har
han lagt ned et stort arbeid med å
samle inn opplysninger om setrene
i kommunen.
Det ble også nevnt at alle barneog ungdomsskolene fikk årboka
hvert år.
Det vil bli satt opp informasjonsskilt ved Åretta-brua med opplysning om fabrikkvirksomheten der
på 1800-tallet.
Fåberg og Lillehammer historielag har også opprettet en egen
Facebook-side. Årsmeldinga ble
godkjent.

2) Kasserer Terje Moringen gikk
gjennom regnskapet for 2012. Laget
har gått med et lite overskudd.
Regnskapet var revidert og godkjent av lagets revisor Sigvart
Ulven. Årsmøtet godkjente regnskapet.
3) Fastsettelse av kontingent. Årsmøtet vedtok samme årskontingent
som tidligere 150,-.
4) Det var ingen innkomne saker til
behandling på årsmøtet.
5) Valg. Truls Strand fra valgkomiteen orienterte. Valgkomiteen har
bestått av Truls Strand, Torbjørn
Dahl og Jette Homb. Det ble ikke
krevd skriftlig valg.
Styreleder:
Grethe Borgen valgt for 2 år.
Styremedlem:
Terje Moringen ikke på valg.
Styremedlem:
Inger Elisabeth Fryjordet ikke på
valg.
Styremedlem:
Jan Gunnar Nyfløt valgt for 2 år.
Styremedlem:
Jostein Valved (ny) valgt for 2 år.

Varamedlem:
Thorstein Hernes valgt for 1 år.
Varamedlem:
Roar Torgersen valgt for 1 år.
Styrets forslag på valgkomite for 2014:
Truls Strand, Jette Homb og Karin
Jørstad (ny).
Revisor:
Sigvart Ulven, valgt for 1 år.
Valgkomiteens forslag til styresammensetning ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Kristian Hosars mangeårige innsats
for Fåberg og Lillehammer historielag ble påskjønnet ved å utnevne
Hosar til historielagets første æresmedlem. Kristian Hosar har lagt
ned en betydelig innsats i årboksarbeidet, og har vært en kapasitet
når det gjelder gamle fotografier fra
vårt område. Kirsten Andberg
overrakte en innrammet plakett og
blomster til stor applaus.
Etter årsmøtet ble det vist en film
fra det gamle Lillehammer.

kirsten andberg har
gjort en stor innsats
for historielaget
gjennom mange år.
Kirsten Andberg har vært
leder i laget fra 2008 – 2013.
Hun ble takket av med
mange gode ord under historielagets siste årsmøte.
Med sitt blide og rause Sørlands-vesen har hun tatt
hånd om historien til dølakommunen på beste vis. Og
hun har opparbeidet seg et
nettverk og kunnskaper på
de fleste områder som historielaget har hatt stor nytte
av.
Hun har representert
Fåberg og Lillehammer historielag på en svært god
måte, og har vært en kløpper til å dra i gang dugna-

der og å få folk til å samarbeide. Hun har vært nøyaktig og hatt full oversikt
over alt arbeidet som mange
frivillige har lagt ned i
arbeidet for å bevare historien i vårt lokalsamfunn.
Kirsten har lagt vekt på
at det skal være hyggelig å
være medlem av historielaget, med turer i nærområdet, arrangementer og festligheter.
Og som en sa under siste
årsmøtet: «Aldri har det
vært så artige fester som da
Kirsten var leder ….»
Tusen takk til Kirsten for
innsatsen i disse årene.

kristian Hosar
er utnevnt til
fåberg og
Lillehammer
historielags
første
æresmedlem!
Under historielagets årsmøte i mars
mottok Kristian Hosar blomster,
diplom og mange gode ord for sin innsats for Fåberg og Lillehammer historielag gjennom mange år. Han har vært
med i redaksjonen for årboka siden
1985 og fått vært med på å gi ut 24
årbøker. Dette utgjør 4449 sider med
lokalhistorie fra vårt nærområde!
Hosar er utdannet fotograf og han
har vært journalist i GD gjennom en
årrekke.
Han er svært allsidig og har forfattet
mange artikler i årbøkene. Som eksem-

pler på Hosars brede interessefelt kan
vi nevne artikler som: «Kvinnefotografene», «Da lyset kom til byen»,«Fåberginger i Canada»; «Dans, gudstjeneste
og politisk kamp»; «Han som innførte
hvitløken i Lillehammer».

Med sin utpregede estetiske sans er
Kristian Hosar en meget dyktig, arbeidsom og beskjeden kar som også har fått
Kongens gull og kulturprisen for Gudbrandsdalen.
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i 2013 er det 150 år siden
Hans aanrud ble født
jubileet feires gjennom hele året. 2. juni blir det familiedag på
maihaugen med bidrag fra gausdal kulturskole som spiller
morten jostads dramatisering av aanrud-fortellingen «en odelsbonde».
i hele sommer kan du nå gå langs råk og stier i gausdal med
tilknytning til Hans aanruds diktning. ta kontakt med gausdal
historielag for turforslag.

Brunlaugbrua på
fåberg
over Brunlaugsundet var
det fergetrafikk før det
kom bru. trebruene ble
tatt av flommen flere
ganger. Brua på bildet
forsvant i 1916.

