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Bli med historielaget på sommertur 1. juni:

Amtmannsgården Stenberg og Skibladner
Vi inviterer historielagets medlemmer på en sponset sommertur med buss til Stenberg friluftsmuseum og deretter tur
med Skibladner.
Bussen starter fra Lillehammer skysstasjon søndag 1. juni
kl. 12:00 med Haverstad Turbusser. Vi kjører til amtmannsgården Stenberg og friluftmuseum på Vestre Toten
og ankommer ca. 14.00 hvor
vi vil få omvisning og anledning til å kjøpe kaffe.
Stenberg er et stort friluftsmuseum. Museet består av 11
bygninger som viser forskjellen i byggeskikk og boforhold
mellom embetsmann og tjenestefolk som drev gården på
1800-tallet. Museet er bygget
rundt amtmannsgården Stenberg. Gården ligger omgitt av en vakker park, åker og eng.
Gården ble fredet i 1923 og kjøpt av Toten Museumslag i
1934. Gården er senere blitt utviklet fra å være amtmannsgård til også og bli et av landets største friluftsmuseer.
Amtmannsgården var plass, gard og sæter frem til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og
bygde opp gården. Sorenskriver og Eidsvollmann, senere

informASjon:

Søndag 1. juni 2014.
Buss fra Lillehammer
skysstasjon kl. 12.00.
Turen koster kr. 400 pr. person.
påmeLding innen 22. mAi
til grethe Borgen på tlf. 905 35 880
eller mail
borgengrethe@gmail.com

BeTALing innen 22. mAi
til fåberg og Lillehammer
Historielag konto 2000 24 19115.

amtmann Lauritz Weidemann med kone og barn overtok
gården i 1802. Han bygde opp gården som den står i dag.
Turen går videre til Gjøvik og D/S Skibladner og ”så seile
vi på Mjøsa”. I år er det Prøysen jubileum og Camilla Granlien og hennes musikere
fremfører Prøysens viser og
historier under seilasen. Vi
får servert gammeldags husmannskost ”flesk og duppe”
i skipets Første Plads Madsalon.
Egenandel på turen er kr.
400,- pr. person som inkluderer buss tur/retur, inngang og omvisning på Stenberg Gård, tur med underholdning og middag på
Skibladner. Drikke må kostes av hver enkelt.
Vi har 40 plasser/billetter og førstemann til mølla... Vi er
tilbake på Lillehammer ca. kl. 2100.
Bindende påmelding til Grethe Borgen,
tlf: 995 35 880 / mail: borgengrethe@gmail.com innen torsdag 22. mai.
Betaling innen torsdag 22. mai til
Fåberg og Lillehammer Historielag konto 2000 24 19115.

fåberg og Lillehammer Historielag
årsmøte 16. mars 2014 på Lillehammer Steinerskole
foruten representanter fra styret og
valgkomiteen, møtte 18 medlemmer,
til sammen 24 stemmeberettigede.
Leder, Grethe Borgen, ønsket velkommen, og ga oppmerksomheten
over til Steinerskolens elever som ga
oss en fin opplevelse med sang og
spill, særlig var vel det egenkomponerte musikalskhistoriske stykket av flott
kvalitet.
l Styreleder åpnet så årsmøtet, og
Jens Homb og Kirsten Andberg ble
valgt til å underskrive protokollen.
Ingen hadde noen innsigelser til innkallingen.
l årsmeldingen ble gjennomgått uten
kommentar fra forsamlingen. Historielaget har pr. 31-12 2013 553 registrerte
medlemmer. Årsmeldingen godkjent
ved akklamasjon.
l regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Det viste et overskudd på drøyt
66 tusen kroner. Revisjonsberetningen
ble lest opp. Godkjent ved akklamasjon.
l Kontingent for 2015.
Styret foreslår at medlemskontingenten blir som i dag: kr. 150,- for enkeltmedlemmer. Og at det innføres et
familiemedlemsskap på kr. 250,-.
Vedtatt ved akklamasjon.
l Sak fremmet av styret.
Styret foreslår at kasserer og leder
godtgjøres med et årlig honorar på
inntil kr. 6000,- hver.
Dette forslaget ble trukket og ikke
tatt opp til votering, da det etter en del
kommentarer ble følgende forslag lan-

sert fra salen:
Styret får årsmøtets godkjennelse til
å vurdere styrehonorar på inntil Kr.
6000.- pr. år til følgende styremedlemmer. Leder, kasserer, og sekretær.
Til fremleggelse for neste årsmøte
anmodes styret om å vurdere et kronebeløp også til de andre i styret og til
varamedlemmer.
Dette forslaget fra salen ble i sin helhet vedtatt enstemmig ved akklamasjon.
l eventuelt
Det ble framsatt et benkeforslag om
at styret i historielaget setter i gang
administrerende tiltak for å innhente
dokumentasjon fra personer, gjerne da
godt voksne, som antas å kunne sitte
med unike kunnskaper om vår nære
fortid. I mange tilfeller kanskje kunnskap som er ferd med å gå tapt.
Det er her tenkt både på samtaler,
fotografering og kanskje også filmsnutter dersom dette er mulig.
Røster fra salen sluttet seg til dette
forslaget.
l Valg.
Ved valgkomiteens leder Truls Strand.
Styrets sammensetning etter valget:
Leder: Grethe Borgen
2013-2015
Nestleder:
Jan Gunnar Nyfløt
2013-2015
Sekretær:
Inger Elisabeth Fryjordet
2014-2016
Kasserer:
Jostein Valved
2013-2015
Styremedlem:
Nina Grøseth Skurdal
2014-2016

Varamedlem:
Thorstein Hernes
Varamedlem:
Roar Torgersen
Revisor: Sigvard Ulven
Valgkommite:
Truls Strand
Jette Homb
Karen Jørstad

2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015

Revisor Sigvard Ulven
Gjenvalg.
Etter styrets anmodning tar Truls
Strand, Jette Homb og Karin Jørstad
gjenvalg som valgkomite.
Valget ble bifalt med akklamasjon.
l Æresmedlemskap.
Dette ble ved diplom og blomster tilkjent Ole H Rønningen for fremragende innsats for historielaget på
svært mange måter, og gjennom utallige år.
Forsamlingen bifalte tildelingen
med stor applaus.
Rønningen satte tydeligvis pris på
tildelingen, og takket med forsikringen
om at hans innsats bunnet i stor interesse for vår fortid og historielaget
generelt.
Det offisielle årsmøtet ble så avsluttet.
Deretter fulgte et interessant foredrag om antroposofien i Lillehammer
distriktet ved Rigmor Haugen Jensen.
Ettermiddagen ble deretter avsluttet
med kaffe og god kringle.

ole H. utnevnt som nytt
æresmedlem i historielaget
Ole H. Rønningen ble av årsmøtet
hedret med æresmedlemsskap i
Fåberg og Lillehammer historielag.
Dette er en utmerkelse som henger
høyt, det har blitt utdelt bare en
gang tidligere, da Kristian Hosar
ble æresmedlem i 2013.
Ole H. har vært engasjert i historielagsarbeid gjennom en årrekke.
Han har vært styremedlem i flere år
og leder av laget en periode ved
årtusenskiftet. I tillegg har han,
sammen med Anita Smestad, skrevet bøkene om husmannsplassene i
Fåberg. Dette er bøker som stadig
har interesse og som ofte brukes
som et oppslagsverk over garder og
husmannsplasser i vår kommune.
Bilde til høgre:
Det nye styret: Sittende fra venstre:
Grethe Borgen, leder,
Nina G. Skurdal, styremedlem.
Stående fra venstre:
Jostein Valved, kasserer,
Jan Gunnar Nyfløt, nestleder,
Roar Torgersen, varamedlem.
Ikke tilstede da bildet bla tatt:
Inger Elisabeth Fryjordet, sekretær,
Thorstein Hernes, varamedlem.

Bilde under:
Steinerskolens elever underholdt
årsmøtet med fin musikk.

Ole H. har et utrolig godt minne,
han husker det meste av stedsnavn
og eiendomsgrenser. Han er leder
av gatenavnkomiteen i Lillehammer der han stadig imponerer med
sine kunnskaper. Nå for tida er han
aktivt med i historielagets arbeid
for å systematisere alle de opplysningene han gjennom flere år har
samlet inn angående setrene i kommunen. Seterstellet er i ferd med å
bli glemt, så dette er viktig kunnskap å ta vare på. – Kunnskap som
blir glemt hvis vi ikke gjør dette tilgjengelig for kommende generasjoner. Ole H. Rønningen er en pådriver i å få tatt vare på vår lokale historie.
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nytt fra historielaget
Høsttur til pellestova
Høsten er fin i fjellet, og vi er allerede i
gang med å planlegge historielagets
høsttur. Det blir buss til Pellestova, der
får vi se den gamle Pellefilmen. Samtidig får vi oss en tur innom Vegmuseet
med interessant omvisning. Vegmuseet
setter opp en ny hovedutstilling i år.
Vi koser oss med god mat på utflukten.
Mer informasjon vil komme seinere.

redaksjonskomiteen
Terje moringen
forbereder høstens årbok ble takket med blomster
Fåberg og Lillehammer Historielags årbok er lagets store satsing
på lokal historieformidling. Årets
årbok er under full planlegging,
og årboks-komiteen består av
Arnfinn Engen, Anne Holbø Vendelboe og Asmund Hanslien.

Terje Moringen har vært historielagets
kasserer i mange år, men på vårens årsmøte takket han av og fikk blomster og
takkeord for innsatsen. Terje har vært
en stabil og ryddig kasserer som hele
tida har hatt oversikten over lagets økonomi. I tillegg har han godt humør og
god kjennskap til Fåberg og fåberginger!

mesna Brug har 200 års jubileum i
sommer. Til høsten kommer hitorielaget tilbake til en jubileumsvandring langs mesnaelva og tur til
maihaugens jubileumsutstilling.
mesna Brugs historie startet i 1814 da peder eriksen Bue fikk skjøte på grunn fra
Lysgaard langs mesnaelva. eiendommen gikk fra Lilletorget til Spinneribrua. Bue
hadde tidligere drevet et mindre verksted hjemme på Bu i gamlevegen. mesnaelva
ga vannkraft til å drive mølle og verksted. Ved mesna produserte han bjeller, klokker og låser som han solgte på markeder landet over.

