Nytt om gammelt
Februar 2016 – Nr. 1/16

FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Velkommen til årsmøte
Fåberg og Lillehammer historielag
har årsmøte på Røde Kors-huset, Nordsetervegen 19,

søndag 6. mars 2016 kl. 16.
Det blir en enkel servering.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av to medlemmer til å undertegne
protokollen, og valg av tellekorps
3. Styrets årsmelding for 2015
4. Regnskap for 2015

5.
6.
7.
8.
9.

Styrets forslag til endring av vedtektene
Innkomne saker
Aktivitetsplan og budsjett for 2016 til uttale
Kontingent for 2017
Valg

Etter årsmøtet blir det foredrag av Per Richard Bærøe
om Røde Kors og behandlingsinstitusjoner i byen.

Årsmelding for Fåberg og Lillehammer historielag 2015
Årsmøtet 2015

Årbok, meldingsblad og nettsider

Årsmøtet ble holdt på Norsk vegmuseum søndag 8. mars
2015 kl. 13. Lederen Grethe Borgen ønsket de 29 frammøtte
velkommen.
Årsmøtedokumentene var gjengitt i meldingsbladet Nytt
om Gammelt nr. 1/2015, og i nr. 2/2015 var et sammendrag
fra årsmøtet. På årsmøtet kom noen spørsmål og kommentarer: For ettertida bør det legges fram aktivitetsplan og budsjett. Kontingenten for enkeltmedlemmer, som har vært uendra kr 150 i over et tiår, ble vedtatt økt til kr 175 for 2016. For
familiemedlemsskap (nytt fra 2015) blir kontingenten kr 250 i
2016 som i 2015. Truls Strand la fram valgkomiteens forslag,
og det kom ikke avvikende forslag. Leder Grethe Borgen
takka Jan Gunnar Nyfløt og Roar Torgersen som gikk ut av
styret, og Jette Homb som gikk ut av valgkomiteen.
Helge I. Rønning ble utnevnt som æresmedlem for sitt
lange virke for historielaget.
Etter årsmøtet orienterte Torbjørn Dahl om at de best
bevarte rester etter et forhistorisk gudehus som noen gang
er funnet i Norge, er påvist på Vingrom. Funn av i alt 29
«gullgubber» av rent gull, gjør stedet unikt. Utbygging av
E6 på strekningen bør ikke ødelegge funnet. Han ønsket at
historielaget engasjerer seg i saka.
Geir Atle Stormbringer fortalte og viste filmglimt om kulturhistorisk feltarbeid på Edgeøya på Svalbard 2001, og
framheva en del av ei kulturhistorie som er lite kjent. –
Etterpå var det kringle og kaffe i vestibylen på museet.

Årbok nr. 34 kom ut i november 2015 og har tre hovedtemaer:
• Fra andre verdenskrig (5 artikler på til sammen 90 sider)
• Brev og personlige minner (6 innslag på til sammen 60
sider)
• Kulturliv (4 artikler på til sammen 62 sider)
Live Sætre og Geir Linberg har vært redaktører av årboka. Som vanlig har Jon Thorsrud ytt verdifull hjelp, stått
for grafisk formgiving og produksjon. Årboka er på 220
sider med 146 bilder. Opplaget er 1 400.
Årbok nr. 34 ble presentert på Lillehammer bibliotek onsdag 4. november med ca. 110 til stede. I tida fram til jul ble
mesteparten av årbøkene solgt. Historielaget hadde sammen
med Gudbrandsdal Historielag stand på Maihaugens julemarked 28-29. november, og solgte ca. 70 bøker der, derav
55 eksemplar av årbok nr. 34.
På historielagets nettside www.faberghistorielag.no kan
en bestille de bøkene historielaget har gitt ut. Og de er til
salgs i bokhandlene i Lillehammer.
Kjell Helge Moe står for utkjøring av bøker til bokhandlerne, distribusjon av bøker bestilt av enkeltpersoner nært
og fjernt, og fakturering. Dette er en arbeidskrevende og
viktig funksjon. Historielaget takker Kjell Helge.
For enkelte årganger har historielaget stort restopplag. I
november satte styret ned prisen til kr 100 (kr 60 for medlemmer) på årbøker med restopplag over 225 eksemplar. For
bøker vi har igjen mellom 100 og 225 eksemplar av, er prisen
kr 150 (kr 100), mens prisen fortsatt er kr 280 (kr 220) for
årbøker med restopplag under 100 eksemplar. I tillegg gis
rabatt til privatpersoner som kjøper mange bøker. Prisen på
årbok 34 er kr 300 (kr 240).
Meldingsbladet Nytt om gammelt ble sendt til alle medlemmene i februar, august og oktober 2015.
Vinteren 2015-16 arbeider Richard Fauskrud med å legge
historielagets nettsider www.faberghistorielag.no over på
ny teknisk plattform.

Tillitsvalgte
Etter årsmøtet 2015 har disse hatt årsmøtevalgte verv:
Styret
Leder:
Grethe Borgen
gjenvalgt for 2015-2016
Nestleder:
Nina Grøseth Skurdal
2014-2016 (nestleder fra 2015)
Sekretær:
Inger Elisabeth Fryjordet 2014-2016
Kasserer:
Jostein Valved
gjenvalgt for 2015-2017
Styremedlem:
Ådne Norheim
ny, 2015-2017, jf. seterprosjektet
Varamedlem:
Thorstein Hernes
gjenvalgt for 2015-2016
Varamedlem:
Randi Høstmælingen
ny, 2015-2016
Andre årsmøtevalgte
Revisor:
Sigvart Ulven
gjenvalgt for 2015-2016
Valgkomite:
Karin Jørstad, Truls Strand, Roar Torgersen for 2015-2016,
de to første gjenvalgt og sistemann ny i dette vervet.

Representasjon
Fåberg og Lillehammer historielag har deltatt på disse
arrangementene i 2015:
• Årsmøte i Gudbrandsdal Historielag på Bjølstad i Heidal
14. mars (Jostein Valved)
• Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie i Bø i Telemark
29.-31. mai (Jostein Valved)
• Statens vegvesen hadde orientering og idédugnad på
Vingnes lørdag 11. september om Vingnes som tettsted
og hva som har bevaringsverdi der (Grethe Borgen)
• Flere deltok på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen
28. januar og inspirasjonsdag om lokalhistorie på Maihaugen 25. november 2015.

Styremøter

Turer

Styret har hatt 10 møter i 2015 og behandlet 46 saker, herav
10 «Eventuelt» med mange underpunkt.

Søndag 7. juni var 38 historielagsmedlemmer på busstur til
Stange Vestbygd, med orientering og omvising på Atlung-

stad bryggeri ved Mjøsa og i Stange kirke. Etterpå var det
lunsj på Bryhni Søndre i Romedal. Nina G. Skurdal var turleder.
Fjelltur til Kittilbu Utmarksmuseum søndag 20. september ble avlyst på grunn av for få påmeldte.

Kveldsseminarer i lokalhistorie
Også etterjulsvinteren 2015 ble det arrangert åpne kveldsseminarer på Storhove i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (HiL). Fra høsten 2015 er disse lokalhistoriske
kveldsseminarene holdt på Lillehammer litteraturhus (Lillehammer bibliotek) i Wieses gate 2.
Historielaget ser det som et verdifullt samarbeid og
publikum gleder seg over foredrag i lokalhistoriske emner.
Tore Pryser, Trond Feiring, Gudmund Moren (alle tre nylig
pensjonert fra HiL), Grethe Borgen og Inger Elisabeth Fryjordet samarbeider om innholdet i forelesningsrekken. Sistnevnte ble med våren 2015 etter Ivar Skeide. I 2015 har det
vært disse temaene:
7. januar
Knut Korsæth: Kongens amt og folkets fylke. Christians
amt og Oppland fylke gjennom 200 år
21. januar
Tore Pryser: Brennpunkt Lillehammer. Den tyske
kapitulasjonen på Lillehammer 1945
4. februar
Gudmund Moren: Fra landbruksskole til universitet?
18. februar
Tore Pryser: 40 års lokalhistorie på høgskolen i
Lillehammer. Slutt?
30. september
Maria Berg Reinertsen: Norgeshistorien sett fra kjøkkenbenken. Henriette Schønberg Erkens liv og oppskrifter
14. oktober
Trond Feiring: Fra en «liten flækk på kartet» til en
moderne by. Lillehammer 1827-1914 (Seminaret var det
første av tre om byhistoria; 1918-1940 og etter 1940 blir
tema i 2016.)
11. november
Egil Ulateig: Fredens mosaikk. Om fredsdagene i 1945
25. november
Tore Pryser: Da Marcus Thrane holdt agitasjonsmøte på
Lillehammer.

Seterprosjekt og andre aktiviteter
Ole H. Rønningen, Tore Bjørnsgaard, Jarle Bergsjordet, Kari
Brennum, Inger Elisabeth Fryjordet, Grethe Borgen, Jostein

Gaver og støtte
På lokalhistorisk seminar 7. januar 2015 ga Knut Korsæth en
del eksemplar av si nye bok Kongens amt, folkets fylke. Christians amt og Oppland fylke gjennom 200 år til interesserte. De
som ville, kunne som vederlag betale et fritt valgt beløp til
historielaget. I alt 12 personer betalte til sammen kr 2 750 til
historielaget. Historielaget takker Knut Korsæth.
Historielaget har fått aktivitetsstøtte på kr 2 000 fra Lillehammer kommune.
Lillehammer Frivilligsentral er 25 år og ga ut bok. Historielaget har støtta jubileumsboka Møteplass for de gode gjerninger med kr 1 000.

Medlemmer
Ved utgangen av 2015 hadde Fåberg og Lillehammer historielag:
• æresmedlemmene Ole H. Rønningen og Helge I. Rønning
• 373 enkeltmedlemmer
• 108 familiemedlemskap
• 18 nyinnmeldte – de fleste i november – som ikke er
krevd for 2015-kontingent.
Til sammen 501 medlemmer.
Familiemedlemskap er nytt fra og med 2015.
Medlemstallet ved utgangen av 2014 var 566. Nedgangen
i antall medlemskap skyldes at 48 enkeltmedlemmer i 2014
ble 24 familiemedlemskap i 2015, noen medlemmer døde,
noen få har meldt seg ut, samt 48 er strøket på grunn av
ubetalt kontingent. I 2014 ble ingen strøket på grunn av ubetalt kontingent.

Grethe Borgen
leder

Nina G. Skurdal
nestleder
Ådne Norheim
styremedlem

Valved m.fl. har de siste par årene arbeidet med å dokumentere seterbruket i Fåberg gjennom tidene, i stor grad basert
på innsamla opplysninger i 2008. Våren 2015 tiltrådte Ådne
Norheim gruppa som prosjektleder. Arbeidet ble omtalt i
Nytt om gammelt nr. 3/15. Historielaget tar sikte på å gi ut ei
bok om setrene i Fåberg i 2017.
Kari Brennum og Grethe Borgen har også i år laget register til årboka. Dette er lagt ut på historielagets nettside
www.faberghistorielag.no
Historielaget nominerer 3 av de 5 medlemmer i gatenavnkomiteen, som kom i fokus ved navngiving av Blåswixvegen.
Roar Torgersen og Arvid Johnslien var med på vedlikeholdet av Mesna kultursti.
Historielaget får ellers mange henvendelser, og noen er
det mye arbeid med å svare på.

Jostein Valved
kasserer

Inger Elisabeth Fryjordet133
sekretær
Randi Høstmælingen
varamedlem

Thorstein Hernes
varamedlem

av Fåberg og Lillehammer Historielag,
Postboks 331, 2602 Lillehammer.
Nytt om gammelt utgis
Bankkonto 2000 24 19115

post@faberghistorielag.no www.faberghistorielag.no

Regnskap for 2015
RESULTAT
Driftsinntekter
Salg av bøker
Kontingent
Egenandel, turer
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

2015

2014

242.215
82.950
22.200
7.854
355.219

232.253
72.300
36.900
24.827
366.280

Driftskostnader
Honorar, godtgjørelser
Leie lokaler
Rekvisita, EDB-kostn.
Trykksaker
Produksjon av årbok
Møter, kurs
Annonser
Porto, emballasje
Transport (turer)
Andre kostnader
Sum driftskostnader

41.350
21.075
10.329
14.213
151.860
46.248
21.685
20.719
7.260
20.329
355.068

25.200
21.691
15.276
19.090
145.000
47.509
16.518
15.686
42.645
37.007
385.621

3.011
3.743

11.287

Finansposter
Renteinntekter
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Årsresultat (underskudd)

6.754

998
10.289

6.906

(9.052)

BALANSE
Eiendeler
Kundekrav
Til gode mva
DNB garantikonto
Bankinnskudd
Sum eiendeler

2015

2014

66.269

68.387
2.437
749.002
213.334
1.033.160

752.745
212.081
1.031.095

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Skyldig mva.
Forskuddsbetalt kont.
Annen kortsiktig gtjeld
Egenkaital 31. desember

998.145
619
1.620
30.711
1.031.095

991.239
41.921
1.033.160

Nytt fra historielaget
Salg av årbøker til medlemspris

Vi har nettbokhandel på vår hjemmeside:
www.faberghistorielag.no eller man tar kontakt med styreleder Grethe Borgen, tlf. 995 35 880. Da får du historielagets bøker til medlemspris. Alle bokhandlerne har også
bøkene, men da til full pris.

Julemarked på Maihaugen

Fåberg og Lillehammer historielag hadde stand sammen
med Gudbrandsdal Historielag på Maihaugens julemesse
28. og 29. november 2015. Vi solgte 70 bøker for til sammen kr. 15. 535. Av boksalget utgjorde den nye årboka
78% (55 bøker). Vi fikk også 5 nye medlemmer. Styret
takker de medlemmene som tok jobben med salget noen
hustrige høstdager!

Sommertur

Årets sommertur blir arrangert i første halvdel av juni.
Den planlegges til Migrasjonsmuséet (tidl. Norsk Utvandrermuseum) på Ottestad og Kirsten Flagstad Museum
på Hamar. Vi vil også finne et hyggelig sted for lunsj.
Nærmere informasjon kommer i neste nummer av «Nytt
om gammelt» Informasjonen legges også ut på historielagets hjemmesider.

Olav Bøhmers reiseskildringer

I forrige nummer av «Nytt om gammelt»ble Per Richard
Bærøes innsamling og bearbeiding av reisebrevene fra
Bøhmer omtalt. Det ble sagt at styret ville utgi disse, men
at tidspunktet ikke var avklart. Man måtte bl.a. se utgivelsen i sammenheng med utgivelsen av det pågående
seterprosjektet. Det gjenstår ennå ganske mye arbeid før
seterprosjektet er ferdig. Det blir ikke utgitt før i 2017.
Dermed vil Bøhmers reisebrev bli utgitt høsten 2016.

Endring av vedtektene

Någjeldende vedtekter for Fåberg og Lillehammer historielag ble vedtatt i 2008. På årsmøtet 2016 foreslår styret
endringer. Språklige justeringer skal gjøre vedtektene
mer entydige. Innholdsmessige endringer:
• «Æresmedlemmer er fritatt for kontingent» vedtektsfestes.
• På årsmøtet skal velges møteleder. Saklista er endra.
«Aktiviteter kommende år og budsjett til uttale» føres
opp som fast årsmøtesak. Det skal også velges en
vararevisor, og valgkomiteen velges for 3 år, slik at ett
medlem er på valg hvert år.
• Siste paragraf med regler i tilfelle «Nedleggelse»
endres til «Sammenslåing eller avvikling».

