ÅRSMELDING 2018
Aurskog historielag har hatt dette styret i 2018:
Leder: Brita Toverud
Nestleder: Vidar Kløfta
Sekretær: Kristin Waaler
Kasserer: Ivar Mediås
Styremedlem: Jan Johansen
Varamedlem: Ragnhild Berg Husmo og Atle Holgar
Skilt og tur komiteen har bestått av:
Jon Sigmund Holtet – leder
Tore Ovlien
Hallgeir Olsen
Anne Lise Torvund
Asbjørn Hagen
Torbjørn Hagen
Vidar Harethon
Bjørn Berntsen
Arne Værvågen
Festkomiteen har bestått av følgende personer:
Bente Sætra Hagen
Randi Lauritsen
Ragnhild Berg Husmo
Kalenderkomiteen har vært styrt og administrert av:
Hans Ulviken
Ole Aasnes
Øivind Skjønhaug
Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård (SAP)
Ragnhild Berg Husmo m/ vara Brita Toverud
Representant til arrangementkomiteen i SAP :
Ole Aasnes og Magnus Bergum
Representanter til Rådsmøte i SAP:
Ellen Egner
Oddvar Sætra
Vara: Hans Olav Lien
Revisorer:
Ingar Lauritsen
Vidar Hareton
Valgkomite:
Ble ikke valgt.

Styrets arbeid:
Styret har hatt 10 styremøter i 2018 hvor 50 saker er behandlet. De fleste sakene dreier seg
om drift av laget, kommunikasjon med SAP og henvendelser fra andre.
Styret har hatt besøk av Eli Stamsaas som har presentert planene for «Generasjonsparken».
Styret har også gitt svar til høring angående denne.
Leder for Skilt og turgruppa, Jon Sigmund Holtet har orientert om gruppas arbeid for styret.
Styret har også hatt møte med Historielagets representanter i arrangementskomiteen i SAP.
StyreWeb er brukt til medlemsregistrering, regnskap og kommunikasjon med medlemmene.
Representasjon:
- Årsmøte i Romerike Historielag 6. juni. Brita Toverud representerte laget.
Arrangementer:
- Årsmøte 29.januar. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, holdt Knut E. Bjørkmann et
kåseri om «Radio Skauen».
- Filmkveld 8. mai: «På gjengrodde stier – en vandring i forfedrenes fotspor» en film
lagd av Sverre Mork med innslag fra Mikkelrud på Nordre Mangen.
Tore Ovlien fortalte om Skilt og turgruppas arbeid. 30 deltakere.
- Slåttedag 1. juli. Historielaget hadde ansvar for dette arrangementet i SAP`s regi.
Slåttefolk med Hallgeir Olsen i spissen stilte opp og slo og seta den glisne enga. Ole
Kristian Dammen og Co sørget for trekkspillmusikk til arbeidet.
- Tur til Rudsfossen 29. september. 25 deltakere var med på spaserturen. Bjørn
Berntsen fortalte om mølla ved Rudsfossen og Oddvar Sætra fortalte om Gamle
Urskog.
- Åpent møte 29. oktober, hvor Elisabeth Lunder hadde foredrag om
«Barnemordersken. Den Castbergske barneloven» 12. deltakere hadde møtt opp.
- Foredrag på grøtlørdag 17. november: Jorun Engen fortale om «Skoginger». Det er
14 kunsthåndverkere på Eidskogen og Mangenskogen.
- Åpent møte 8. november med Torbjørn Færøvik: «Kina – midtens rike». Et
samarbeid med de andre historielagene i kommunen.
Andre oppgaver som Aurskog Historielags medlemmer har utført:
- Bekransning av Toverudbautaen 17. mai ved familien Eid / Mediås.
- Satt opp utstilling i Låven til SAP`s sommer-arrangementer. Tema: Aurskog
Ungdomslag.
- Har bidratt til reparasjon av brua over Riserelva ved Rud i samarbeid med Aursmoen
Vel. Frivilligsentralen holdt materialer.
- Oppsetting av informasjonskilt ved Rudsfossen
- Planlegging av minnemarkering av Anders Heyerdahl. Det skulle vært et arrangement
med inviterte gjester, men ble avlyst pga. lav deltakelse.
- Deltok på arrangementet 16. november: «Dans ropte fela til Heyerdahl» med salg av
«Urskogs Bekrivelse» av samme Heyerdahl.
-

Lagets medlemmer har stilt opp og jobbet på dugnader og arrangementer til SAP.

Kalenderkomiteen:
- Har planlagt, redigert og gitt ut kalender, med økonomisk støtte fra Aurskog
Sparebank.

Tur og skiltkomiteen:
Komiteen har fått 2 nye medlemmer i 2018 for å kunne dekke behovet i alle rodene.
De to nye medlemmene er Bjørn Berntsen og Arne Værvågen.
3 medlemsmøter avholdt i 2018
Flere befaringer og registrering av steder og plasser utført av gruppens medlemmer
Skilting av stien fra bommen ved Øvre Ovlien mot Finnefallet av Ovlien.
Stien til Finnefallet er ryddet for vindfall og vegetasjon
Produksjon og oppsetting av ny Informasjonstavle og postkasse ved Finnefallet.
Laget tekst til 14 nye skilt for plasser og steder.
8 skilt er klare til oppsetting.
2 nye skilt satt opp.
Avholdt kurs på Aur i bruk av PC, Nettbrett og lignende for kartbruk og kildematerialer
som er tilgjengelig på Internett. Alle i gruppen deltok på kurset som ble holdt av Jon Sigmund
Holtet.
Dugnadsarbeid som slåing av gress og rydding av vegetasjon utført 2 ganger ved
Toverudbautaen, Bindersteinen og Anders Heyerdahls minne.
Margaretakilden: I 2018 er engen på Kjørkesanden slått 2 ganger.
Minnestein kjørt fram til kilden
Tekst til minneplakett laget sammen med Akershus Fylke
Befaring av kilden sammen med Akershus fylket
Minneplakett settes opp på minnesteinen sent våren 2019.
Nye steinsetting av dammen og renna med runde steiner 2019
Det er mange som jobber mye for at Aurskog Historielag kan skjøtte sine oppgaver. Å være
en del av Stiftelsen Aur Prestegård krever mye dugnadsarbeid, men gir også mange fordeler.
Styret i Aurskog Historielag vil takke alle medlemmer og andre som har stilt opp for
oss.
Vi vil også takke de som bidrar med gaver og økonomiske tilskudd.
Aurskog historielag
Sekretæren

:

