ÅRSMELDING 2021

Aurskog Historielag har hatt dette styret i 2021:
Leder: Kristin Waaler
Nestleder: Jan Johansen
Kasserer: Marianne Holtet
Sekretær: Anne Kari Trandem
Styremedlem: Ragnhild Berg Husmo
Styremedlem: Asbjørn Hagen
Varamedlem: Brita Ranei Toverud
Varamedlem: Evy Andresen

Historielagets skilt-og turkomitè har bestått av:
Jon Sigmund Holtet – leder
Tore Ovlien
Hallgeir Olsen
Anne Lise Torvund
Asbjørn Hagen
Vidar Harethon
Bjørn Berntsen
Arne Værvågen
Festkomiteen har bestått av følgende personer:
Bente Sætra Hagen
Randi Lauritsen
Ragnhild Berg Husmo
Kalenderkomiteen har bestått av følgende personer:
Hans Ulviken
Arne Værvågen
Vidar Harethon
Gerd Tollerud
Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård (SAP)
Ragnhild Berg Husmo m/ vara Ellen Karine Egner
Representant til arrangementskomiteen i SAP :
Ole Aasnes med vara Evy Andresen
Representanter til Rådsmøte i SAP:
Hans Olav Lien
Oddvar Sætra
Vara: Bia Hammer
Revisorer:
Ingar Lauritsen
Arne Dæhlen

Valgkomite:
Vidar Harethon og Jon Sigmund Holtet
Styrets arbeid:
Styret har hatt 8 styremøter i 2021 hvor 38
saker er behandlet. De fleste sakene dreier seg om drift av laget, kommunikasjon med SAP og
henvendelser fra andre.
Leder for Historielagets skilt-og turkomitè, Jon-Sigmund Holtet har orientert om gruppas
arbeid for styret.
Leder har hatt møte med kalenderkomiteen.
Styret har sammen med Jon-Sigmund Holtet arbeidet med ferdigstilling av prosjektet
Margareta-kilden.
Styret har sendt uttalelse til Aurskog-Høland kommune om kommunens utkast til
Kulturminneplan for perioden 2021 – 2031.
StyreWeb er brukt til medlemsregistrering, regnskap og kommunikasjon med medlemmene.
I tillegg blir det lagt ut informasjon på Facebook.
Representasjon:
- Årsmøtet i Romerike Historielag ble holdt digitalt og hele styret deltok.
- Rådsmøtet i SAP: Hans Olav Lien, Oddvar Sætra og Bia Hammer representerte laget.
- Felles styremøte for alle historielagene i kommunen 20. september. Jan Johansen,
Ragnhild Berg Husmo, Marianne Holtet og Kristin Waaler møtte for oss. Nye lokaler
for slektsforskergruppen i Think-lokalene på Bogstad var et av temaene som ble
diskutert.
Arrangementer:
- Rusletur på Grimstigen 6. juni. Asbjørn Hagen var guide og Hans Nordby fortalte om
de gamle plassene langs traseen. Arrangementet var et samarbeid med Høland
Historielag. Ca 30 deltakere.
- Årsmøte 14.juni. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, holdt Michael Hammer et kåseri
om «Aur fra de eldste tider til Stiftelsen Aur Prestegård»
- Markering ved Margareta-kilden 6. september. Jon Sigmund Holtet fortalte om
Margareta-kilden og prosjektet med å «restaurere» og merke kilden.
- Fortellerkveld om pilegrimsvandringer 3. november. Ole Rangnes fortalte om
pilegrimsvandring til Santiago de Compostela i Spania. Tor Akselsen og Svein
Bjørnstad fortalte om pilegrimsvandring til Nidaros. 40 deltakere.
Andre oppgaver som Aurskog Historielags medlemmer har utført:
- Bekransning av Toverudbautaen 17. mai ved leder.
- Lagets medlemmer har stilt opp og jobbet på dugnader til SAP.
- Vidar Harethon og Hans Johan Holmedal har slått gras og holdt i orden rundt Anders
Heyerdahls minne, Binderssteinen, og Toverudbautaen
Kalenderkomiteen:
- Har samlet inn bilder, planlagt, redigert og gitt ut kalender, med økonomisk støtte fra
Aurskog Sparebank.

Skilt og turgruppens aktivitet 2021
Gruppa har hatt et møte for å planlegge aktiviteter.
Margaretakilden:
En skjøtselsplan for Kirkesanden og Margaretakilden er på plass. Aurskog-Høland kommune
sørger for å slå graset og beskjære trærne og holde gangveien vedlike. Beplantning ved
kilden må Historielaget stå for.
I året som har gått har styret sørget for å holde i orden og plante ved kilden på forsommeren
og til arrangementet 6. september.
Grimstigen/ Kongeveien:
Asbjørn Hagen har stått i bresjen for å rydde og merke den gamle ferdselsveien fra Stigen til
Halvorsrud. Tillatelser er innhentet fra alle grunneiere. Det er satt opp fem infoskilt: Et i hver
ende av traseen med info om Grimstigen og et ved hver av plassene Norum, Nerstigen og
Oppstigen med info om disse plassene. Prosjektet er et samarbeid med Høland Historielag og
Aurskog-Høland kommune har gitt tilskudd til prosjektet.
Bakgrunnen for veinavn i Aurskog:
Aurskog Historielag har satt i gang et prosjekt med å finne bakgrunnen for veinavn i Aurskog
og kanskje gi ut en folder om disse. Det jobbes videre med prosjektet.
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.
Laget har nå 122 medlemmer.
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.
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