
 

 

ÅRSMELDING 2022 

 

Aurskog Historielag har hatt dette styret i 2022: 

  

Leder: Kristin Waaler 

Nestleder: Jan Johansen 

Kasserer: Marianne Holtet 

Sekretær: Anne Kari Trandem 

Styremedlem: Ragnhild Berg Husmo 

Styremedlem: Asbjørn Hagen 

Varamedlem: Brita Rannei 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 

Per Ivar Nordby 

Arne Værvågen 

Erik Aanerud 

 

 

Festkomiteen har bestått av følgende personer: 

Bente Hagen 

Randi Lauritsen 

Ragnhild Berg Husmo 

 

 

Kalenderkomiteen har bestått av følgende personer: 

Hans Ulviken 

Arne Værvågen 

Vidar Harethon 

Gerd Tollerud 

Knut Arne Lybæk 

 

 

Ansvarlige for de permanente utstillingene i låven: 

Ragnhild Berg Husmo 

Jan Johansen 

John Dalby 

Arne Værvågen 

Bjørn Tønsberg 

 

 

Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård (SAP) 

Ragnhild Berg Husmo med vara Ellen Karine Egner 



 

 

 

Representanter til Arrangementskomiteen i SAP: 

Evy Andresen med vara Bente Hagen 

 

Representanter til Rådsmøtet i SAP: 

Hans Olav Lien 

Oddvar Sætra 

Bia Hammer 

Vara: Sven Bjarne Tangen 

 

 

Revisorer: 

Ingar Lauritsen 

Arne Dæhlen 

 

Valgkomitè: 

Vidar Harethon 

Jon Sigmund Holtet 

 

 

Styrets arbeid: 

Styret har hatt 13 styremøter i 2022 hvor 45 saker er behandlet.  De fleste sakene dreier seg 

om drift av laget, kommunikasjon med SAP og henvendelser fra andre. 

Lagets 70-års jubileum har naturlig nok hatt stort fokus. 

Styret har sendt forslag til Aurskog-Høland kommune ang. veinavn på nytt boligfelt på 

Aurheim. 

Styret har også behandlet saker fra Aurskog-Høland kommune ang. riving av 

bevaringsverdige bygninger. 

Styret har hatt møte med kalenderkomiteen. 

 

StyreWeb er brukt til medlemsregistrering, regnskap og kommunikasjon med medlemmene.  I 

tillegg blir det lagt ut informasjon på Facebook. 

 

 

Representasjon: 

- Årsmøtet i Romerike Historielag i juni ved Marianne Holtet og Kristin Waaler 

- Rådsmøtet i SAP 31.mars: Hans Olav Lien, Oddvar Sætra og Bia Hammer 

representerte laget. 

- Møte med Aurskog-Høland kommune 7. april ang. stønader til lag og foreninger. 

Ragnhild Berg Husmo og Kristin Waaler deltok. 

- Felles styremøte for alle historielagene i kommunen. 

4. april: Ragnhild Berg Husmo, Jan Johansen og Kristin Waaler deltok 

7. november: Ragnhild Berg Husmo, Marianne Holtet og Kristin Waaler deltok. 

       -  Felles møte med SAP-styret.  Kristin Waaler deltok. 

 

Arrangementer: 

- Årsmøte 9. februar. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, holdt Magne Malnes fra Setskog 

en interessant og gripende foredrag om «Flyktningetrafikken under krigen» 

- 25. juni hadde Historielaget ansvaret for slåttedagen på Aur.  

- Tur til Oppsætra og Nedsætra 8. juni med 26 deltakere. 



 

 

- Tur til Våler Mølle 22. september med 25 deltakere. 

- Møte om Urskog Fort 26. oktober.  Fortid – nåtid – framtid. 30 deltakere møtte opp. 

- 12. november hadde Historielaget ansvaret for grøt-lørdagen på Aur.  Tove Jørstad 

Nordbye holdt et interessant foredrag om «Husmorrollen i en selvbergingstid» 

 

 

70 – års jubileet: 

14. mai 2022 var det nøyaktig 70 år siden Aurskog Historielag ble stiftet.  Jubileumsfesten ble 

holdt på låven på Aur. Alle interesserte var velkommen i tillegg til inviterte gjester og 170 

personer møtte opp. 

Jon Sigmund Holtet fortalte om historien til laget.  Bjørn Sauge kåserte og viste film fra 

Gamle Aurskog og Lokshaug skole.  Lavvo-gutta spilte slagere fra hvert tiår fra 1950 til i dag. 

Det ble servert spekemat med tilbehør, kake og kaffe til alle gjestene.  Til slutt var det 

omvisning på tunet og i utstillingene.  

 

 
 

I forbindelse med 70-års-jubileet ble det utnevnt 4 nye æresmedlemmer i laget.  De var med å 

startet opp laget igjen i 1981, etter at det hadde ligget nede en periode.  De nye 

æresmedlemmene er: Aimee Johnsen, Michael Hammer, Arne Værvågen og Knut E. 

Bjørkmann.  Brita Rannei Toverud er tidligere utnevnt som æresmedlem. 
 



 

 

 

 

Utstillingskomiteen: 

Skiutstillingen ble oppgradert.  Det ble montert veggbilder i skiutstillingen og bak 

stokkebåten.  Det ble ryddet i alle utstillingene. 

 

Andre oppgaver 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. 

- Fotografering og registrering av gravsteiner på Aurskog kirkegård og Mangen 

kirkegård 

 

 

Kalenderkomiteen: 

- Har samlet inn bilder, planlagt, redigert og gitt ut kalender, med økonomisk støtte fra 

Aurskog Sparebank.  Kalenderen er den 39. utgaven og mye arbeid ligger bak.  

Distribusjon til alle husstander i Aurskog blir gjort på dugnad. 
 

Skilt og turgruppa Årsberetning for 2022 

Navnet Skilt og turgruppen 

Første del av gruppens navn kommer av at gruppen samler inn opplysninger om steder og 

plasser i Aurskog. Vi produserer deretter informasjonsskilt om stedene, og når disse er ferdig 

setter vi dem opp på de stedene der hustuftene har vært. 

Turer. 

Gruppen arrangerer turer til plasser og steder i Aurskog. På hvert sted forteller en lokalkjent 

om stedets historie. Turene forgår både på hverdager og i helger. 

  

Skilt og turgruppen består i 2022 av 9 medlemmer.  

Fortsetter i 2023 med 9 medlemmer. En går ut av gruppen, og ett medlem kommer inn for å 

samarbeide med Vidar Harethon om vedlikehold ved følgende minnesmerker; Anders 

Heyerdahls minne, Binderssteinen, Toverudbautaen og området nærmest Margareta kilden, 

kommunen beitepusser resten av Kirkesanden ved kilden. 

 

Gruppas Medlemsmøter 

     Det har vært et år med få medlemsmøter i gruppen. Dette henger sammen med at 

gruppelederens noe sviktende helse med mange spesialist og legebesøk, noe som  

har ført til en sterk begrensning av antall møter høsten 2022. 

 

 



 

 

22. januar 2022 møte på Aur prestegård 

2. mars 2022 møte på Aur prestegård 

1. juni 2022 møte på Aur prestegård 

8. september møte ved Lierfoss Mølle 

 

Turer 

I 2022 har vi hatt 2 turer. 

8. juni 2022 Historielaget vårtur til Nedsætra og Oppsætra av Mellom Haneborg.  

Besøk på begge plassene med bra fremmøte, 26 deltagere. 

Jon Sigmund Holtet fortalte om Sætra historie både om Nedsætra og Oppsætra.  

Oddvar Sætra fortalte om sine forfedre her. Kåre Holmen om sine forfedre her, og 

jaktlagets renovering og vedlikehold av Nedsætra. 

 

8. september historielagets høsttur til Waaler Mølle. 

     Jon Sigmund Holtet ønsket velkommen. Bra fremmøte tross utrygt vær. 25 deltagere. 

Jens Waaler fortalte om Lierfoss mølla, og om gården Waaler Mellom som var eier 

om   

            mølla. Det ble også vist bilder fra mølla og remdriften av treskeverket i låven som ble    

drevet av mølla til tross for den lange avstanden fra mølla til låven på gården. 

 



 

 

 
 

Gjertrudprisen for 2021 ble tildelt Jon Sigmund Holtet og gruppa som jobbet med Margareta-

kilden. 

 

Margareta-kilden: 

Aurskog-Høland kommune har slått graset på Kirkesanden og rundt Margareta-kilden.  

Styrets medlemmer og Randi Lauritsen har stått for beplantning og stell ved kilden. 

 

Bakgrunnen for veinavn i Aurskog: 

Aurskog Historielag jobber videre med prosjektet med å finne bakgrunnen for veinavn i 

Aurskog og gi ut en folder om disse. 

 

 

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 131  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. 

 

 

Aurskog Historielag 

Leder 

 

 

 
 

 
 
 
  


