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Årsmøtet 2016
Den 28. februar 2017 i stabburet på Nordtvet gård ble
Groruddalen Historielags årsmøte arrangert. Til tross for
sludd og sno var mange møtt fram.
Dette nummeret av AkersDølen er for det meste viet årsmøtesakene og jeg ber dere som ikke var tilstede om å lese
gjennom de framlagte sakene.
Aktiviteten i 2016 var stor, med fem medlemsmøter på ulike
steder i dalen vår, og flere guidede turer. Vi markerte også
grundig, og med stor suksess, angrepet på Bakås skanser
for 300 år siden. I den forbindelse må styrets Geir Nordhus
takkes. Som prosjektleder for arrangementene nedla han et
stort og viktig arbeid.
Alle styremedlemmene som var på valg hadde sagt seg
villige til gjenvalg, så kontinuiteten i styret er ivaretatt. Også
valgkomiteen ble gjenvalgt. Alle valg ble gjort ved akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet med at Guri E. Bramness ble æresmedlem av historielaget. En fortjent utmerkelse etter mange
års innsats.
Etter årsmøtet ble det holdt interessant foredrag av Byantikvar Janne Wilberg, som på en levende måte fortalte
om hvordan Byantikvaren jobbet med å bevare historiske
bygninger på områder som skulle bebygges. Ikke bare
flere hundre år gamle bygninger, men også for eksempel
bilverksteder og fabrikkbygninger fra vår tid ønsket de
ivaretatt.
Dan Brovold
leder
FORSIDEFOTO: Fra servering av pilegrimsuppe i 2015:
Vandreguide Jan Arne Tangerud. Suppe kokere:
Trine Pedersen, Kari Brun Wisløff, Dan Brovold og
Anne Finhammer. Foto: Kristian Skaane.
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Hva skjer?
Kommende aktiviteter våren/sommer/høst 2017
Før sommeren - Vandring til Uteliggerhytta
Nærmere info vil bli lagt ut på hjemmesiden, Facebook og i Akers Avis
Groruddalen.
Utendørsgudstjeneste på Liastua og Pilegrimsvandring
torsdag 25. mai kl. 12.00
Vi serverer vår berømte pilegrimsuppe ca. kl 13.00 og det blir påfølgende
vandring langs pilegrimsleden.
Guide: Jan Arne Tangerud.
Omvisning på Sveiva og Rommiskolen etter sommerferien
Nærmere info vil bli lagt ut på hjemmesiden, Facebook og i Akers Avis
Groruddalen.
Vi planlegger et medlemsmøte på Nordre Lindeberg gård
i september/oktober
Nærmere info vil bli lagt ut på hjemmesiden, Facebook og i Akers Avis
Groruddalen.

“Lokalhistorie er spennende!”
Det tas forbehold om endringer i programmet! Følg med på nettsiden www.grohi.no

Vi har fått spørsmål fra våre medlemmer
om hvordan de enklest kan gi oss en
«gave» til støtte for historielagets arbeid
for å verne om lokalhistorien i Groruddalen. Vi har derfor skaﬀet oss:

Dette systemet bruker vi i tillegg til iZettle
bankkort, men her er det du som har hele
systemet da du bruker din smarttelefon for
å sende pengene til oss.

Hvis du ønsker å sende oss en pengegave,
kan du søke oss opp i Vipps appen som du
laster ned fra App Store eller Google Play.
Les mer på www.vipps.no
Du kan søke oss på navnet vårt eller taste
inn nummer:

22102

Husk å merke innbetalingen med hva det
gjelder.
Tusen takk mvh Groruddalen Historielag.
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Styrets beretning
for 2016
Godkjent på årsmøtet, 28. februar 2017
Etter valgene på årsmøtet, 16. februar 2016 så Groruddalen Historielags styre og komiteer slik ut:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:

Dan Brovold – 1 år igjen
Kristian Skaane – valgt for 2 år
Sigrun Opheim – valgt for 2 år

Styremedlemmer:

Trine Pedersen – valgt for 2 år
Guri E. Bramness – 1 år igjen
Anne Finhammer – 1 år igjen
Kari Brun Wisløff – 1 år igjen
Anne Fikkan – valgt for 2 år

Varamedlemmer:

Tore Bakker – valgt for 2 år
Geir Nordhus – valgt for 2 år

Regnskapsfører:

Øyvind Ragnar Bjørklund – valgt for 2 år

Revisor:
Vararevisor:

Harald Lindvik – Valgt for 1 år
Turid Mølmen – Valgt for 1 år

Valgkomité:

Tom Evensen – leder - 1 år
Vidar H. Noreng – 1 år
Jan Arne Tangerud – 1 år
Hjalmar Kielland – 1 år
Rolf Torbo – 1 år

Årbokkomitéen er oppnevnt av styret, og består av følgende medlemmer:
Anne Finhammer
Fridtjof Funder
Jan Arne Tangerud
Kristian Skaane
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Det var 514 medlemmer i Groruddalen Historielag ved årsskiftet 2016/2017.
I tillegg til enkeltpersoner er det bedrifter, skoler, bydeler og andre organisasjoner
medlemmer.
Syv medlemmer er æresmedlemmer.
Disse er: Marit Stovner, Leif Frantzen, Finn Arnesen, Hjalmar Kielland, Gro Hoddevik,
Jan Arne Tangerud, Anne Finhammer.
Groruddalen Historielaget definerer bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner med tilhørende
markaområder, som sitt virkeområde. Det er stort sett det samme området som i offentlige
dokumenter betegnes som Groruddalen.
Lagets formål er å samle og utbre kunnskap om Groruddalens historie. Laget skal arbeide for
registrering og vern av kulturhistoriske fornminner av alle slag i Groruddalen, i samarbeid
med lokalbefolkningen, andre historielag, organisasjoner og myndigheter. Kunnskap om den
historiske utvikling i Groruddalen, kulturverdier og annet materiale vil laget gjøre tilgjengelig
for lokalbefolkningen ved å arrangere turer, foredrag, utstillinger, utgivelser av årbøker, andre
publikasjoner, gjennom artikkelstoff og ved å markere historiske begivenheter.
Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i perioden fra 29.02.2016 til 06.02.2017.
Foruten de faste postene er det behandlet en rekke saker.
Styrets arbeid
Med en medlemsmasse på over 500 og et høyt aktivitets nivå har styret mange oppgaver.
Samarbeidet i styret fungerer godt, noe som er en forutsetning for historielagets drift.
2016 har vært et meget aktivt år for historielaget, med arrangementene der vi tok for oss
hva som skjedde på Bakås skanser for 300 år siden, som noe av det viktigste.
Vi har hatt fire meget vellykkede åpne medlemsmøter, ved Isdammen på Årvoll, på Ellingsrud
gård, på stabburet på Nordtvet gård og lansering av årboka på Nordtvet bibliotek.
Alle i styret deltar på våre ulike arrangementer og slutter opp om det arbeidet historielaget
står for. De bemanner Stabburet i kontortida vår og er guider på Steinhoggermuseet.
Flere av våre styremedlemmer holder foredrag om lokalhistoriske hendelser, leder historiske
vandringer, skriver artikler i årbøkene og i medlemsbladet vårt. Mange deltar også på våre
informasjons- og salgsstander.
De administrative oppgavene er mange og utføres av styrets leder, nestleder, sekretær og
regnskapsfører. Dette arbeidet er tidkrevende og krever innsats gjennom hele året.
Akersdølen vårt medlemsblad har kommet ut med tre nummer i januar, april og desember.
Det er vår hovedinformasjon til medlemmene. Redaksjonskomiteen består nå av
Kristian Skaane (redaktør) og Sigrun Opheim. Historielagets leder Dan Brovold er ansvarlig
redaktør. Redaksjonen vil bli utvidet med Kari Brun Wisløff fra 2017.
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Overgang til nytt medlemsregister

Vi har fra nyttår byttet fra medlems systemet Alphareg til systemet StyreWeb som er et program som
mange norske foreninger bruker. StyreWeb er et verktøy for å forenkle hverdagen til styret.
Grunnen var at vi ikke fikk god nok hjelp fra vår leverandør av det gamle systemet.
De av våre medlemmer vi mangler enten telefon eller e-post på har mottatt et brev i postkassen sendt
fra historielaget og StyreWeb med en link og en kode for å logge seg inn i StyreWeb. Dette gjør at man
kan legge inn riktig informasjon om seg selv.
Siden vi har over 500 medlemmer håper vi dere har forståelsen for at dette er en jobb styret ikke kan
sitte å gjøre manuelt.
Grunnen til at vi tidligere ikke har hatt behov for e-postadresser har å gjøre med at det først i den siste
tiden har vist seg viktig å kunne kommunisere mere direkte med medlemmene enn det vi har gjort før.
Dette med tanke på mulige avlysninger ved medlemsmøter eller vandringer etc.
Vi kan også benytte e-post for utsendelse av medlemskontingent.
De som ikke har E-post vil selvfølgelig motta utsendelser i brevform.
Aktiviteter
 Mandag 16. februar.
Årsmøtet ble avholdt med 40 medlemmer tilstede. Etterpå ble det holdt et interessant
foredrag av Johanne Bergkvist og Unni Hovdhaugen fra Oslo Byarkiv” Fattig og fratatt
stemmeretten”.
 Mandag 14.mars.
Markering av dagen for angrepet på Bakås skanser i 1716. I skumringen samlet folk seg i
hovedskansen bak Skansen borettslag på Ellingsrud for å delta i markeringen på selve 300årsdagen for angrepet på Bakås skanser i 1716. Markeringen ble godt besøkt, selv om
arrangementet var en mandag kveld var det om lag 70 personer til stede. Vi tente fakler som
lyste opp murene, mens to bål i midten av hovedskansen lyste opp aktørene. Dan Brovold
ønsket velkommen og Jan Arne Tangerud fortalte om skansenes historie og hvordan de ble
reddet fra utbygging og rasering. Dag Sæther ble engasjert av historielaget for å spille Karl
12, mens Geir Nordhus spilte artillerikaptein Matheson, begge i tidsriktige uniformer. Et visst
drama i monologene sørget for riktig tidskoloritt.
 Torsdag 5.mai.
Pilegrimssuppe på Liastua ble servert til ca 100 frammøtte. Alle var enige om at suppa var
veldig god. Etter suppa ble det en vandring langs Pilegrimsleden / Oldtidsveien over
Gjelleråsen, ca 35 gikk turen sammen med vår faste veiviser Jan Arne Tangerud.
 Søndag 8. mai.
Hovedmarkering av hendelsene under Karl 12. sitt felttog i Norge i 1716. Ved Skansene på
Bakås (som er noen av de best bevarte restene av denne typen forsvarsverk), ble
svenskekongens tropper stoppet, og beleiringen av Oslo måtte utsettes. Dette fikk
avgjørende betydning for beleiringen av Oslo og forsvaret av Akershus festning.
Det ble demonstrert hvordan et angrep på en skanse eller befestet stilling kunne ha foregått.
En tropp svenske Carolinere rykket frem mot norske soldater i hovedskansen, alle i tidsriktige
uniformer med kårder og musketter. Sammen med to feltkanoner og en morter sørget disse
for en markering med kruttrøyk og reale smell. Riktignok kom svenskene av praktiske
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grunner «feil» vei og ikke opp skrenten fra Gamle Strømsvei. Vi hadde engasjert Fredriksten
Artillerie Compagnie i Halden under ledelse av Helge Warberg, med gjester fra Fredrik 4.s
Tamburer i Fredrikstad, Åmåls Caroliner fra Åmål, Nerke Vermlands Caroliner fra Karlstad,
Asker-batteriet, Asker og Vingerske Compagnie fra Magnor.
Arrangementet ble godt besøkt, pålitelige kilder mener det var nesten 1000 interesserte til
stede. Akers Avis Groruddalen kjørte flere fine oppslag om arrangementene våre denne
våren, og vi rykket i tillegg inn godt synlige annonser. Det ble også hengt opp plakater om
arrangementet lokalt og annonsert på vår hjemmeside og på Facebook.
Kristian Skaane filmet det hele og filmen ligger på historielagets hjemmeside under fanen
lokalhistoriske filmer.
Historielaget takker Skansen borettslag, Bakås skole og Helge Warberg samt alle deltagende
tropper. Alle var avgjørende for at dette arrangementet fant sted.
En særlig takk til Bydel Alna for økonomisk støtte til arrangementene 14. mars og 8. mai.
 Søndag 12. juni
Sommer på Årvoll gård – Vi deltok med salgs- og informasjonsstand.
 Onsdag 24. august
Befaring ved ruinene av Ellingsrud mølle. Frithjof Funder (leder av Oslo Elveforum og medlem
av historielagets redaksjonskomité for årboka) innkalte representanter fra
Lørenskog kommune, grunneiere og Groruddalen Historielag møtte opp. Vi var representert
ved Jan Arne Tangerud og Geir Nordhus. Spørsmålet som ble diskutert var om det ville være
mulig å restaurere/gjenreise mølla. Der er laget ferdig tidsriktige tegninger av en arkitekt.
 Søndag 28.august.
På familiedagen på Bånkall gård deltok Historielaget med egen informasjons- og salgsstand.
Det ble foretatt åpning av den flotte nyrestaurerte låven.
 Søndag 4.september.
Historisk vandring i Bjerke bydel. Turen gikk fra Økern til Risløkka. Vi fikk høre om livet på
herskapsgården på Økern, om bydelens ukjente vikinggraver, om dramatiske hendelser på
Standard telefon og kabelfabrikk, og om livet på "landet" for 100 år siden. Vi så etter spor i
landskapet etter tidligere tiders virksomhet og fant noen arkitektoniske perler. Turen tok
utgangspunkt i Kulturminneguiden for Bydel Bjerke. Det var en gruppe på ca 30 personer
som tok turen. Omviser var Anne Fikkan.
 Onsdag 14. september.
Åpent medlemsmøte ved Isdammen på Årvoll. Håkon Gøthesen fra Bydel Bjerke orientere om
restaureringsarbeidene med omvisning på anlegget og med informasjon om hvordan isen ble
bearbeidet. Håvard Pedersen intervjuet Ragnar Høvik som vokste opp der og arbeidet på
familiens anlegg. Det ble også vist en film om isdammen. 30 personer møtte opp.
 Søndag 12.oktober.
Åpent medlemsmøte på Ellingsrud gård i samarbeid med Ellingsrud Ridesenter. Tema var
300-årsmarkeringen for Karl 12. sitt angrep på Norge. Geir Nordhus holdt et oppsummerende
foredrag med sidesprang til Ellingsrud Gård, Aker og Romerike.
Det ble til slutt vist filmklipp fra arrangementet på Bakås 8. mai. Møtet fant sted i
Ridesenterets kafé. Det var om lag 40 personer som hadde funnet veien til Ellingsrud gård
denne kvelden. Takk til Ellingsrud Ridesenter for traktering og velvilje.
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 Tirsdag 27.oktober.
Lansering av årbok 2016 på Nordtvet bibliotek. Dan Brovold ønsket de frammøtte
velkommen. Anne Fikkan fortalte om Refstad dammen. Liv Vågslid og Tore Bakker fortalte om
stafettløpet Årvollia Rundt, og Inger Johanne Fronth Mathisen fortalte om Nordtvet Biblioteks
historie. Alle hadde skrevet artikler i årboka. Anne Fikkan ledet quiz som avslutning på
kvelden. Det var over 50 interesserte til stede. Vi takker Nordtvet biblioteks venner for
samarbeidet om arrangementet.
 Helgen 25.-27. november.
På Lions’ julemesse i Grorud samfunnshus deltok vi med egen stand med fotoutstilling og salg
av årbøker. Ny salgsrekord på antall bøker solgt på en helg.
 Søndag 11. desember
Jul på Årvoll gård – Vi deltok med salgs- og informasjonsstand.
Flere av historielagets styremedlemmer har holdt lokalhistoriske foredrag.
Alle styremedlemmene har bidratt til at våre ulike aktiviteter har blitt gjennomført.
Steinhoggermuseet
Groruddalen Historielag har oppnevnt et styre for å ivareta driften av Steinhoggermuseet i
Grorudveien 3, bestående av Guri E. Bramness, Anne Finhammer, Asbjørn Woll, Kirsten
Berrum og Dan Brovold. Det er et godt samarbeidet med bydel Grorud og Grorud
Samvirkende foreninger.
2016 har vært et bra år for museet som har vært åpent 8 søndager. I tillegg ble museet holdt
oppe to dager under Steinhoggerfestivalen. Vi har hatt ca. 600 besøkende, og de besøkende
er interesserte og positive. Mange besøker museet flere ganger.
Dessverre har vi hatt besøk av en som fant anledning til å ta med seg den flotte hatten vi
hadde fått. Dette beklager vi sterkt.
Samarbeid
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo, Dan Brovold har vært
kontaktperson. Anne Fikkan er nestleder i fellesrådets styre. I tillegg samarbeider vi med
andre historielag i enkeltsaker. Historielaget har et godt samarbeid med bydelene Alna,
Bjerke, Grorud og Stovner. Når det gjelder enkelte saker fra bydelene, fungerer historielaget
ofte som høringsinstans.
Historielaget har også et godt samarbeid med Akers Avis Groruddalen, som ofte omtaler
historielagets tiltak og arrangementer. Groruddalen Historielag annonserer alle sine
arrangementer i Akers Avis Groruddalen.
Groruddalen Historielag er representert i styret til Pilegrimsenter Oslo ved Jan Arne Tangerud.
Velforeninger, pensjonistgrupper, privatpersoner og ulike organisasjoner retter stadig
forespørsler til oss om foredrag og andre bidrag som omhandler Groruddalen.
Vi stiller opp så sant vi har tid og anledning.
Mange henvender seg til historielaget for å få informasjon om hendelser som har funnet sted
for mange år tilbake og om steder de har hørt om eller har hatt tilhørighet til før. Vi hjelper
med å svare eller formidler de som spør til en instans som kan ha opplysninger.
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Det kommer av og til henvendelser om slektsgransking. Disse kan vi dessverre bare besvare i
begrenset utstrekning, fordi virksomheten vår ikke er spesielt innrettet mot slektsgransking.
Historielaget har også et godt samarbeid med Oslo Museum i tillegg til sentrale kommunale
instanser som Byantikvaren, Byarkivet og bibliotekfilialene i området.
På Bjerke bibliotek har vi en samling av historiske bøker fra Groruddalen. I forbindelse med
oppussing mistet vi vårt kontor, men vi har fått en plass der vi kan oppbevare boksamlingen
om Groruddalen. Vi kan også fortsette arbeidet med å skanne bilder til vårt billedarkiv.
Historielaget har i mange år mottatt ulike foreningsprotokoller. Disse har vært oppbevart i en
brannsikker safe på Bjerke bibliotek. Siden vi har mistet vårt lokalhistoriske er arkivet levert
til Oslo byarkiv der det oppbevares trygt.
Etter initiativ fra Romsås ble det nedsatt en gruppe som har merket de gamle
steinhoggermalene nedenfor Romsås senter. Steinhoggerne brukte disse som maler i sitt
arbeid. Arbeidene er gjort ferdig og i løpet av våren 2017 blir det satt opp informasjonsskilt.
Bildebasen
Historielagets samling av historiske fotografier består nå av over 6500 fotografier fra
Groruddalen og er stadig i god vekst. Etterspørselen etter bilder fra samlingen er stor.
Skanning av bilder foregår fra Deichmanske bibliotek, filial Bjerke. Vi retter en stor takk til
Jan Arne Tangerud og Arvid Larsen for deres ukentlige innsats med dette viktige
dokumentariske arbeidet.
Historielagets hjemmeside
Hjemmesiden på internett www.grohi.no redigeres av webmaster Kristian Skaane.
Her legges det ut bilder og omtale av våre arrangementer. Man finner også oversikt over alle
publikasjoner som er utgitt av historielaget.
Vi har også fått laget en informasjonskanal på Facebook for å prøve å nå bredere ut.
Historielagets nettbutikk gjør at årbøker og ande publikasjoner kan bestilles hjemmefra.
Årbok og andre bøker
En svært viktig sak for Groruddalen Historielag er den årlige utgivelsen av årboka vår.
Det er et mål å få inn artikler fra alle de fire bydeler.
Vi søker hvert år bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner om økonomisk tilskudd til
produksjon av årboka. Tilskuddene som ble gitt til årets årbok tyder på at bydelene ser
verdien av dette arbeidet, som gjøres helt på frivillig basis.
Årets bok er nummer 29 i rekken og selges hos flere av distriktets bokhandlere, på
bibliotekfilialen, fra kontoret i stabburet på Nordtvet gård og via vår nettbutikk. Årboka
sendes også til ca 130 faste abonnenter. Årbok 2016 består av 23 artikler og er rikt illustrert
med fargefotografier, som i flere tilfeller ikke har vært publisert tidligere.
Vi har fått digitalisert noen av våre utsolgte bøker:
Leif Franzen har digitalisert "En tysklandsfange forteller"
Arvid Larsen har digitalisert årboka for 1985, 1987 og 1997.
Alle disse bøkene ligger nå gratis tilgjengelig på hjemmesiden for nedlastning.
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Skilting av kulturminner og Pilegrimsleden
En av Groruddalen Historielags hovedoppgaver er å informere om lokalhistorie. Skilting av
kulturminner er en metode som gir varig informasjon. Oslo kommune har endelig overtatt
ansvaret for merking og vedlikehold av pilegrimsledene ut av Oslo.
Groruddalen Historielag har i samarbeid med Høybråten og Stovner IL utviklet et
aktivitetskart for Gjelleråsen. Jan Arne Tangerud har skrevet de kulturhistoriske tekstene og
plassert kulturminnene på turkartet. Pilegrimsleden er tegnet inn. Det er også gapahukene i
Gjelleråsmarka. En av dem er merket med pilegrimslogoen og kan dermed brukes som
overnattingssted for pilegrimer.
Oslo Byes Vels blå kulturhistoriske skilt på Øvre isdam på Årvoll ble avduket i 2016. Dette ble
tildelt etter søknad fra historielaget.
Historielaget har fått opplyst at Sparebankstiftelsen vil betale for et tilsvarende skilt på Nedre
Grorud gård.
Kommentarer til regnskapet
Regnskaper for 2016 viser et underskudd på kr. 53 253,99. Dette skyldes i hovedsak at
historielaget har gitt en gave på kr. 25 000,00 til istandsetting av stabburet på Ellingsrud
gård, at arrangementene på Bakås skanser ble kr. 20 000,00 dyrere enn det vi fikk i støtte fra
Alna bydel og at mye av salget av årbøker har blitt fakturert med betaling i 2017.
Historielagets økonomi er fortsatt god og likviditeten tilfredsstillende, det vises for øvrig til
regnskapet.
Kontoret
Groruddalen Historielag har i perioden hatt åpent kontor og telefontid første onsdag i
måneden. Styremedlemmer har bemannet kontoret mellom kl. 12:00 og kl. 14:00, med
unntak av sommeren og tiden rundt jul og nyttår.
Medlemmer av historielaget – og andre – er velkommen til kontoret i åpningstiden!
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Styret i Groruddalen Historielag:
Dan Brovold
Leder
(sign.)
Kristian Skaane
Nestleder
(sign.)
Sigrun Opheim
sekretær
(sign.)
Guri E. Bramness
styremedlem
(sign.)
Trine Pedersen
styremedlem
(sign.)
Anne Fikkan
styremedlem
(sign.)
Anne Finhammer
styremedlem
(sign.)
Kari Brun Wisløff
styremedlem
(sign.)
Geir Nordhus
varamedlem
(sign.)
Tore Bakker
varamedlem
(sign.)
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Lokalhistorisk bildeutstilling
på Bjerke bibliotek

Bjerke bibliotek er blitt pusset opp. Biblioteket er etter inspirasjon fra Danmark blitt
gjort mer tilgjengelig. Nå må man bruke
lånekortet for å komme inn på biblioteket.
Da kan man komme inn mellom 07.00
og 23.00. Aldersgrensen er satt til 15 år.
Betjeningen er til stede på dagtid. Man
kan i nevnte tidsperiode låne og levere
bøker, bruke bibliotekets PC-er, booke
grupperom, lese aviser og magasiner,
spille brettspill etter kjøpe kaffe.
Her har Groruddalen Historielag sitt billedarkiv og kartarkiv. Bildene ligger også ute

på nettet og er tilgjengelig ved å gå inn på
historielagets hjemmeside og deretter på
bildebasen. På biblioteket kan personer
som ønsker å gi historielaget gamle bilder, møte opp og få bildene scannet mens
de venter. Da blir de bevart for fremtiden.
Representanter for historielaget er som
regel til stede på onsdager. Eksempler på
bilder fra historielaget rikholdige bildearkiv er hengt opp i gangen når en kommer
inn i biblioteket og ble laget i forbindelse
med gjenåpningen av biblioteket på Bjerke.
					
Jan Arne Tangerud

Husk å melde adresseforandring!

Tanker rundt årsmøtet < Side 15

Tanker rundt årsmøtet
Vi ble sittende igjen med følelsen av at
medlemmene er fornøyd med aktivitetsnivået til styret. I pausen ble det servert
kaffe og Nordtvedtkringle, tradisjonen tro.
Etter årsmøtet holdt byantikvar Janne Willberg et inspirert foredrag om bevaringsverdige bygninger i Groruddalen.

Bevaringsverdige bygninger er ikke bare
avhengig av alder.
Det er like viktig å ta vare på boliger og
industribygg som er typisk for sin tid.
En ﬁn tankevekker.

Kari

I 2016 ﬁkk vi inn kr 13 573,- Blir du med i år?
Ta med denne strekkoden til din nærmeste
tippekiosk for å støtte Historielaget

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO

Bestillingsskjema - bøker/medlemskap
Vi utgir ny årbok hvert år. Bøkene inneholder viktig lokalhistorisk dokumentasjon fra hele
Groruddalen. Den eldste årboken er like aktuell nå som da den ble utgitt.
Kryss av på nedenstående bestillingsseddel og vi sender deg årbøkene i posten.
Eller du kan bestille bøkene på vår nettside www.grohi.no.
Disse prisene har vi på våre årbøker:
Årbok 2015, 2016 kr 150,- / årbok 2014 til 1989: 100,- pr bok.
Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.
Bestilling:
Ja, takk, jeg bestiller følgende (kryss av):
Årbok 1989/90

Årbok 1996

Årbok 2003

Årbok 2010

Årbok 1991

Årbok 1998

Årbok 2004

Årbok 2011

Årbok 1992

Årbok 1999

Årbok 2005

Årbok 2012

Årbok 1993

Årbok 2000

Årbok 2006

Årbok 2013

Årbok 1994

Årbok 2001

Årbok 2007

Årbok 2014

Årbok 1995

Årbok 2002

Årbok 2008

Årbok 2015

Årbok 2009

Årbok 2016

Jeg ønsker:
Å bli medlem - kontingent kun kr 150,- per år
Kulturminneguide - “Vandring i bydel Bjerke” kr 50,Toppen i Akersdalen av Johs Brenna, kr 50,Ny Kulturminneguide for Bjerke Bydel, kr 150,-

Medlemsnr.

Navn

Adresse		
(Sted/dato)

Postnr.
(Underskrift)

