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På Stabburstrappa
Kjære medlemmer av Groruddalen Historielag, årsmøtet for året 2018 er nå avholdt. Omtale av dette
og referat vil dere finne i dette medlemsbladet.
Jeg vil likevel nevne at det ble utnevnt to nye æresmedlemmer Sigrun Opheim og Arvid A. Larsen. De har
begge utført en formidabel jobb for historielaget og det
var gledelig på denne måten å takke dem for innsatsen.
Det er trist at historielaget mistet et av våre æresmedlemmer, Finn Arnesen. Har gjorde en stor innsats for oss
i mange år spesielt i forbindelse med våre årbøker.
Vi minnes han i takknemmelighet.
Historielaget er en frivillig organisasjon som bland annet
har tatt på seg oppgaven med å dokumentere historiske
hendelser fra Groruddalen og å spre disse til interesserte
i alle aldere.
Det er ikke bare gjennom våre årbøker at denne formidlingen skjer, som dere ser av årsmeldingen er det mange
i styret og andre ildsjeler som formidler sin kunnskap på
ulike møter rundt om i dalen.
En god gammel kollega av meg har sagt: «Et folk uten
fortid er et folk uten framtid.» Dette er jeg helt enig i, og
det er derfor viktig at vi tar vare på vår historie både lokalt
og globalt for å lære slik at våre valg skal bli fornuftige for
framtida.
Det blir mange aktiviteter med deltagelse fra historielaget
utover året. Slutt opp om disse arrangementene!
Styret i historielaget har bestemt å øke prisen på de
kommende årbøkene til 200 kr. Til dere som er abonnenter
kan jeg opplyse at dere nå slipper å betale porto for å få
bøkene sendt i posten.
Så dere som ikke abonnerer kan tegne et abonnement
å få boka rett i postkassa uten ekstra kostnader.
Groruddalen Historielag
Dan Brovold, leder
Forsidebilde: På årsmøtet 06.03.2019 ble Sigrun Opheim og
Arvid A. Larsen utnevnt til æresmedlemmer for sitt mangeårige
arbeid til glede for historielaget. Foto: Geir Nordhus.
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Hva skjer?
Aktiviteter våren 2019
Torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag) - Utegudstjeneste på Liastua
Utendørsgudstjeneste kl 12.00 i samarbeid med Høybråten, Fossum og Stovner
menighet. Servering av vafler ca. kl 13.00, vandring med Jan Arne Tangerud på
Oldtidsveien over Gjelleråsen/Pilegrimsleden ca. kl 13.30.
16. juni - Familiedagen på Bånkall Gård
Mere info kommer på Facebook og i Akers Avis Groruddalen.
09-11. august – Steinhoggerfestivalen
Steinhoggermuseet på Grorud er igjen tilholdssted for festivalen.
Søndag 25. august kl.12.00 - Åpen vandring langs pilegrimsleden
(i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo) Oppmøte Oslo Ladegård.
Vandring fra Middelalderparken til Øvre Fossum Gård på Stovner
Roger Jensen og Jan Arne Tangerud er guider. Se plakat side 14.
10. oktober på kvelden - Lysvandring langs Alnaelva
Vi står i Alnaparken.

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

Til alle medlemmer:
Innbetalingsfristen for
medlemskontingenten
forfalt 29. mars.
Av totalt 449 fakturaer var
det pr. 10. april 112 som ikke
var betalt inn.
De som i våre registre ikke
har betalt kontingent innen
7. mai vil bli strøket som
medlem og vil ikke
motta Akersdølen nr 3
som sendes ut etter
sommerferien.
Mvh Nestleder i
Groruddalen Historielag.
Kristian Skaane.

Ønsker du å sende oss en pengegave
til vårt arbeid med lokalhistorie,
pilegrimsleden, årbøkene, medlemsmøter
eller annet kan du søke oss opp i
Vipps appen på telefonen din.

Du kan søke oss på navnet vårt eller taste
inn nummer:

22102
Husk å merke innbetalingen med hva det er.
Om det er støtte, gave eller andre ting.
Tusen takk mvh Groruddalen Historielag.
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Referat fra årsmøtet 6. mars
Kl 20.30–21.30 i Stabburet, Nordtvet Gård
Saksliste:
1. Åpning
Leder Dan Brovold ønsket velkommen til
møtet. Han spurte de fremmøtte medlemmer om de anså møtet som lovlig innkalt,
og det var ingen innvendinger. Møtet ble
satt. Det var 30 frammøtte.
2. Valg av møteleder, referent og to
personer til å underskrive protokollen
Dan Brovold foreslo Jan Arne Tangerud
som møteleder og Kristian Skaane som
referent. Dette ble bifalt av forsamlingen.
Håvard Pedersen og Rolf Torbo ble foreslått til å undertegne protokollen.
Dette ble også bifalt av forsamlingen.
3. Styrets beretning for året 2018
Dan og Kristian gikk gjennom årsberetningen og kommenterte de ulike
punktene.
Vedtak: Beretningen ble godkjent av
årsmøtet.
4. Regnskap 2018 og Budsjett 2019
Regnskapet for 2018 og budsjett for
2019 ble delt ut, Dan og Jan Arne
kommenterte det.
Det var ingen spørsmål eller øvrige
kommentarer.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

5. Fastsetting av kontingenten for 2019
Kontingenten foreslått av styret å heves
til 175kr.
Vedtak: Forslaget vedtatt,
kontingenten heves til 175 kr.
6. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
8. Valg
Valgkomitéens forslag ble lest opp av
valgkomiteens representant Jan Arne
Tangerud.
Leder: Dan Brovold - valgt for 2 år
Nestleder: Kristian Skaane – 1 år igjen
Sekretær: Styret besetter denne stilling
internt i styret.
Styremedlemmer:
Geir Nordhus – (1 år igjen)
Guri E. Bramness – (valgt for 2 år, men
tar et år av gangen)
Anne Finhammer – (valgt for 2 år)
Kari Brun Wisløff – (valgt for 2 år)
Anne Fikkan – (1 år igjen)
Harald Olsen (rykket opp) – valgt for 2 år

Varamedlemmer:
Katrin Meløy – (1 år igjen)
Regnskapsfører:
Øyvind Ragnar Bjørklund – (1 år igjen)
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Revisor:
Harald Lindvik – (valgt for 1 år)

Valgkomitéens forslag ble vedtatt
av årsmøtet.

Vararevisor:
Turid Mølmen – (valgt for 1 år)

Sigrun Opheim og Arvid A. Larsen
utnevnt til æresmedlemmer etter lang
og tro tjeneste i foreningen.

Valgkomité:
Leder: Tom Evensen – (1 år)
Vidar H. Noreng – (1 år)
Jan Arne Tangerud – (1 år)
Hjalmar Kielland – (1 år)
Rolf Torbo – (1 år)
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Styrets beretning
Til behandling på årsmøtet 6. mars 2019
Etter valgene på årsmøtet, 27. februar 2018 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: Geir Nordhus – 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:

Katrin Meløy – valgt for 2 år
Harald Olsen – 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 - valgt for 1 år
Vidar H. Noreng – valgt for 1 år
Jan Arne Tangerud – valgt for 1 år
Hjalmar Kielland – valgt for 1 år
Rolf Torbo – valgt for 1 år

Årbokkomitéen:

Anne Finhammer
Frithjof Funder
Jan Arne Tangerud
Kristian Skaane

Medlemmer
Det var 435 medlemmer i Groruddalen
Historielag ved årsskiftet 2018/2019.
Syv medlemmer er æresmedlemmer;
Leif Frantzen, Finn Arnesen,
Hjalmar Kielland, Gro Hoddevik,

Jan Arne Tangerud, Anne Finhammer
og Guri E. Bramness som ble utnevnt på
årsmøtet i 2017.
Område
Groruddalen Historielaget definerer
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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.
Formål
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 lokabefolkningen, andre historielag, organisasjoner og myndigheter. Kunnskap om
den historiske utvikling i Groruddalen,
kulturverdier og annet materiale vil laget
gjøre tilgjengelig for lokalbefolkningen
ved å utgi årbøker, medlemsblad, tidsskrifter og artikler og i tillegg billedarkivet, hjemmesiden, turer i lokalmiljøet,
åpne møter med foredrag og gjennom
Steinhoggermuseet på Grorud.
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter i perioden.
I tillegg til de faste postene er det
behandlet en rekke saker.
Styrets arbeid
Med 435 medlemmer og et høyt aktivitetsnivå har styret mange oppgaver. Samarbeidet i styret fungerer godt og det har
vært et aktivt år for historielaget.
Alle i styret deltar på våre ulike arrangementer og slutter opp om det arbeidet
historielaget står for.
Flere av våre styremedlemmer holder
foredrag om lokalhistoriske hendelser,
leder historiske vandringer, skriver artikler
i årbøkene og i medlemsbladet vårt,
Akersdølen. Mange deltar også på våre
informasjons- og salgsstander.
De administrative oppgavene er mange

og har i inneværende år blitt utført av
styrets leder, nestleder og regnskapsfører. Dette arbeidet krever innsats
gjennom hele året.
Historielaget har avgitt uttalelse om bevaring av kulturminner ved utbygging av
Aker sykehus og kommet med navneforslag til barnehager i Bjerke bydel.
Medlemsbladet Akersdølen kom ut med
tre nummer. Redaksjonskomiteen består
av Kristian Skaane, Sigrun Opheim og
Kari Brun Wisløff. Historielagets leder
Dan Brovold er ansvarlig redaktør.
Det har foregått et omfattende arbeid
med restaurering av uteliggerhytta i
Grefsenåsen. Her har en dugnadsgjeng
hatt en stor oppgave. Dette er et historisk
viktig minne som det er viktig å ta vare
på. Arbeidet har bitt økonomisk støttet av
historielaget med 10.000 kr.
Styret har støttet det flotte arbeidet som
gjøres med å arrangere Steinhoggerfestivalen på Grorud. Dette er et omfattende
arrangement og medfører at museet blir
godt besøkt. Historielaget støttet med
10.000 kr.
Groruddalen Revmatikerforening har fått
et tilskudd på 2.500 kr. til deres jubileumsbok.
På Steinhoggermuseet på Grorud har
styret bevilget 15.000 kr. til oppsetting og
produksjon av fotografiene av veggmaleriene fra et hus på Grorud.
Aktiviteter
Groruddalen Historielaget i samarbeid
med Høybråten og Stovner I.L. ved
Seniorgutta serverte år vafler og kaffe
til over 100 personer i forbindelse med
utegudstjenesten på Liastua. Etterpå ble
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det vandring gjennom pilegrimsleden
over Gjelleråsen med Jan Arne Tangerud
som leder.
Historielaget arrangerte et åpent møte på
Bånkall gård, der Torbjørn Berntsen på
en levende måte fortalte om sin oppvekst
på og i nærheten av gården. Møtet var
godt besøkt med over 75 til stede og de
frammøtte fikk høre et historisk, lærerikt
og morsomt foredrag.
I august arrangerte Groruddalen historielag i samarbeid med Pilegrimsenter Oslo
en vandring fra Middelalderparken til
Øvre Fossum gård i Bydel Stovner. Vandringen fulgte pilegrimsleden nordover
forbi Vålerenga og fram til Fyrstikktorget.
Her ble det T-bane til Furuset hvor kirken
ble besøkt, g det ble holdt et foredrag.
Etter en velfortjent rast gikk turen videre

til Stovner. De som ledet vandringen var
Jan Arne Tangerud fra Groruddalen Historielag og Roger Jensen fra Pilegrimssenter Oslo.
Familiedag på Bånkall gård ble arrangert
på vanlig måte og vi deltok med informasjon og salg av bøker.
Lansering av årbok 2018 på Huset Vårt
på Høybråten samlet over 60 deltagere.
De frammøtte fikk smakebiter fra boka av
noen av forfatterne; Anne Stene, Frøydis
Stenerud Cederkvist, Rolf Edvard Torbo
og Morten A. Fagerli. Disse fire fortalte
levende og interessant noe som de
frammøtte satte stor pris på.
Lions kunstmesse på Høybråten skole lot
oss få selge årboka på deres utstilling.
Dette takker vi hjerteligst for, og salget

Maleriene er malt direkte på veggene i kjellerstua i et hus på Grorud og er malt i 1938 av Sigurd
Pedersen. Huset tilhørte hans bror Josef Pedersen, som leide et pukkverk/steinbrudd like i
nærheten, rett under Ravnkollens bratte fjellvegg rett bak “Hagan”. Maleriet dekket alle de fire
veggene, ca. 10 m. Veldig levende og godt malt. Maleren Sigurd Pedersen jobbet ellers ved
sporveien i Oslo. Fotografier av maleriene kan sees på Steinhoggermuseet på Grorud.
Foto: Kirsten Berrum.
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gikk strykende. Lions julemesse på
Grorud samfunnshus deltok vi med
informasjon og årboksalg.

holdt oppe tre dager under Steinhoggerfestivalen og en kveld i forbindelse med
Oslo Open.

Flere av styrets nåværende og tidligere
medlemmer har bidratt med en rekke
lokalhistoriske foredrag:

Museet har også fått en fantasisk gave
med de selvlagde håndprotesene til
steinhoggeren Sigfrid Westin.
Takket være Kirsten Berrum har museet
sikret seg fotografier av malerier malt
direkte på murveggen i en kjellerstue i et
hus på Grorud. Maleriene er malt i 1938
av Sigurd Pedersen, og viser steinhoggervirksomheten i pukkverket/steinbruddet
like i nærheten, rett under Ravnkollens
bratte fjellvegg rett bak «Hagan». Maleriet
dekket alle de fire veggene, ca. 10 m.

«Streiftog gjennom Stovners historie»
er holdt for: Stovner og Vestli pensjonistforening, Fossum menighet i Fossum
kirke, Østre Aker Husflidlag på låven til
Øvre Fossum gård og Stovner borettslag
i Stovner velhus.
«Barnehjemmet på Lunden» er holdt for
Oslo Byarkiv, Groruddalen revmatikerforening og Norges kvinne- og familieforbund.
«Historietime om Vollebekk» for Bjerke
bydelsutvalg.
Bidrag om Bjerkes historie under
Litteraturfestivalen i Groruddalen.
Artikkel i Oslo byarkiv sitt tidsskrift Tobias
om fattiggården i Aker.
Foredrag holdt på Grorudhuset:
«Utviklingen på Kalbakken»
«Utviklingen på Ammerud»
«Utviklingen av Romsås»
Fortelling om Ammerud og Kalbakken på
busstur med Oslo høyre.
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.
2018 har vært et bra år for museet som
har hatt mange besøkende og vært
åpent åtte søndager. I tillegg ble museet

Fotografiene av disse maleriene er nå tatt
vare på og er montert i Steinhoggermuseet på Grorud og har blitt et flott tilskudd
til museet.
Takk til alle som har bidratt med å holde
museet åpent siste søndag i måneden.
riene fra et hus på Grorud.
Samarbeid
Historielaget er medlem av Fellesrådet
for historielagene i Oslo. Vi samarbeider
med andre historielag i enkeltsaker.
Et eksempel på dette er restaureringen
av uteliggerhytta i Grefsenåsen, der vi
samarbeidet med Grefsen, Kjelsås og
Nydalen historielag. Det er etablert et
godt samarbeid med bydelene Alna,
Bjerke, Grorud og Stovner. I en del saker
er historielaget høringsinstans. Særlig
gjelder dette navnsetting av veier og
plasser.
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.
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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 Groruddalens historie. 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.
Historielaget har også godt samarbeid
med Oslo Museum i tillegg til sentrale
kommunale instanser som Byantikvaren,
Byarkivet og bibliotekfilialene i området.
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 Kristian Skaane.
Her legges det ut bilder, filmer og omtale
av våre arrangementer. Man finner også
oversikt over alle publikasjoner som er
utgitt av historielaget og noen utsolgte

årbøker som er skannet inn og som kan
leses på siden.
Historielagets nettbutikk ligger også på
vår hjemmeside og vi har også
informasjonssider på Facebook.
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, og hittil
har vi fått positiv respons. Detter er svært
viktig for at vi kan få utgitt årbøkene. Vi
håper på fortsatt støtte framover.
Årets bok er nummer 31 i rekken og selges på bibliotekfilialene, på Norli Grorud
og Norli Stovner, fra kontoret i stabburet
på Nordtvet gård og via vår nettbutikk.
Årboka sendes også til ca 90 faste abonnenter. Årbok 2018 består av 19 artikler
og er rikt illustrert med fargefotografier.
Vi oppfordrer flere til å melde seg som
abonnenter av årbøkene.
Skilting av kulturminner
og Pilegrimsleden
Historielaget søkte om oppsetting av
Oslo Byes Vels blå kulturhistoriske skilt
på flere bygninger i Groruddalen, men
ennå ikke mottatt noe svar.
Det kan opplyses at Oslo kommune har
byttet ut alle skiltene lang pilegrimsleden
i Oslo. Trestokkene er byttet ut med
solide stolper i stål. Det er gledelig at
kommunen nå har tatt dette ansvaret på
alvor.
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Foto: Høybråten Sanitetsforening.

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.
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Minireferat

fra årsmøtet 6. mars 2019
Det var snø og vind, men over tretti
medlemmer fant veien til stabburet
på Nordtvet gård. Dan Brovold ønsket
velkommen og Jan Arne Tangerud ble
valgt til møteleder. Så da var vi sikret
stø kurs gjennom dagsorden (se referat på de foregående sidene).
Laget arbeider for registrering og vern
av kulturhistoriske fornminner, og har en
rekke aktiviteter på gang.
Årsmøtet åpnet med foredrag av Lars
Roede; arkitekt, førstekonservator på
Norsk Folkemuseum, senere direktør for
Oslo Bymuseum, samfunnsdebattant
og forfatter av en rekke bøker. Kveldens
tema var tatt fra hans bokverk Historisk
Atlas over Oslo.
De første håndtegnede kartene i Norge
var til forsvaret og bare til byer med

Deler av styret 2019. Foto: Geir Nordhus.

festninger. I 1624 kom Christian IVs første
kart over det nye Oslo.
I 1686 brant halve byen. Rådhusgata ble
forbeholdt «De fine». Festningen vokste
og ble nesten uinntagelig. I 1733 kom
kart over vannledninger som ledet til
gårdstun. I 1757 ble det laget et kart over
Groruddalen – med alle gårdsnavn osv.
Vi ble ledet gjennom Oslos historie på en
veldig interessant måte, bare ved hjelp
av kartene over Oslo/ Christiania/Kristiania.
En av de mest spennende byutvidelser
med store konsekvenser var da Karl
Johan bestemte hvor slottet skulle ligge.
Dermed flyttet de velstående vestover.
Stadige byutvidelser gjenspeiles i kartene. Den største var i 1948 da Oslo
slukte Aker. Lars Roede fikk stor applaus,
vin og blomster for sitt fengende foredrag.
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F.v.: Lars Roede fikk blomst av Dan. Det var mange medlemmer tilstede. Foto: Geir Nordhus.

Æresmedlemmer
Det skal henge høyt å bli æresmedlem
av Groruddalen Historielag Denne gangen
ble det valgt to nye æresmedlemmer,
godtatt av et enstemmig og fulltallig
styre:
Sigrun Opheim
Sigrun har vært styrets sekretær i 12 år.
Hun har utført sekretærjobben med
nøyaktighet til stor hjelp for styret.
Hun har deltatt på de fleste oppgaver
som styret har hatt. Og blant annet var
hun med på å redde «Rommiskolen»
og på å få satt Pilegrimsleden gjennom
Groruddalen på kartet.
Arvid Larsen
Arvid satt i styret som kasserer i 10 år
sammenhengende fra 2003 til 2013.

Han innførte nye regnskapssystemer og
ordnet opp i medlemsregisteret. Han var
et ivrig og engasjert styremedlem og det
ryktes at han til tider bodde på stabburet.
Han har også skrevet artikler til våre årbøker. Og etter at han gikk ut av styret
har han hver uke jobbet med bildearkivet
sammen med Jan Arne Tangerud.
Dessuten har han skannet og digitalisert
årbøkene for 1985, 1987, 1997 og «En
tysklandsfange forteller» som nå er tilgjengelig på vår hjemmeside. Han er en
viktig ressursperson som stiller opp når
det trengs.
Da gjenstår det bare å berette at i pausen
stilte vi med kaffe og godkringla.
Kari

Side 14 > Pilgrimsvandring i Oslo

25. august 2019 kl 12.00
Lokalhistorisk vandring langs pilegrimsleden
fra Middelalderparken til Øvre Fossum Gård
Groruddalen Historielag inviterer alle
til å delta på lokalhistorisk vandring
langs pilegrimsleden fra Middelalderparken til Øvre Fossum gård i Bydel
Stovner.
Oppmøte kl 12.00 utenfor Oslo Ladegård,
Oslo gate 13, 0192 Oslo
Ta med matpakke og drikke.
Vi vil følge guidene Jan Arne Tangerud
fra Groruddalen Historielag og Roger
Jensen fra Pilegrimssenter Oslo.
Vandringen følger pilegrimsleden nordover Groruddalen forbi Vålerenga og
frem til fyrstikktorget. Her hopper vi på
t-banen linje 2 fra Helsfyr stasjon og tar
denne opp til Furuset stasjon.
Fra Furuset stasjon går vi inn på pilegrimsleden ved Furuset kirke. Vi tar en
halvtimes stans i kirken der vi kan nyte
vår medbrakte matpakke og drikke.
Etter pausen fortsetter vandringen nordover dalen på gangveiene forbi Haugenstua, forbi Stovnerbanen og frem til Informasjonstavlen ved Øvre Fossum Gård.
Herifra kan folk ta t-bane eller buss hjem.
Vi oppfordrer alle til å kle seg etter
forholdene, gode sko er å anbefale. Men
hele turen vil gjennomføres på asfalterte
gangstier i et normalt tempo. Vi tilpasser
farten og tar pauser ved behov.

Velkommen til en kulturhistorisk vandring.
Mvh Groruddalen Historielag og
Pilegrimssenter Oslo
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Foto: Høybråten Sanitetsforening.

Bestill Årboka for 2018

Benytt anledningen til å gi en gave til deg selv eller andre

KUN
kr 150,-

Selges i Deichmanns filialer, bokhandlere, eller Historielagets
nettbutikk på www.grohi.no
Du kan også benytte Bestillingskjema du finner på neste side.

Husk å melde adresseforandring!

I 2018 fikk vi inn kr 10.426 med 37 aktive spillere.
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 2017 og 2018 kr 150,- / årbok 1989 til 2016: 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
Årbok 2017

Jeg ønsker:

Årbok 2018

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)

