Årsmelding for Stange historielag 2019
Stange historielag hadde pr. 31.12.19 1025 medlemmer. (31.12.18 var det 1.032
medlemmer)
Stange historielags styre
Solveig Nordal – leder
Oskar Hjermstad – nestleder
Anton Tøsti – kasserer
Inger Maren Gjerlaug
Terje Moshaug
Vidar Messenlien
Marit Vig
Vararepresentanter som møter fast på styremøtene
Rune Andersen og Erik Norstad
Valgkomite
Olav Frang, Mette Stensrud og Jan Erik Lillejordet
Revisor
Erik Ottinsen med vara Hans Hellum
Redaksjonskomite årboka
Terje Moshaug – leder, Solveig Nordal, Rolv A. Amdal, Astrid Nordsveen Refsdal, Anders
Strand Vestjordet, Henriette Mikkelsen Hoel.
Bygdebokkomite
Svein-Erik Ødegaard – leder, Terje Moshaug, Anton Tøsti, Solveig Nordal og Marit Vig.

Fotokomite
Oskar Hjermstad – leder,
Henry Nordstrand

Turkomite
Inger Maren Gjerlaug
Per Ottinsen
Historielagets representanter i Lalumsvangen
Vidar Messenlien
Ove Lysgaard

Møter
Det har i løpet av året vært seks styremøter, en dugnadskveld med pakking av årbøker og en
julemiddag for styret og andre medhjelpere gjennom året.
Det har vært flere møter i de øvrige komiteer.
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2019 på Atlungstad brenneri.
Solveig Nordal ble valgt som møteleder.
Randi Løbakk ble valgt til møtesekretær.
To til å underskrive protokollen ble valgt, Hans Paulsen og Kristian Vasaasen.
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent.
Valg.
Solveig Nordal ble gjenvalgt som leder.
Gjenvalg på styremedlemmene Vidar Messenlien og Marit Vig.
Rune Andersen og Erik Norstad gjenvalgt som varamedlemmer.
Ny i valgkomiteen: Jan Erik Lillejordet
Kåseri om Atlungstad brenneri ved Arve Fossum.
Årboka
Årboka ble trykket i 1600 eksemplarer. Årboka har 286 sider. Trykking av Flisa Trykkeri AS.

Lalumsvangen
Det var vertskap på Lalumsvangen i sommer som hadde åpent i helgene. Vertskapet var
Strandlykkja blandete kor og Espa turstilag. Stiftelsen behandler sjøl årsberetning og
regnskap i eget årsmøte.

Arrangement.
12.mars kl.19.00. Årsmøte på Atlungstad brenneri. 25 medlemmer deltok.
14.mars var torsdagsklubben i historielaget invitert til Atlungstad brenneri av styreleder Per
Harald Grue. Vi fikk omvisning, bevertning og informasjon om Atlungstads planer framover.
19.mars var det finale i Stangequizen.
10.april. Fotokveld på Atlungstad brenneri, der det ble registrert 60 bilder pluss noen fra
Tangen brenneri i etterkant.
21.mai kl.18.00. Temakveld på Utvandrermuseet. Omvisning i noen av husene og museets
historie. 10 medlemmer møtte.
13.juni var historielagets leder invitert til Utvandrermuseet. De fikk besøk av Stortingets
utenriks- og forsvarskomite. Det ble bl.a. orientert om planene for nasjonal 200-årsmarkering av den norske utvandringen til Amerika i 2025.
11.juli var tre medlemmer fra historielaget deltagere på Skogfinsk seminar på Svullrya.
15.september. Tur til Sollia, der vi bl.a. besøkte Sollia kirkegård, Vannbruksmuseet,
Krigsmuseet på Amperhaugen, Sjokoladefabrikken og Sohlbergplassen. Jo Øvergaard var
inspirerende guide på hele turen. Så bar det over Venabygdsfjellet hjem med stopp for
middag på Spidsbergseter. Full buss.
17.september. Temakveld på Stange bibliotek, «Oldfunn i Stange vestbygd» v/Rygene
Metalldetektor-klubb, hvor Terje Roger Olsen, Elverum orienterte.
9.oktober. Temakveld på Jønsberg landbruksskole, Landbrukets utvikling på Hedmarken i ord
og toner ved Tord Kristian Horne og Tor Karseth. Ca. 75 frammøtte.
29.oktober. Fellesmøte for historielagene på Hedmarken pluss to fra Oppland i Moelv, der
Ringsaker historielag var vertskap.
30.oktober kl.18.00. Fotoregistrering på Vallset menighetshus. 80 bilder ble registrert.

12.november. Lansering av årboka Gammalt frå Stange og Romedal 2019. Rolv A. Amdal stod
for lanseringen. Terje M. Moen underholdt. Ca.90 til stede
3.desember var historielagets leder invitert til fredningsmarkering på Atlungstad brenneri.

Det var Stangequiz for 6.klassingene i Stange. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
kulturkontoret, kulturskolen, Hedmarksmuseet og historielaget. Alle skolene har fått et sett
med bøker fra historielaget. Likeledes har vi engasjert mange til å skrive om forskjellige
temaer som elevene har tilgang til og som de får spørsmål fra. Dette er et tre-års prosjekt, og
dette var tredje året. Utrolig mange interesserte og flinke skoleelever! Det er nå også blitt
tildelt midler til å videreføre dette i tre nye år, til 2022.
Historielaget har gitt et bidrag på kr. 25000,- til Romedal Almennings Turstilag. Disse
pengene er brukt til utforming av tavler med informasjon om flyktningerutene fra Romedal
over til Sverige. Egil M. Kristiansen har skrevet teksten på bildene.
Notabene gikk konkurs i høst, og historielaget hadde ca. kr.20000,- til gode der, noe vi nok
må se på som tapt.
Takk til alle som har bidratt med artikler og annen dugnadshjelp i året som har gått.
Stange, den 17.mars 2020
Styret

Valg:
Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Leder og varamedlemmer velges på årsmøtet for ett år om gangen, likeledes revisor
med varamann. De øvrige velges for 3 år.
Styret velger sjøl nestleder og kasserer.
Styret velger også redaksjonskomite for årboka, bygdebokkomite, turkomite og to
medlemmer til styret for Lalumsvangen setermuseum.
a.
b.
c.
d.
e.

Leder til 2020
2 styremedlemmer til 2020
2 varamedlemmer til 2020
Revisor med varamann til 2020
1 medlem til valgkomiteen

På valg (Solveig Nordal)
På valg (Terje Moshaug, Inger Maren Gjerlaug)
På valg (Rune Andersen, Erik Norstad)
På valg (Erik Ottinsen, Hans Hellum)
På valg (Olav Frang)

Øvrige styremedlemmer

2 styremedlemmer til 2021

Oskar Hjermstad og Anton Tøsti

2 styremedlemmer til 2022

Vidar Messenlien og Marit Vig

