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Aurskog historielag har hatt dette styret i 2019:     

Leder: Kristin Waaler 

Nestleder: Anne Kari Trandem 

Kasserer: Ivar Birger Mediås 

Styremedlem: Jan Johansen 

Styremedlem: Ragnhild Berg Husmo 

Styremedlem: Asbjørn Hagen 

Varamedlem: Brita Ranei Toverud 

 

 

Historielagets skilt-og tur gruppe har bestått av: 

Tore Ovlien – leder 

Jon Sigmund Holtet 

Hallgeir Olsen 

Anne Lise Torvund 

Asbjørn Hagen 

Torbjørn Hagen 

Vidar Harethon 

Bjørn Berntsen 

Arne Værvågen 

Vidar Kløfta  

 

Festkomiteen har bestått av følgende personer: 

Bente Sætra Hagen 

Randi Lauritsen 

Ragnhild Berg Husmo 

 

Kalenderkomiteen har vært styrt og administrert av: 

Ole Aasnes 

Hans Ulviken 

 

Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård (SAP) 

Ragnhild Berg Husmo  m/ vara Brita Toverud 

 

Representant til arrangementkomiteen i SAP : 

Ole Aasnes med vara Ragnhild Berg Husmo 

 

Representanter til Rådsmøte i SAP: 

Ellen Egner 

Oddvar Sætra 

Vara: Hans Olav Lien 

 

Revisorer: 

Ingar Lauritsen 

Vidar Hareton 

 

 



Valgkomite: 

Vidar Harethon og Jon Sigmund Holtet 

 

Styrets arbeid: 

Styret har hatt 11 styremøter i 2019 hvor 63 saker er behandlet. De fleste sakene dreier seg 

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

Leder for Historielagets skilt-og turgruppa, Tore Ovlien har orientert om gruppas arbeid for 

styret. 

Styret har også hatt møte med Historielagets representanter i arrangementskomiteen i SAP og 

kalenderkomiteen. 

 

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

I tillegg blir det lagt ut informasjon på Facebook. 

 

Representasjon: 

- Årsmøte i Romerike Historielag 5. juni.  Jan Johansen og Kristin Waaler representerte 

laget. 

 

Arrangementer: 

- Årsmøte 4.februar.  I tillegg til vanlige årsmøtesaker, holdt Brita Ranei Toverud 

foredrag om Aurskog Historielag sin historie gjennom tidene. 

- 23. mai hadde skilt-og turgruppa tur til Norum og Dingsrudbråten. Asbjørn Hagen og 

Jens-Kristian Waaler fortalte om plassene.  35 deltakere. 

- Slåttedagen 30. juni: Historielaget hadde ansvar for dette arrangementet i SAP`s regi.  

Slåttefolk med Hallgeir Olsen i spissen stilte opp og slo og hersja den glisne enga. Ole 

Kristian Dammen og Co sørget for trekkspillmusikk til arbeidet og kjøkkenpersonalet 

serverte rømmegrøt. 

- Gudstjeneste i Mangen Kapell 11. august med kirkekaffe og foredrag om 

Finneinnvandringen på Mangen. 

- På kulturminnedagen 8. september på Aur, hadde Historielaget ansvaret for 

programmet.  Einar Hugo Ingier fortalte om historien til Finstadbru kassefabrikk og 

Ole Kristian Dammen og Roy Bredesen spilte trekkspill. 

- Tur til Katterud ved Dingsrud 18. september.  40 deltakere var med på spaserturen. Per 

Ivar Moen fortalte om livet i Katterud, hvor hans far vokste opp. 

- Stand på «Stuttreist og himlaga» på Bjørkelangen 21. september i samarbeid med 

Høland historielag.  Formål: Få vist seg fram og verve nye medlemmer. 

- Foredrag på grøtlørdagen 10. november: Eva Marie Gran fra Høland Historielag 

fortalte om slektsgranskning og tilbudet som finnes på Frivilligsentralen. 

- Åpent møte 20. november med Per Egil Hegge som fortalte om «Murens fall».  Et 

samarbeid med de andre historielagene i kommunen. 

 

Andre oppgaver som Aurskog Historielags medlemmer har utført: 

- Bekransning av Toverudbautaen 17. mai ved familien Eid / Mediås. 

- Ragnhild Berg Husmo, Brita Ranei Toverud og Ole Aasnes satte opp utstilling i Låven 

til SAP`s sommer-arrangementer.  Tema: «Gamle skolekretser i Aurskog» Vi fikk låne 

rekvisitter fra bl.a. Aursmoen skole, Tore Ovlien og Ole Aasnes. Et hefte om de gamle 

skolekretsene ble også trykket opp. 

Jobbet med trykking av flere eksemplar av Anders Heyerdahls «Urskogs Beskrivelse». 

 

- Lagets medlemmer har stilt opp og jobbet på dugnader og arrangementer til SAP. 



 

Kalenderkomiteen: 

- Har planlagt, redigert og gitt ut kalender, med økonomisk støtte fra Aurskog 

Sparebank. 

 

Historielagets skilt-og turgruppe: 

Hadde planleggingsmøte 5. mars hvor årets aktiviteter ble planlagt. Noe av det som ble 

gjennomført var rydding og merking av stien til Finnefallet og oppsetting av nytt 

informasjonsskilt der. 

Noen av gruppas medlemmer har slått gras og holdt i orden rundt Anders Heyerdahls minne, 

Binderssteinen, Toverudbautaen og Margaretakilden. 

 

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.    

 

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 

Sekretæren 
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