Handlingsplan 2017 – 2021
Med mottoet «HISTORIE GIR TILHØRIGHET» ønsker Historielaget og i vareta og
formidle det passerte til dagens enebakkinger.
Våre aktiviteter er åpne for alle interesserte.
Vi ønsker å lytte til våre medlemmer, slik at temaene gjenspeiler
medlemmenes ønsker.
Andre lag
• Opprettholde kontakt med Romerike Historielag, hvor vi er en del av
paraplyen.
• Samarbeide med nabokommunenes historielag
• Samarbeide med lag og foreninger i Enebakk kommune
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Temamøter/Aktiviteter:
Temaene skal variere og gi rom for både opplysninger og ettertanke.
Avholdes i Ragnhilds Rom
Avholdes på Holtop gård, Gamle Herredstyresal , Granly
Andre alternativer? Kantinen på Ignagard? (Enklere tilgang for HC)
Ekskursjoner
Rusletur(er)
Internett
Hjemmesiden, www.enebakk-historie skal være oppdatert og tilgjengelig
Vi ønsker flere inn i hjemmeside redaksjonen, totalt 3 - 5 personer
Face-book siden enebakkhistorielag og Instagram skal fortsatt være et
sted for informasjon og kommentarer.
3 – 5 personer fra styret har skrivetilgang på FB siden
Instagram 1 person fra styret er administrator

• Twitter? Dette er en mulighet, vi så langt ikke har etablert oss på
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Bygdetunet:
Videreføre avtalen med Enebakk kommune
Bruke Bygdetunet i forbindelse med den kulturelle skolesekk
Låve/ Redskaps hus. Finnes det et slikt i Enebakk som vi kan få overta?
Skifte utstillinger. Vise frem våre «skatter».
Kan vi ha et mer åpent/ tilgjengelig Bygdetun?
Fullføre arkiveringen, samt digitalisere denne.

Viksaga
• Bruke Viksaga i forbindelse med den kulturelle skolesekk
• Økt tilgjengelighet for publikum

Hjulmakerverkstedet
• Flyttes til egnet sted.
• Bruke Hjulmakerverkstedet i forbindelse med den kulturelle skolesekk,
fordelt på forhåndsteori i skolen, vandring langs Tangenelva og
omvisning i verkstedet.
• Kan Hjulmakerverkstedet åpnes for publikum?
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Lagslokale – Ragnhilds rom (RR)
I Ragnhild Butenschøns tidligere atelier har vi kontor og lager av en del
bøker/papirer
Årlig rydding/ gjennomgang av hyller og skap
Styremøtene og enkelte medlemsmøter avholdes i RR
Opprettholde leiekontrakt med eier, gjennomgå leieavtale
Publikasjoner

• IGN. Medlemsblad. 4 utgaver pr år
• Kalender med gamle Enebakk motiver

• Kan innsamlet data i forbindelse med originale stedsnavn, samles i en
bok? Gjerne med bilder.
Kulturminnevern
• Fortsette innsamling av plasser/steder/åkerlapper som har fått navn fra
hendelser, som for eksempel «Brudeberget» «Jammerlappen»
«Kastebakken» osv. Her trenger vi sårt hjelp fra våre medlemmer og
andre med detalj kunnskap.
Sjekk ut hjemmesiden på : http://enebakk-historielag.no/steder-plassergarder-enebakk/pafolkemunne-steder-og-plasser/
Arkiv og minnesamling
1 Arkiv
• Gruppen har sommålsetting at materialet i vårt rikholdige arkiv etter
hvert skal bli tilgjengelig for alle, og har i den anledningen laget en egen
nettside bare til dette formål. www.enebakkhistorie.no er vår side som
pr d.d. Inneholder ca. 1000 bilder. Flere kommer fortløpende.
2 Innsamling
• Vi har som mål at folk i bygda får kjennskap til at arkivet finnes, slik at de
faktisk tar kontakt, hvis de har materiale de tror vi kan ha interesse av.
Eldre mennesker har mye kunnskap om Enebakk og vi ønsker å komme i
kontakt med dem. Vi håper på fortsatt godt samarbeid med Enebakk
Avis. Vi går inn i det nye året full av optimisme.
3 Åpen kveld
• Det har i lengre tid vært mulig å samles ukentlig i lokalet til «Kontakten»
Det har vært en møteplass for historielags interesser/tilbud.
Responsen har vært svært dårlig i løpet av siste år og vi vil derfor avslutte
dette. Dersom savnet blir stort og vi får etterspørsel om gjenåpning vil vi
vurdere dette.
Medlemsrekruttering
• Vi ønsker å ha minimum 250 betalende medlemmer.
• Skaffer du to betalende medlemmer får du et års gratis medlemskap
selv.
• Forsøke å få ut informasjon om Enebakk Historielag til nyinnflyttede.

