
4 N BAKK 
HISTORIELAG 

STIFTET 1955 

ARSBERETNING 2020 
Til rsmØtet 2021 

Styrets sammensetning 2020 

NAVN VERy! PERIODE OPPGAVE(R) 

Marit Busengdal Leder / 2020 	 p 	vaig Arrangement 

Nits ButenschØn Nestleder /2020 -2022 ntervjugruppe 

Niels J. Knagenhjelm Kasserer/ 2018- 2020 

p 	vaig 

Hjemmeside, Bygdetunet, 

Kulturgruppe, Arkiv og 

minnesamling 

Bjorn Mikkelsen Sekretr/2020 -2022 Ign - redaksjon 

Egil Hoistad Styremedlem2018-2020 

pa vaig 

Kalender gruppe 

Arkivering 

Ola Hansen Styremedlem /2019 - 2020 Bygdetunet 

William Sheer 1.Varamedlem /2019 - 2020 

pa valg 

Face book 

Leder kalender gruppe 

Andreas Sundby 2.Varamedlem 2020 -2022 

Hovel Heiaas 3.Varamedlem 2020 -2022 Kalendergruppe 

Arbeidsoppgaver utenfor styret: 

Kontaktperson, slektsgransking Amund Ruud 

lnstagram, Scriptbok Helene Wattum Larsen 

Revisor Eva Kristoffersen 

Valgkomiteen har bestatt av: 

Christian Brevig (leder), Anette Dehli, Ole Johnny Korsmo 

Arrangementer: 

P grunn av pagaende pandemi har aktivitetene I 2020 butt sterkt redusert. 

Bygdedagen ble avlyst. 

Julemarked og stands har blitt avlyst. 

TemamØter har bUtt avlyst/utsatt. 

Dato Tittel/fored rags holder Sted 

13 februar Temamøte 

En reise I ord og bilder, fra Rânes til Torshov/ 

Niels Knagenhjelm 

Granly 

9. mars Arsmøte 

Underholdning ved Kjell Hovde. 

Marl Menighetssenter 



27.august Temamøte 

Markering, 1945 -2020 

Robert Mood, president Norges Rode Kors 

Kultursalen 

27.september Rusletur 

Flateby— Kirkebygda 

Johan Ellingsen 

12.-13. 

oktober 

Kurs i sliping av hândsag 
Kursholder Egil Holstad 

Hjulmakerverkstedet 

2. august Olsok Gudstjeneste 

v/ Enebakk kirke 
Bygdetunet 

21.september Enebakk Historielag gjestet Enebakk Rotary med 

et kseri om slektsforskning. 

Marit Busengdal 

lgnarbakke 

15.september Enebakk Historielag gjestet < Gubbegruppa 
Med <<En reise i ord og bilder, fra gamle 
Eneba kk> 

Niels Knagenhjelm 

Flateby Menighetshus 

05. november Halloween arrangement i samarbeid med 
Enebakk kommune, 5 - 7 trinn 
Ved Niels Knagenhjelm 

Bygdetunet 

06.november Halloween arrangement i samarbeid med 
Enebakk kommune, 8 - 10 trinn 
Ved Niels Knagenhjelm 

Bygdetunet 

Arrangementene har butt annonsert I Enebakk Avis, FB, Instagram og hjemmeside og plakater p6 sentrale steder 

bygda. Historielag I nabo kommunene har butt invitert. 

IGN 

Redaksjonsgruppa I 2020 har vokst til: Bjorn Mikkelsen (leder), IngerHilde Killerud, Cecilie Mangen og Ivar Ola 

Opheim. 

IGN kom ut med 4 nummer i 2020. 

IGN trykkes hos Møklegaards Trykkeri. 

KALENDER 

Kalendergruppa har besttt av William Sheer (leder), Hovel Heiaas, Egil Hoistad, Bjorn Mikkelsen og Ole Johnny 

Korsmo. 

Samtlige medlemmer har ftt 1 eksemplar hver. 

Kalenderen ble brukt som jule/nytt5rshilsen fra EH 

Et lite antall kalendere ble solgt. 

Kalenderen har blitt trykket hos Møklegaards Trykkeri 

INFORMASJONSKANALER INTERNETT 

1 - HJEMMESIDEN TEL ENEBAKJ( HISTORlELAGsjr, 

Nettredaktør Niels Knagenhjelm 

Hjemmesiden har adressen. www.enebakk-historielag.no  Mâlsettingen er at hjemmesiden skal vre et 

informasjonssenter for lagets medlemmer og andre interesserte (som f.eks. media) og videreformidle informasjon 



om hva laget til enhver tid befatter seg med. Hjemmesiden er linket fra kommunens hjemmeside, samt en rekke 

andre historielag og organisasjoner. Totalt har det vrt ca. 9200 besøk pa hjemmesiden i 2017, besøk Ira over store 

deler av verden. 

Vi har f5tt inn en ny link for innmelding, som registrerer en direkte inn i vSrt medlemsregister. 

1/HJEMMESIDE  www.enebakk-historielag.no   

NettredaktØr: Niels Knagenhjelm 

Mao 

	

	er at hjemmesiden skal vre et informasjonssenter for lagets medlemmer og andre interesserte (som 

for eksempel media) og videreformidle informasjon om hva laget til enhver tid befatter seg med. Hjemmesiden er 

linket fra kommunens hjemmeside, samt en rekke andre historielag og organisasjoner. 

Totalt har det vrt Ca. 9200 besøk p5 hjemmesiden i 2020, besøk fra store deler av verden. 

Vi har f5tt en ny link for innmelding, som registrerer direkte inn I v5rt medlemsregister. 

2/FACEBOOK  www.facebook.com  / enebakkhistorielag 

Pr 15 februar 55 har Enebakk historielag 958 følgere p5 Facebook. 

528 Winner (58%) og 379 (42 %9 menn) 

Flest følgere, 328 i Ytre Enebakk og 112 p5 Flateby, som en nr. 3 kommer Oslo. 

Det er følgere fra uten om Norge, b5de Sverige og Spania er representert 

De fleste innleggene har ogsS blitt delt p5 kommunens lokale FB grupper 

3/INSTAGRAM  enebakk_historielag 

131 føtgere 

BYGDETUNET /VIKSAGA (N.K) 

Vi har invitert til dugnad, men stort sett ble det styret som har stilt opp. 

Det er et generelt Ønske at flere medlemmer stiller p5 dugnad. Dugnaden er en sosial møteplass, med rom for en 

historielagsprat over en kaffekopp og hjemme bakst. 

Vi har f5tt en mengde belegnings stein som vi har planer om 5 bruke under benkene p5 tunet, det gjør det enklere 

ved plenklipping og vi kan sitte ned uten 5 bli v5t p5 grunn av v5tt gress. 

Vi har hatt Spent 2 søndager for sommerferien. Den første søndagen var det kun regnet som møtte opp, og det kom 

I store mengder. Den neste Spne søndagen var vi heldige med vret Sol fra klar himmel, men gjestene lot vente p5 

seg. Kun en enslig besøkende, som ble vel mottatt. 

KULTURMINNEVERN ( Niels Knagenhjelm) 

1. Enebakk historielags arkiv. 

Kulturminneverngruppa ble vedtatt opprettet p5 styremøte I Enebakk historielag. 

Kulturminneverngruppa arbeider med 5 sette fokus p5 bevaring og vedlikehold av samt spre kunnskap om 

kommunens kulturminner. Kartlegging, avfotografering og skilting av gamle plasser, bygde-borger, veitraséer/stier. 

Bist5 I arbeidet med kulturminneplan for Enebakk. 



Merking av kulturminner: 

Gruppen har som m5lsetting at materialet i v5rt rikholdige arkiv etter hvert skal bli tilgjengelig for alle, og har i den 

anledningen egen nettside bare til dette forma* 1: www,enebakkhistorie.ti1 er v5r side, som pr d.d. inneholder ca. 

1000 bilder Flere kommer fortløpende. 

Da vi ikke har kontor, med oppbevarings-muligheter har vi ikke hatt mulighet ti! S jobbe med Art arkiv, som ligger 

stablet p5 loftet gamleskolen. 

2. Innsamling av lokaihistorisk materiell fra Enebakk. 

Arbeidet med innsamling av materiell har vrt begrenset, men vi har fStt inn endel informasjon om plasser og 

steder, navn p5 g5rdsjorder og eldre bilder som vi etter hvert legger Ut pa nettet under: www.enebakkhistore.nc  

3. P folkemunne. 

Vi er glade for at sS mange kommer til ass med bilder (negativer), gjenstander og bøker fra vSr kommune. 

Vi tar gjerne imot alt som vedrører Enebakk. 

MRLI-FELA /NOTER 

Oppbevares has Akershus MusikkrSd 

Historielaget fSr Srlig tilbakemelding ved Marianne TomasgSrd. 

HJULMAKERVERKSTEDET (Borgveien 29, Ytre Enebakk ) - Egil Holstad 

Aret 2020 har vrt preget av pandemi og smittevern. De fleste planlagte arrangementer ble avlyst. 

Den eneste planlagte aktiviteten som ble haldt i hjulmakerverkstedet var et kurs i filing av sag. Det var satt et tak p5 

5 deltakere p5 grunn av smittevernsavstand. Det meldte seg 5 deltakere, men 1 melte seg av et par uker for kursstart 

p5 grunn av personlig usikkerhet am smittevern. 

Kurshalder hadde p5 forh5nd kjøpt inn materialer og laget filebukker, kjøpt inn filer for videresaig. Kurset ble 

gjennamført over 2 Welder. 

Det kan arrangeres nye kurs i filing av sag og sliping av annet hSndverktøy ved interesse. 

Det har i 2020 ikke vrt noe mote, eller annen kontakt, med kammunen am flytting av hjulmakerverkstedet til sitt 

apprinnelige sted ved Tangen elva. 

Den saken ble vedtatt av kammunen i 2009, var ferdig prasjektert med tegninger i 2011. Nødvendige dispensasjaner 

og rammetillatelse er datert 30.07.2013. Denne har 2 Srs gyldighet s5 den utløp i 2015. Der st5r saken fartsatt. 

INTERVJUGRUPPA - Nils Butenschøn 

Arbeidsgruppe for innsamling av intervjumateriale 

Dette arbeidet har ikke latt seg gjennamfDre. P.g.a pandemien har det ikke latt seg gjøre 5 reise rundt S gjøre 

intervjuer. 

KOMMUNAL KONTAKT 

Vi har hatt samtaler med enhetsleder for kultur. 



• Kommunen ønsket et samarbeide med historielaget I forbindelse med Halloween. Det gikk over 2 dager, en 

Weld for 5.- 7. trinn og en for 8. -10. trinn. 

• Vi har ikke hatt befaring p5 Bygdetunet. 

EKSTERN KONTAKT 

Historielagene I nabokommunene fikk invitasjoner til v5rt gjennomførte temamøta og rusletur. 

lnformasjon fra andre lag har blitt lagt Ut p5 vSr hjemmeside og FB. 

SLEKTSGRANSKING 

Det kommer ulike spm om slekt. 12020 var det 9 personer som har fStt hjelp fra OSS. 

GAVER 

Vi søkte am midler til arkivering, fra 'xLokalbidraget>. 

Det er innkjøpt en skanner. 

Vi fikk drøyt  kr 7000,- 

ARKIVERING Egil Hoistad 

Hjulmakerverkstedet har kartotek med bilder og beskrivelse av gjenstander (opprettet I 2009). I følge kartoteket skal 

det vre 3 vikketenger I verkstedet. Da jeg uken for kurset lette etter disse for bruk p5 kurset, fant jeg ingen tenger. 

Hvordan og nSr disse forsvant vites ikke. 

Det var planlagt gjennomgang av alle gjenstander og nyregistrering med bilder, knyttet til en arkivdatabase. Det er 

ikke tatt avgjørelse p5 innkjøp / leie av en sIlk database ennS. Programmet vi ble anbefalt av MiA er forholdsvis 

kostbart, og kommunen var ikke srlig interessert i S betale. (MiA = museene i Akershus) 

REGNSKAP 

Aret 2020 har vrt nok et bra regnskaps5r for historielaget. Boksalget og saig av Ign har holdt seg noenlunde stabilt. 

Salget av kalendre har steget vesentlig. 

Regnskapstallene viser i Sr et overskudd. Enebakk historielag har i 2020 bra likviditet, sam videreføres til 2021. 

Regnskapet er revidert 25.02-2021 og funnet i orden. 

ANNET: 

Romerike Historielag fylte 100 Sr i 2020. Planlagt jubileum ble utsatt lSr. 

Leder I EH, Marit Busengdal er I arrangements gruppa. 

RH fikk ikke gjennomført sitt Srsmøte - styret fortsetter 1 Sr, inntil nytt Srsmøte 2021. 


