ÅRSPLAN JEVNAKER HISTORIELAG 2019
Dato
08.01.19

Måned
Januar

05.02.19

Februar

12.03.19

Mars

09.04.19

April

24.05.19

Mai

29.6 til
30.06.19

Juni

Juli

Aktivitet
Åpent møte i Drengestua; Arbeidsliv i Jevnaker Almenning i Nordmarka på 50 og
60-tallet. Åsa Bjertnæs viser bilder og forteller. Medlemmene tar med småkaker
som kan avses etter jul, til kaffen.
Åpent møte i Drengestua; Foredrag av Rolf Theil om forfatteren, språk-forskeren
og teologen Jens Andreas Friis (1821-1896). I tillegg til at han var den første
professoren i samisk ved Universitetet i Oslo, var han en ivrig fjellmann, jeger og
fisker.
Årsmøte i Drengestua. Valg. Gerd Anita Fjeldstad presenterer Historielaget og dets
arbeidsmål, virksomhet og vedtekter, samt viser bilder fra siste to års turer og
utflukter.
Åpent møte i Drengestua; Spennende foredrag om Milorg i Nordmarka under 2.
verdens krig, ved geolog Leiv M Koch
Dagstur, fredag 24.mai, til Ringnes Gård ved Krøderen. Familiegården fra 1325 er en
av Norges eldste middelalder-gårder og odelsgods, og har gått i arv i familien i over
700 år. Båttur fra Olberg kirke med MS Kryllingen og skipper Knut Ringnes, som
forteller historie. Vi går i havn ved Ringnes Gård. Omvisning og lunsj på gården.
Hjem derfra med buss.
2 dagers tur til Hamar – regionen, med Domkirkeodden som hoved -attraksjon.
Overnatting på Hoel gård, eldste del fra 1719, medlem av «De Historiske hoteller»,
med historiefortelling, omvisning og festmiddag. På turen besøker vi også Stange
Kirke, middelalderkirke fra år 1250, Atlungstad Brenneri og Jernbanemuseet, samt
lunsj på Simenstad Gard. Her vil Brit, Gisle og Peder byr på omvisning, historie og
matopplevelser knyttet til gården og ønsker varmt velkommen til måltid i 1700-talls
bygninger med sjel og atmosfære.
Møte- og turfri

06.08.19

August

Ettermiddagstur til Stein Gård på Ringerike (ved Steinssletta.) Gudmund Bakke tar
oss med på en «reise» på gården og i de flotte områdene rundt. vi skal få se ruinen
etter middelalderkirken, og avlegge et besøk på Halvdanshaugen. Felles avreise fra
Esso i egne biler, se annonsering.

03.09.19

September

08.10.19

Oktober

Dagstur; Den svært populære rundturen i Nordmarka med buss, med kjentmann
Per Bekkevoll. Alternativt ettermiddagstur til Skjennums setrene. NB Her kan
datoen bli endret. Følg med på Facebook, annonsering og info i medlemsmøter.
Felles avreise fra Esso Jevnaker. Klokkeslett kommer senere
Åpent møte i Drengestua; Harald Hvattum, fra Brandbu, forteller om Randsfjorden
som ferdselsåre, og hvor viktig fjorden i sin tid var. Utlodning, kaffe og kaker.

12.11.19

November

03.12.19

Desember

Åpent møte på Bøndenes Hus: Forfatteren Mona Levin holder et foredrag som
bygger på hennes bok «Mors historie – en familiesaga». Boka skildrer morens
familiebakgrunn i Litauen, den jødiske familiens skjebne under nazismen,
flyktningeårene i Sverige og hva som ventet dem da de vendte tilbake til Norge i
1945.
Inngangspenger, rabatt for medlemmer. Kaffe, kaker og utlodning.
Grøt-fest i Drengestua. Vi koser oss med jule-grøten og foredrag ved Torleiv
Johnsrud; om setervoller og seterveger i Jevnaker Almenning.

Jevnaker Historielag er nå på Facebook. Her legger vi inn informasjon og bilder om aktiviteter vi skal ha og har
hatt. Velkommen til å knytte kontakt med Historielaget her!!:) 😊
Hilsen Styret i Jevnaker Historielag; Åse, Per, Rolf, Bjørn Ove og Gerd Anita

