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Traktor fra Prestmosen
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Program og møter, høst/vinter 2007
Foredragskvelder og utflukter:

Søndag 16. september: Kulturminnedagen tar i år for seg
”Forsamlingshus, ungdomshus og bedehus”. Som et ledd i
markeringen besøker vi det tidligere Tømte pensjonat.
Fremmøte ved Pettersbråten kl. 12.00. Bjarne Sjøvold forteller
om gamle Sjøvoll pensjonat og sagbruket i Kverndalen. Turen går
så til Tømte. Salg av kaffe og vafler.

Torsdag 11. oktober i museet kl.19.00:
Industri i bygda: Steinhoggeri / sliperi, teglverk,

hjulmakere, sagbruk, isskjæring, torvstikking, møller med mer.
Foredrag, fortellinger, film m.m.

Torsdag 8. november i museet kl.19.00:
Bokpresentasjon. Thor Sørheim ”Romeriksåsene” og
Sverre Solberg ”Leiravassdraget”. En fin mulighet til å kjøpe
bøker i julegave, fødselsdag eller til egen nytelse.

Torsdag 6. desember på Bygdehuset
kl 19.00: Julemøte. Foredrag og julestemning.
Detaljer senere.
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Leder:

Velkommen til en ny og spennende høst med utflukter,
temakvelder og aktiviteter på museet.
Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement
gjennom sommeren, noe som har gitt fine tilbakemeldinger. En stor
takk til de som administrerer og oppdaterer vår nettside, den som
registrerer og avfotograferer gjenstander i museet, og til damene
som har ansvaret for dette medlemsbladet .
Undertegnede har besøkt Maihaugen i sommer, og fikk mange
gode tips og ideer til utstillinger. Håper videre på god oppslutning
på våre slekts- og fotokvelder.
Villy.

Historielaget med egne Internett sider
Siden tidlig i sommer har vi fått nettstedet www.nannestadhistorielag.org Her kan alle finne opplysninger om: lagets formål og
lover, styre og stell, program og aktiviteter, bygdemuseet og
utstillingene, og diverse aktiviteter og spennende prosjekter. Vi har
informasjon fra museumsåpning, med formannens prolog og
ordførerens tale, og snart har vi alle digitaliserte Widerøebilder i
Nannestad tilgjengelig. Hvis du ikke har PC eller tilgang til Internett
kan du jo gjøre et besøk på Biblioteket hvor Unni eller noen av de
andre vil kunne gi deg veiledning i hvordan du kan se (og høre)
denne informasjonen. Sidene vil hele tiden få nytt stoff og bilder
med mer. Alle medlemmer er svært velkomne til å bidra med stoff.
Kontakt en i styret.
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Foto: Inger

Steinsgård skole
Skolen ble innviet i 1925, og var i bruk som skole til kretsen i 1964
ble slått sammen med Maura. Etter det var det lenge liten
aktivitet ved skolen, bortsett fra noen utstillinger på skolen i
forbindelse med sommerstevnene ved Hurdalsjøen.
Kretsen savnet et samlingssted og slo seg sammen og restaurerte
huset. En periode ble det drevet barnehage i lokalene. Det har
også vært kirkekaffe og fester av forskjellige slag der. Blant annet
har Bjerke idrettslag hatt en del arrangementer der, og senest i
fjor ble huset brukt til teaterforestillingen ”Bogart og jeg” i
forbindelse med Lima-dagene. Huset ligger fint til ved sørenden
av Hurdalsjøen.
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Foto utlånt av Polly og Bjarne Sjøvold

Sjøvolds pensjonat i Kverndalen
Familien Sjøvold drev pensjonat i sitt eget hjem hver sommer.
Sommergjestene brukte hovedhuset, mens familien selv bodde på
buloftet. Det var ofte de samme familiene som kom igjen år etter
år, som regel med toget til Dal stasjon. Olaus Hermansen fra Flod
av Vollaug kjøpte Kverndalen i 1923. Han var gift med Emma
Martinsdatter fra Sandsnesseter, og paret hadde tidligere eid
Sjøvoll. Sønnen Christian Sjøvold fikk skjøte i 1939. Pensjonat –
virksomheten døde ut i løpet av krigen. På slutten av krigen ble
stedet også okkupert i likhet med store deler av Steinsgård.
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Åpningstidene i museet er:
Torsdager kl. 18.00 til 21.00
Søndager kl. 14.00 til 17.00
For at dette skal være mulig, må vi ha vakter.
En del av dere har allerede tatt sin tørn opptil flere ganger.
Tusen takk for flott innsats så langt.
For ikke å slite ut folk ønsker vi at flere melder seg til tjeneste. Jeg
har satt opp vakter frem til jul, men dersom du kan tenke deg å ta
noen vakter på nyåret er det fint om du kontakter på telefon 934
40 578 eller 22 64 72 01. Det er alltid to på vakt samtidig.
Besøk museet og ta med deg venner og kjente.
På vegne av Historielaget Ruth Tomter

Info om forsamlingssteder
Inspirert av Kulturminnedagen, samler vi i høst inn informasjon om
alle forsamlingshus, ungdomshus og bedehus, eller andre
samlingssteder i bygda.
Alle som har informasjon eller bilder fra disse stedene, oppfordres
til å ta kontakt med Unni eller Inger.
un-b-vi@online.no tlf. 97 17 17 00
ingerfo@gmail.com tlf. 92 23 45 85
Bildene blir scannet, slik at du beholder originalen.
De kan også tas med på fotokveldene.
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Åpen dag for medlemmer hver torsdag fra 12.00
til 14.00. Stikk innom!
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:
Slekt, leder Kjeld Fjeldberg:
Torsdag annenhver uke, nr 36, 38, 40 osv.
Foto, leder Villy Ruud:
Torsdag annenhver uke, nr 37,39,41 osv.
Følg ellers med på endringer i programmet i
Eidsvold Blad og på våre internettsideer:
www.nannestad-historielag.org
STYRET:
Leder:
Nestleder / sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Villy Ruud
Jan-Einar Moe
Ruth Tomter
Steinar Dal
Unni Breen Vinge

91168671
90722579
93440578
63999169
97171700

Ansvar for medlemsnytt: Unni Breen Vinge 97171700
Inger Foss Haugen 92234585
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Returadresse: Unni Breen Vinge
Breenveien 17
2032 Maura
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