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Conny forteller om sommerstevnene på Lima
I 1958 var det en vellykket utstilling av husdyr,
landbruksmaskiner og husflid i Nannestad. Det var et
meget godt samarbeid mellom Bondekvinnelaget,
Bondelaget og Bondeungdomslaget. Formennene Olaug
Sæther og Nils Myhrer jobbet en tid med å få til et stevne
ved Hurdalsjøen. Det tok to år å forberede det første
sommerstevnet. 1. juli 1960 kunne Myhrer ønske
velkommen fra scenen ved Lima. De første salgsbodene
var i skålen på gamle Stensgårdskolen. Bondekvinnelaget
sto for salg av rømmegrøt og kaker. Noe av det som særlig
trakk folk var opptoget og revyen. Det ble satt i stand
gamle kjøretøyer som sto nedstøvet i låvene bortover, og
det var brudepar, felespiller og festkledde folk. Opptoget
gjentok seg 5 – 6 år, litt variert.

Nannestadsokningene fikk vist frem sine ferdigheter, og
det var kunst på høyt nivå, med blant andre Skule
Waksvik, Bjarne Røtterud og Arne Ekeland. Eller var det
tevlinger på storfe, hester, ”tippe vekta på gris”, natursti,
ljåslått, utstilling av kanin, sauer med mer.
Revyen var trekkplaster, og det ble litt sleivspark til noen
og enhver, men ikke verre enn at det var morsomt. Noen
var med år etter år, bl.a. Olaf Røttterud, Birger Engelsrud,
Johan Ukkestad, Bjarne Holter, Bjørn Rovold og AnneMarie Breen. I tillegg var det stadig nye skuespillere.
Mange spellemannslag, danselag, orkestre, kor og
skuespillere besøkte stevnet etter hvert. Helge Sverre
Nesheim og Kirsten Langbo var de beste en kunne få. På
søndagen begynte stevnet med gudstjeneste i Stensgård
kirke, og den var alltid fullsatt.

Etter hvert overtok nye aktiviteter. Vi fikk låne et stort telt
fra militæret, og dette ble brukt til kjøkken, salgsbod og
restaurant. Skolerommene på Stensgårdskolen ble brukt til
utstillingslokaler og tevlinger i husflid og blomster.

3 – 4000 mennesker besøkte stevnet de beste årene. I
1980 slo været seg vrangt, og stevnet ble redusert til å
være på skolen. Da det ikke ble bedre de neste årene, og
det minket på den oppsparte kapitalen, ble sommerstevnet
avviklet. Mange av oss syntes dette var vemodig.
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Conny Dal forteller om aktiviteter ved Lima:
Vi bodde nærme sjøen, så jeg gikk på svømmekurs i Lima
da jeg var 6 år. De voksne i kretsen bada sjelden, men
feriefolk og turister syntes det var stas. I Lima var det fint å
bade, og folk dro dit lenge før det ble offentlig badeplass.

Tømmerkjøring
Ved Lima var det også velteplass for tømmer, og
mangfoldige tylfter ble kjørt dit i løpet av vinteren.
Velteplasser var det mange av rundt sjøen, og når isen
gikk om våren ble tømmeret målt og dytta til sjøs. Mange
av kara hogg og kjørte i skogen om vinteren og fløta om
sommeren. Det var et vårtegn når vi hørte putringa av
fløtebåtene, Gerd og Padden.

Is-skjæring
Før isen gikk om vinteren skar de is til meieriet. Dette var
pliktsarbeid for alle mjølkeleverandørene. Isen ble skåret i
store blokker med ei spesiell sag, og kjørt til Sundby
meieri. Her ble isen lagt i sagflisbingen, og det var utrolig
hvor godt den holdt seg. Om sommeren ble isen brukt til å
kjøle ned mjølka.
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Minneord om Steinar Dal
Vi ble en personlighet fattigere på nyåret. Steinars alltid
tilstedeværelse og solide historiekunnskaper er vanskelige
å fylle. Nannestad historielag har nytt godt av hans
lokalkunnskap og innsikt på mange områder. Vi vil også
savne hans lune humor og ungdommelig
vitebegjærlighet. Som styremedlem var han engasjert og
pliktoppfyllende, ga alltid rask tilbakemelding på sine
arbeidsoppgaver. Steinar hadde stadig med seg noen
bilder, avisartikler og ting som var fine bidrag til
historielaget og bygdemuseet. Steinars dugnadsånd har
vært uten like, der han alltid har skapt en hyggelig ramme
rundt våre arrangementer.
Vi lyser fred over Steinars minne.

For styret: Villy Ruud.

Minneord om Jan – Einar Moe
Etter et mangeårig medlemskap i Nannestad Historielag
kom Jan Einar inn i styret i 2005. Han markerte seg som en
grundig, interessert og kunnskapsrik person, og ikke minst
hadde han nye ideer som han ville bidra med. Gjennom
hans innsats og deltagelse med lagets hjemmeside, samt
arbeidet med å stedfeste flyfoto fra de ulike gårdene i
bygda, har han brakt den tidsnære og lokale historien ut til
flere. Han satt i fagutvalget i Bygdemuseet. Likeledes var
han en pådriver for at teknisk utstyr var på plass. Vi
kommer til å huske Jan Einar for hans store engasjement
for å bevare og formidle lokalhistorien, hans klare og
personlige meninger, hans lune smil og kvikke
kommentarer. Nannestad Historielag vil bygge videre på
Jan Einars arbeid og ideer, men det vil bli et stort savn å
ikke ha han blant oss.
Vi lyser fred over Jan - Einars minne.

For styret: Villy Ruud.
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Program og møter, høst 2008

Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg
Torsdag annenhver uke fom. 2.okt. uke 40, videre 42,
44 osv.

- Foto, leder Villy Ruud
Torsdag annenhver uke nr. 41, 43, 45 osv.

Alle dager fra kl 18.30, unntatt er ferie /
helligdager, samt dager det er
medlemsmøter/ foredrag.
Torsdag 23.oktober. Nannestad
bygdemuseum. Kl.18.30.: ULV-ULVBestandsstatus og pågående forskning.
Ulveforsker Petter Wabakken kåserer.
Torsdag 13.november: Nannestad
bygdemuseum kl.19.00.: ”Nannestad skogen”
– slektstrær med tilknytning til Nannestad.
Hvordan finner man fram på slektssider på
Internett.
Torsdag 11.desember: Bygdehuset. Kl.19.00
Julemøte, risgrøt og utlodning.
”Jubileums markering --- et lite tilbakeblikk”
Museet har åpent på søndager.
Endringer i programmet kunngjøres på våre
Internettsider www.nannestad-historielag.org,
eller med oppslag i Biblioteket –
Servicekontoret.
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LEDER

Velkommen til en ny høst med utflukter, temakvelder
og aktiviteter på museet.
Vi har fått opp en ny, flott, utstilling om jakt, fiske og
fangst, samt skytterlagshistorien. Takk til de som har
bidratt til denne.
Takker alle vakter for god innsats og personlig
engasjement gjennom våren og sommeren, men vi
får håpe at besøket tar seg noe opp utover høsten.
Gjennom noen ”trekkplastre” skal vi prøve dette.
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 Skokla.
Slekt- og fotokveldene fortsetter som før, men vi skal
bli flinkere til å få med flere.

Villy.

STYRET:
Leder:
VILLY RUUD
Kasserer:
RUTH TOMTER
Styremedlem: UNNI BREEN VINGE
Styremedlem: INGER BJØRNDAL FOSS

Ansvar for medlemsnytt:
UNNI BREEN VINGE
NGER BJØRNDAL FOSS

91168671
93440578
97171700
92234585

97171700
92234585

7

