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Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen Hovedgård 23. mars 2022
Det innkalles med dette til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen Hovedgård onsdag 23.
mars 2022 18.30. Dette er et tradisjonelt møte på vår kjære gård etter at årsmøtene for 2020 og
2021 måtte holdes på nett. Vi serverer kaffe/te og gjærbakst!
Dagsorden for årsmøtet for foreningsåret 2021. Årsmøtet begynner kl. 18.30, presist.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Velkommen
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Presentasjon av årsmeldingene for 2021.
Denne er lagt ut på Facebook-siden og på nettsiden vår.
Regnskap for 2021. Dette er også lagt ut på nettsiden.
Valg
Kontingentfastsettelse for 2023
Innkomne forslag til årsmøtet *)
Planer for historielaget i 2022

Etter årsmøtet blir det foredrag. Husk å betale kontingenten for 2022 på 250 kr. som dekker alt,
også årbok hjem i postkassa.
*) Forslag til årsmøtet kan sendes på e-post (histlag@online.no) eller til Østensjø historielag, Postboks 9 Oppsal,
0619 Oslo. I følge vedtektene skal forslag være styret i hende en uke før årsmøtet.
Årsmelding og regnskap legges ut på hjemmesidene våre.

Kort om møter i historielaget i 2022
Alle møter er på: Nordre Skøyen hovedgård

Noe mer bakgrunnstoff om foredragsholderne finner du på årsmeldinga på lagets nettside

Onsdag 23. mars 2022 kl19:00, etter årsmøtet
foredrag ved Professor emeritus Åsmund Bjørnstad

Kornets historie

Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00
Medlemsmøte med foredrag av Annechen Bahr Bugge

Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag
Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00
Medlemsmøte med foredrag av prof. Marianne Vedeler

Mat i middelalder
Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00
Vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud; Oppm.:
Nøklevann skoleNår vårsola har fått skikkelig grep og tiden for uteaktivitet er naturlig, planlegges en
vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen. Bakgrunnstoff om fangstanlegget finner du i Rundt vannet 19.
I forlengelsen av dette tar vi en svipptur innom Jørgensrud/Bremsrud og foredrar om den seneste
kunnskapen om disse to bondegårdene.

Torsdag 20. oktober 2022
Vi er medarrangør på tradisjonell Sarabråtenkveld i Bøler kirke 20. oktober

Lørdag 29. oktober2022
Thomas Heftye 200-årsdag på Sarabråten lørdag 29. oktoberoktober. Det blir korte foredrag, omvisning,
pølser, kaffe og kaker.

November 2022
Vi har fått professor emeritus Lars Thue til å snakke om økonomien i skogsdriften fra middelalder fram til
vår tid. Det som i vikingtida hadde vært almenning kom etter hvert over på få hender mange steder.
Gjennom sagbruksdrift og trelasteksport ble det store penger å tjene. Det er fristende å tenke på dette
som den tids parallell til oljeeventyret etter 1970. I trelasteksportens storhetstid skaffet noen seg store
formuer. Vår kjente Thomas Johannesen Heftye var en av disse. Dato og sted er ikke bestemt.
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