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Årsmøte med god oppslutning
Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte lørdag 22.april med god oppslutning i
Amfigrotta på Spjærøy i Hvaler med Hvaler Kulturvernforening som lokal arrangør.
I møtet gav Hvaler Kulturvernforenings leder, Paul Henriksen, et raskt og godt
overblikk over stedet og Hvaler kommune for øvrig. Det var første gang i Østfold
Historielags 91 årige historie at laget hadde lagt sitt årsmøte til dette vakre
øyriket, der dagens lunsj rimelig nok var basert på det havet har å by på i dette
tilfellet velsmakende fiskesuppe med reker.
Østfold Historielag deler årlig ut to bokpriser á kr 5000,- med diplom, og i år ble

tidligere redaktør av Sarpsborg Arbeiderblad, Eirik Moe (t.v)gitt prisen for beste
lokalhistoriske bok i Østfold i 2016, «Hendelser i 1000 år» utgitt i samarbeid med
Sarpsborg Arbeiderblad til byjubileet i fjor. Turi Forsberg, Onsøy, vant prisen for
beste slektshistorie (prisvinner for 2.gang).
Dessverre falt bildet ut ved sendingen, som følgelig gjentas her.
På årsmøtet ble lagets leder Thorbjørn Koch gjenvalgt, Brit Haugbro valgt til
sekretær og Bjarne Fredrik Kjærnes valgt som nytt medlem av styret.
Styremedlemmene Eva Boehm Svendstad og Arild Ottesen var ikke på valg. Odd
Jan Skriubakken fortsetter som 1. varamedlem, mens Liv Leirstein ble valgt som 2.
varamedlem. Etter flere års innsats takket lagets nestleder Roy Heyerdahl og
lagets sekretær Marit Gjølstad for seg.
På årsmøtet var 17 av Østfolds Historielags 23 medlemslag representert.

Landslaget trer sammen
Landslaget for lokalhistorie arrangere sitt 41. ordinære landsmøte på Gjøvik
helgen 5.-7. mai 2017. Det er lagt opp til et givende program, med
landsmøteforhandlinger men også omvisninger og kulturelle innslag.

Den lokale komiteen har bestått av representanter fra Gjøvik historielag og Toten
økomuseum og historielag. Landsmøtet skal være på Strand hotell i Gjøvik
sentrum og vi ser frem til en givende helg med delegater fra hele landet, skriver
Landslaget på hjemmesiden.
Blant sakene som skal behandles er foreliggende forslag til nye vedtekter.
Se mer

Datatipset
Svært mange bruker Microsofts tekstbehandlingsprogram Word og regnearket
Ecxel, også i lagssammenheng. Men nye utgaver foreligger ofte, og programvaren
er ikke gratis. Det er derimot LibreOffice en programpakke som inneholder alt du
trenger - og som sagt er aldeles gratis. LibreOffice foreligger i versjoner for
Windows, Mac og Linux - og er kompatibel med Microsofts filformater og er i
tillegg tilgjengelig på norsk.

Ut på tur
Arrangerer laget ditt tur(er) for medlemmene, men så kniper det kanskje med
tilstrekkelig oppslutning. Meld fra til Østfold Historielag, så promoterer vi turen

laget ditt arrangerer på Østfold Historielags hjemmeside og facebookside.

Godt lesestoff
Lokalhistorisk magasin er medlemsbladet til Landslaget for lokalhistorie,
utkommer fire ganger i året og bringer i hver utgave massevis av interessant stoff
for lokalhistorieinteresserte i tiltalende utforming. Det sendes fritt til alle
medlemslag, dvs. med fem eksemplarer til hvert lag. Hvorfor ikke abonnere selv?
Og det samme sier vi selvsagt om vårt eget WiwaR som utkommer med to
utgaver i året.

Rett hjemmesideadresse
I arbeidet med Østfold Historielags hjemmeside ønsker laget å bringe en ajourført liste
over medlemslagenes hjemmesider, og derfor om at nettadressen blir oppgitt i e-post til

post@ostfoldhistorielag.org
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