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NYHETSBREVET
Hjelp – Østfold Historielags lager er bredfullt!
Kjekt å ha kan hende, men nå er Østfold Historielags lager bredfullt – resultatet av mange,
mange års samvittighetsfylt og pliktskyldig innsats, for å ta vare på tidligere års utgaver
lagets publikasjoner som WiwaR, Runar, Meldingsbladet o.a.
Det er slik en mengde at man knapt kan sette ned en fot. Østfold Historielags styre har følgelig trukket
den naturlige konklusjon at nok er nok, dvs. mangt og mye må avhendes.
I det lengste ønsker styret å unngå den tunge vei til nærmeste fylling, og arbeider derfor med ulike
alternativer, i den tro at både medlemslagene og enkeltmedlemmer vil kunne være interessert i
anskaffe seg eksemplarer av lagets utgivelser.
Meld mulig interesse, mens det ennå er tid … gjør det med en e-post til post@ostfoldhistorielag.org

Imponerende mange bruker
Østfold Historielags
kulturminnekart
Østfold Historielags nettbaserte
kulturminnekart blir i overraskende stor
grad brukt, viser en bruksstatistikk som
Østfold Historielag har mottatt.
I løpet av de to siste årene er det registrert
hele 224 000 oppslag, noe som i snitt
tilsvarer vel 300 oppslag daglig!
Østfold historielag er meget tilfreds med
brukshyppigheten, noe som forteller at
registreringen av kulturminner rundt om i
fylket er vel verdt strevet, gir grunn til å
hylle de frivillige som har vandret i
landskapet og foretatt registreringen.
(Illustrasjon: Bokstaven K representerer ett registrert kulturminne)

Din mening er viktig!
Har du kommentarer, synspunkter, forslag?
Send dem til post@ostfoldhistorielag og takk på forhånd!
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Meld fra om medlemstallet ved siste årsskifte!
Hittil har seks av Østfold Historielags (merket med stjerne) av 24 medlemslag meldt fra om antallet
medlemmer ved siste årsskifte (31.12.16). Antallet som oppgis vil bli lagt til grunn for
medlemskontingenten. Østfold Historielags styre ber derfor de øvrige lagene melde fra så snart som
råd er.
Askim Historielag
Berg, Rokke og Asak Historielag
* Borge og Torsnes Historielag
* Eidsberg Historielag
Foreningen Haldens Minder
Hobøl Historielag
Hvaler Kulturvernforening
Idd og Enningdalen Historielag
* Kråkerøy Historielag
Marker Historielag
Moss Historielag
Moss Ættehistorielag
Onsøy Historielag
Rakkestad Historielag
Rygge Museum og Historielag
* Rømskog Historielag
* Råde Historielag
Skiptvet Historielag
Skjeberg Historielag
Spydeberg Historielag
Trøgstad Historielag
Tune Historielag
* Varteig Historielag
Våler og Svinndal Historielag

Husk!
Hold dine lagsmedlemmer oppdatert – videresend dem Nyhetsbrevet!
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