Lokalhistorisk litteratur fra Østfold
År om annet utgir historielagene i Østfold lokalhistorisk litteratur - det være seg
årbøker eller hefter - alle med et variert innhold. Nå har Østfold Historielag på
lagets hjemmeside publisert en oversikt, basert på informasjon fra
medlemslagene. Vi anbefaler interesserte om å ta direkte kontakt med utgiveren
med hensyn til priser og eventuelle ønsker om tidligere utgivelser.
Publikasjonene produseres stort i lokale trykkerier, i den forbindelse minner vi om
at lag som er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie kan nyte godt av en
trykkeriavtale som Landslaget har inngått med RenessanseMedia og som du kan
lese mer om her

Medlemslagenes hjemmesider
Med få unntak har Østfolds historielag opprettet egne hjemmesider, som naturlig
nok varierer i omfang og innhold. På Østfold Historielags hjemmeside finner du en
oversikt over medlemslagenes hjemmeside, ledere og tlf nr.

Landslaget for lokalhistorie
Landslaget for lokalhistorie er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som
er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 400 historielag er medlemmer i
Landslaget, disse lagene har til sammen ca. 80 000 registrerte medlemmer.
Historielagsbevegelsen i Norge er landets største kulturvernorganisasjon.
Landslaget for lokalhistorie skal ivareta medlemmenes interesser, fungere som
høringsinstans i kulturvernsaker og bistå lagene med kurs, seminarer og foredrag
som fremmer kunnskap og motivasjon i kulturvernarbeidet.
Landslaget utgir to tidskrift: Lokalhistorisk magasin og Heimen. Lokalhistorisk
magasin er et populærvitenskapelig magasin som utgis i samarbeid med Norsk
lokalhistorisk institutt (NLI), og som også er medlemsblad for den norske
historielagsbevegelsen. Heimen er et vitenskapelig lokalhistorisk tidskrift med en
redaksjon bestående av ansatte ved norske høgskoler og universitet.
Østfold Historielag og mange av medlmslagene er tisluttet Landslaget.
Se landslagets hjemmeside

Møte for tillitsvalgte
Østfold Historielags styre har besluttet å innkalle til møte for tillitsvalgte tirsdag
29. august 2017. I henhold til lagets vedtekter § 5 består tillitsmannsmøtet av
«fylkesstyret, 2 representanter fra hvert lokallag og lederne i de faste komiteer.
Det holdes minst ett møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det
nødvendig.»
Informasjon om møtested, tidspunkt og saksliste blir utsendt senere til
medlemslagenes ledere pr e-post.

Ord for dagen:
– Gjør det enkelt, men ikke for enkelt.
Albert Einstein

Du har nettopp lest Nyhetsbrevet nr 17 2017. Du kan lese og laste ned samtlige
hittil utgitte utgaver her. På gjensyn!
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