
Arsberetning Råde Historielag 2017

Etter årsmøte som ble avholdt på Bøndenes Hus 23. februar 2017 ble følgende valgt:

Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem, kasserer
Styremedlem, sekretær
Styremedlem

Varamedlemmer

Museumskomite-
medlemmer

Revisorer

Valgkomite

Styremøter
Det frar vært avholdt 10 styremøter og74 saker er behandlet.
Varamedlemmene deltar på styremøtene.

Deltagelse på div. møter.
på ØstfotO Historielags årsmøte våren 2017 møtte Egil Hissingby.

Villy Saltermark møttå på tillitsvalgtmøte i Østfold Historielag den 2918 i Rakkestad.

Representasion
I aÅbdning Tåmb Kirke er 150 år i 2A19 er Historielaget forespurt om å ha en

representånt i komiteen for planlegging av hvordan jubileet skal markeres' Styret har

oppnevnt Eigill Tangen som Historielagets representant

Egil Hissingby
Anders Lippert
Villy Saltermark
Elisabeth Oven
Anette Dingtorp

Karin Helgesen
Harald Spydevold
Linda Asheim

Trond Holmen
Per Johannes Auberg
Roy Arne Olsen
Vidar Sørlie
Linda Asheim
May Lisbeth Myhr
Solveig Høgalmen
Knut Winter Strømnes
Jørgen Gjersøe
Kari Baardseth

Kari Horntvedt og Øivind Lågbu

John Grimstad, Bjørn Elvestad og Anne-Sofie
Bondeson. Anne-Sofie døde 18. juli 2017 .



Arrangementer og møter i 2017.
24. januar ble arrangert felles temamøte med Råde Forsvarsforening. Oberst Dag
Strømsæther kommandant på Fredriksten festning holdt foredrag om Glommalinjen -
et omfattende forsvarsverk i Norge. Et interessant foredrag med mange tilstede.

23. februar 2017 ble det avholdt årsmøte med etterfølgende medlemsmøte med
underholdning av trekkspillerne og Odd Strømnes samt noe godt å spise til slutt.

28. mars ble arrangert temamøte om Vansjø. Rune Davidsen som har skrevet bok
om Vansjø fortalte om turopplevelser, båthistorier og lokale skjebner i Vansjø. Møtet
var godt besøkt.

7. mai ble det invitert til vandring fra kommunens vedlager i Tombdalen og til
Rørfjelltårnet med Eigill Tangen og lnge Johansen som turledere. Dessverre måtte
vandringen avlyses på grunn av været.

21. september 2017 ble det avholdt temamøte på Saltnes Grendehus. Lena Roer
holdt et personlig og inspirerende foredrag som rørte ved universelle følelser knyttet
til identitet, arveskam og familiehemmeligheter.

24. oktober 2017 ble det avholdt temamøte på Bøndenes Hus. Tema:
Metalldetektorer, hvordan finne gamle mynter og smykker. Foredragsholderne Hugo
Falck og Anders Lippert fortalte og viste bilder av gjenstander og funn, mest fra
Råde. I tillegg hadde de med seg mange gjenstander som frammøtte kunne få se på.

28. november 2017 ble det avholdt Julemøte på Bondegården. Erling Omvik kåserte
om Råde Mølle 100 år, bilder og historie fra de første årene. Det ble en interessant
beretning om Mølla. Serveringen var også meget god.

Markedsdager.
Råde Historielag har som medlem av Råde Handelsstand deltatt på markedsdagene
10. juni og 9. september samt markedsdag 2. desember i forbindelse med tenning av
julegrana. Det har vært godt besøk, særlig 10. juni da vi hadde hoppetelt for barn
plassert på bygdetunet.

9. september hadde vi besøk av Vikingene» som satte opp vikingleir på tunet. I tillegg
hadde de med seg en «flammesluken> som hadde opptreden til stor fornøyelse for
publikum.
Begge dagene hadde Historielaget åpen kafeteria iAubergstua og serverte nystekte
vafler, pølser, kaffe og mineralvann.

2. desember hadde vi også åpen kafeteria. I tillegg prøvde vi oss med litt aktivitet på

tunet med bl.a. salg av edelgran (pyntegrønQ. Vifikk besøk av Tallina Hansen som
med hjelpere skapte magisk stemning på tunet med utdrag fra forestillingen om
Hakkebakkeskogen. Kl. '15. ble det trekkspillmusikk under ledelse av Per Auberg
som satte besøkende i god julestemning. Det var stor oppslutning om fakkeltoget
som gikk fra bygdetunet litt før k1.16.



Bygdedagen 11. juni.
Bygdedagen fant sted søndag 11. juni. Medlemmer fra museumskomiteen hadde
gjort et godt arbeid på Bygdetunet. Stor takk til dere som deltok på dugnaden.
Andersens Gartneri hadde gitt flotte blomster til å pynte med. Dessverre var vi ikke
heldige med været denne dagen, og vi måtte sette opp ekstra telt. Regnværet
påvirket nok oppslutningen som var vel 1/3 av normalt besøk.

Dagen ble innledet med at tidl. sogneprest Gyda Hesla ankom bygdetunet med hest
og trille. Bjørn Strømnes var kusk som tidligere år.
Sognepresten holdt friluftsgudstjeneste og kantor Børge Sandal sørget for musikken.

Etter gudstjenesten startet det offisielle programmet for bygdedagen.
Tale for dagen ble holdt av Fylkesmann Trond Rønningen.
Underholdning ved Kulturskolen som bl. a. fremførte litt fra Per Gynt.
Forestillingen foregikk rundt på tunet og de unge skuespillerne ga oss en flott
forestilling.
Tomb kammerskor stilte opp og bidro med vakker sang og et variert reportoar.
Til slutt kom Råde Musikkorps med forsterkning fra Rygge Musikkorps. De hadde
deltatt på bygdedagen i Rygge tidligere på dagen, og avsluttet programmet hos oss
med musikk som både gledet og varmet på en heller våt dag.

Råde Bygdekvinnelags vevstue bidro med utstilling av arbeider derfra. Furuly
Barnehage med temautstilling, og Råde 4H hadde satt opp telt og fikk vist hva de
drev med i klubben. Liss Cathrine Holme Stokker viste fram sau på tunet.

Det var hensyntatt været et bra salg av rømmegrøt, sveler m.m.
Det praktiske rundt selve arrangementet fungerte godt, og styret takker alle som hjalp
til med arrangementet.

Sponsorer til møter og arrangementer:
Historielaget takker Andersen Gartneri AS, Råde Bakeri & KonditoriAS, Saltnes
Brukskunst, Råde Bok & Foto, Kiwi, Råde Mølle, Apotek 1, Coop Prix, og Carlsen
Fritzøe for bidrag til våre arrangementer og møter.

Bygdetunet.
22. og 30. mai hadde vi besøk av 2 grupper fra Dagsenteret ledet av Turid Molvig
Kristiansen. Eigill Tangen orienterte 22. mai om Aubergstua. 30. mai var det
orientering på Teltebua ved Forsvarsforeningen. Etterpå viste Per Auberg rundt på
Iåven blant interessant redskap som flere hadde et forhold til.

På bygdetunet har Per Auberg stått for klipping av gresset, han har også raket løvet
og annet forefallende. Vidar Sørli og Harald Spydevold har utført diverse mindre
bygningsmessig vedlikehold. Råde Rotaryklubb har på dugnad vasket de 2
langveggene på Aubergstua. For øvrig har flere stilt på dugnad forut for bygdedagen.

Nordre Dalen.
Det er fylt på sand i kjeller og lagt på fuktsperre samt åpnet opp for kjelleravløp.
Videre ble det kjøpt inn gulvbord til gulvet i stua. Tomb vgs snekkerlinje har lagt
gulvet og var ferdig sist på året. Videre arbeid er å gjøre seg ferdig innvendig , samt
malearbeider.



Teltebua:
På sommeren var teltebua i en periode utsatt for noe «tagging» på langveggene.
Dette ble malt over fortløpende. Overmalingen er ganske nær i fargen, men teltebua
har ellers også behov for å bli malt på nytt. For øvrig har det ikke blitt utført spesiett
vedlikehold under året. 't. etasje disponeres av Forsvarsforeningen, og linutstillingen
etter Anna Hissingby er i 2. etasje.

Smia
Arbeidet med flyttingen av smia har ligget noe på vent i påvente av en
områdereguleringsplan for Karlshus. Det foreligger nå et utkast til plan som er ute på
høring. I utkast til plan ser det ikke ut til at det er gjort plass for smia ved siden av
Teltebua. Det må tas stilling til plasseringen av smia før det kan jobbes videre med
mulig flytting. For øvrig hadde Fredrikstad blad og Moss Avis en artikkel om smia og
eventuell flytting i sommer.

Skansene.
Skansene har i år vært ryddet på vanlig måte. Når det gjelder Batteriveien er
tilbakemeldingene at Historielaget ikke har noe vedlikeholdsansvar for veien.

Pilegrimsleden.
Pilegrimsleden har i år blitt vedlikeholdt som tidligere og i.h.t avtalen. Støtten fra
kommunen har kommet som planlagt.

Utgivelser.
Arboka Røtter er i år den 15. i rekken og kan med det jubilere. Boka er i år på nesten
200 sider og med mange interessante artikler. Det spenner fra fortellingen om
lofferkongen Paul Wennersten til O.B. Johnson <<fra Ræbben til Las Vegas».
Medlemmer og ikke medlemmer oppfordres som før lil å bidra med stoff til nye
utgaver, slik at vi kan se fram til nye Røtter og bevaring av bygdas historie.
Arbokutvalget har bestått av: Eigill Tangen (leder), Torunn Bjørnstad Båtvik, Aina
Asheim, Jan Wilhelm Berg, lnge Johansen og Bernt Holme.
Styret retter en stor takk til Arbokutvalget for det store arbeidet de legger ned ved å
utgi årboka og med det ta vare på bygdas historie.

Medlemsutvikling.
Ved årsskifte var det 130 Medlemmer som er 9 mindre enn ved forrige årsskifte.
Arbeid med rekrutering av nye medlemmer er en prioritert oppgave framover. I tillegg
til hjemmesiden har Historielaget blitt mer aktiv på face-book for gjennom det å nå
bedre ut med hva vi driver med. Hver enkelt av oss oppfordres til å se seg rundt i sitt
nærmiljø for se om det finnes potensielle nye medlemmer til Historielaget.

Økonomi.
Råde Historielag har en grei økonomi og det vises til regnskapet.

Saltermark

uar 201


