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På årsmøte som ble avholdt på Bøndenes Hus 14. februar 2019 ble følgende valgt:

Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem, kasserer
Styremedlem, sekretær
Styremedlem

Egil Hissingby
Harald Spydevold
Villy Saltermark
Elisabeth Oven
Ole Johan Holmen

Varamedlemmer

Tone Berge
Harald Lundeby
Viggo Sundby

MuseumskomiteLeder
Medlemmer

Anders Lippert
May Lisbeth Myhr
Kari Bårdseth
Monica Løwenfeldt
Ase Nordahl Engebretsen
Linda Asheim
Trond Holmen
Roy Arne Olsen
Vidar Sørlie
Knut Winther Strømnes
Jørgen Gjersøe
Helge Dahl

Revisorer

Kari Horntuedt og Øivind Lågbu

Valgkomite

Bjørn Elvestad,
Arne Nyhaug og lngjerd Rosnes Berg

Styremøter
Det har vært avholdt 9 styremøter.
Varamed lemmene deltar på styremøtene.
Deltagelse på div. møter.
På Østfold Historielags årsmøte 2313 i Varteig møtte Egil Hissingby.
Egil Hissingby møtte på tillitsvalgtmøte i Østfold Historielag den 17l9 i Rakkestad.
Elisabeth Oven og Egil Hissingby deltok på kurs i S§reweb 5. april i S§eberg gml.
Rådhus.

Representasjon
Eigill Tangen er Historielagets representant i komiteen for feiring av Tomb Kirkes
150 års jubileum.

Arrangementer og møter i 2019.
Historielaget har også i år arrangert temamøter. Vi har forsøkt å velge ulike temaer
som kan være av interesse for medlemmene. Vitar gjerne imot forslag på temaer til
framtidige temamøter.
Avholdte temamøter i2019 samt årsmøte:

24. januar «Kontakt over grensen 1940-1945» v/lektor Jon Harald Holm
14. februar ble det avholdt årsmøte med etterfølgende medlemsmøte og markering
av Råde Historielag 70 år. Eigill Tangen fortalte fra lagets historie.

28. mars «Østfolddialekter og språk>> v/Magne Aasbrenn.
25. april «Haldenkanalen før og nå» vlSteinar Fundingsrud.
24. september «Postens utvikling i Råde» v/lnge Johansen
24. oktober «Underlige fisker og andre sjødyr i Oslofjorden, et historisk tilbakeblikk»
v/Jan lngar Båtvik.

26. november ble avholdt julemøte på Bondegården. Kapellan Per Willy Wilhelmsen
fortalte om julen og førjulstiden. Han hadde også med gitaren, og det ble musikk og
sang.

Markedsdager.
Råde Historielag har som medlem av Råde Handelsstand deltatt på markedsdagene.
Markedsdagene i år var 8 juni, 14. september og julemarkedsdagen 30. november. Vi
hadde også åpent lørdag l2.oktober under parkfestivalen.
Vi har hatt åpent hus med kafeteria, og solgt mineralvann, kaffe, nystekte vafler og
pølser.

Julemarkedsdagen ble det fra 15.30 trekkspillmusikk fra låvebrua som satte
besøkende i god julestemning. Det var stor oppslutning om fakkeltoget som gikk fra
bygdetunet litt før k1.16.
Markedsdagen 8. juni og julemarkedsdagen 30. november var ikke så godt besøkt
som forrige år. Markedsdagen 8. junifalt sammen med pinsen, og ble en dag med
lavt besøk på bygdetunet. Det samme var tilfelle på julemarkedsdagen der
Handelsstanden ikke hadde fått avtale med Tallina og Hakkebakkeskogen pga annet
arrangement. I tillegg kom at det var noe kaldt vær og generelt mindre mennesker på
markedsdagen.

Bygdedagen 2. juni.
Bygdedagen fant sted sønd ag 2. juni. Medlemmer fra museumskomiteen hadde også
i år bidratt med et godt arbeid på Bygdetunet. Stor takk til dere som deltok på

dugnaden. Også i år hadde Andersens Gartneri gitt flotte blomster til å pynte med.
Været var med oss, og oppmøte var godt.
Tradisjonen tro ble dagen innledet med friluftsgudstjeneste kl. 12.00 ved kapellan Per
Willy Wilhelmsen som ankom bygdetunet med hest og trille. Bjørn Strømnes var kusk
som tidligere år.
Kantor Børge Sandal sørget for musikken.
Etter gudstjenesten startet det offisielle programmet for bygdedagen.
Tale for dagen ble holdt av varaordfører Frederikke Stensrød.
I anledning Historielagets 70-års jubileum overrakte hun kr 5 000 i gave fra Råde
Kommune.
Underholdning ved Kulturskolen, Trekkspillerne, Råde Leikaring, Råde
Skolemusikkorps og Lars Mørk.
Råde og Onsøy travlag var tilstede og feiret også jubileum i år
stilte med hest og ponnier, og det var anledning til ridning.

-

100 år. Travlaget

4H hadde stand med konkurranser, og flere prøvde seg på de ulike aktivitetene.
Råde Bygdekvinnelags vevstue bidro med utstilling av håndarbeid i Bryggerhuset, og
Furuly Barnehage med egen utstilling.
Råde Bondelag hadde satt opp hoppeslottet til stor glede for frammøtte barn.
Det var godt salg av rømmegrøt og sveler m.m.
Det praktiske rundt selve arrangementet fungerte godt, og styret takker alle som hjalp
til med arrangementet.

Sponsorer til møter og arrangementer m.m,
Historielaget takker Andersen Gartneri AS, Råde Bakeri & Konditori AS, Saltnes
Brukskunst, Saltnes lnteriør, Råde Bok & Foto, Kiwi, Råde Mølle, Apotek 1, Coop
Prix, Rema 1000 og Carlsen Fritzøe for bidrag.
Styreweb
Styret har vedtatt å ta i bruk styreweb som er et dataprogram for foreninger.
Programmet er tatt i bruk og støttes av Østfold Historielag. Styreweb er et skybasert
dataprogram som er bygd opp i moduler, og som kan tas i bruk etter hvert etter
behov. Det inneholder bl.a. moduler for medlemsregister, økonomi, arkiv m.m.

BygdetuneUteltebua.
Under vinteren ble det tatt ned flere trær som sto mellom bryggerhuset og låven.
Kjell Kirkerød har stått for klipping av gresset, og annet forefallende arbeid. På
Bygdetunet er Aubergstua vasket ufuendig og taket renset for mose og annet nedfall
fra trærne omkring. For-øvrig har flere stilt på dugnad forut for bygdedagen.
For kommende år planlegges å starte med maling av bygningsmassen.

Historielaget har i året mottatt til Bygdetunet en barnevogn og liten vugge (ca 1880)
fra Eivind Hansen, og en tunejolle fra Trond Olav Aker.

Nordre Dalen.
På Nordre Dalen er veggene i stua panelt. I kjøkkenet er del av vegger panelt, og det
er lagt nytt gulv. Der det ikke er panelt i kjøkkenet er tømmerveggene beholdt. Maling
av vinduer er påbegynt. I 2020 ferdigstilles maling av vinduer og øvrig maling
innvendig. Dessuten er det aktuelt å tjaere panelen utvendig.

Prosjekt Smia
Smietomta på bygdetunet er ryddet for trær. Vi har hittil ikke fått tilsagn om støtte til
prosjektet, men vil fortsette å søke støtte fra ulike institusjoner. Vifikk byggetillatelse
for prosjektet 10110.2018 som gjelder i 3 år. Styret ønsker å legge til rette for mulig
oppstart flytting, og ber årsmøte om fullmakter, se egen sak til årsmøte som er
vedlagt innkallingen.
Skansene.
Skansene har i år vært ryddet på vanlig måte.

Pilegrimsleden.
Pilegrimsleden har også blitt vedlikeholdt som tidligere og i.h.t avtalen. Støtten fra
kommunen er mottatt.

Utgivelser.
Arboka Røtter den 17. i rekken og er den største hittil med 216 sider. Det er artikler
bl.a. om Husmannsplasser Borge/Lundeby, Fiske i Krogstadflorden, historien om
Klara Raade, en togtur gjennom Råde, Skolebrand i Raade, m.fl.
Medlemmer og ikke medlemmer oppfordres som før til 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, Jan
Wilhelm Berg, lnge Johansen og Bernt Holme.
Styret retter en stor takk til Arbokutvalget for arbeidet det legger ned ved å utgi
årboka og med det ta vare på bygdas historie. Arboka har solgt godt i år, og gir et
viktig bidrag til Historielagets økonomi.
Kampene ved Fossum Bru 12. og 13. april 1940. Erling Strømnes skrev ned sine
opplevelser under krigen ved Fossum Bru. Historielaget var så heldige å få gi ut
fortellingen med tillatelse fra familien. Boken/hefte er utgitt i samarbeid med Eigill
Tangen som har stått for produksjon/layouUtrykk.

Medlemsutvikling.
Ved årsskifte var det'125 Medlemmer som er 3 mindre enn ved forrige årsskifte.
Arbeid med rekrutering av nye medlemmer er en viktig oppgave framover.
Historielaget er aktiv på face-book for å nå bedre ut med hva vi driver med. Hver
enkelt av oss oppfordres til å se seg rundt i sitt nærmiljø for å se om det finnes
potensielle nye medlemmer til Historielaget.
En stor takk til Odd Henæs for arbeidet med ajourhold av medlemslister, og
utsendelse av informasjon til medlemmene.

Økonomi.
Råde Historielag har en god økonomi og det vises til regnskapet for 2019.

Råde den 7. februar 2020.
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