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Øyer og Tretten Historielag
Kongsvegen 1555
2635 Tretten

Nytt om gamalt
UTGITT AV STYRET FOR ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG 2021

Program 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Onsdag 23. mars, Tretten samfunnshus: Årsmøte, se innkalling

STED: TRETTEN SAMFUNNSHUS, KAFÉEN
TIDSPUNKT: ONSDAG 23.MARS KL 19:00.

Junidager 2022/ØyerEKKO 2022:
• Søndag 5. juni: Deltakelse ved åpning av pilegrimsbua ved Ensby
Markering av Øyer og Tretten Historielags Kulturminne 2022 som er
Pilegrimsleden gjennom Øyer kommune
• Fredag 10. juni: Foredrag og underholdning i Prestegardssalen

Saksliste:
1. Åpning av årsmøte
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Årsmelding 2021
5. Regnskap 2021
6. Innkomne saker
7. Valg

Åpne kvelder i historielagets lokaler på Tretten samfunnshus. Tid og program annonseres
på nettsida til historielaget. Velkommen til uformell samtale og møteplass.
Vandreturer i Øyer og på Tretten. Program er ikke bestemt enda. Følg med på historielagets
nettside!
Andre aktiviteter som historielaget vil arbeide med i 2022:
• Digitalisering av eldre utgaver Gamle fotefar slik at disse kan gjøres tilgjengelig på nettsida vår.
• Registrering og digitalisering av gamle bilder slik at disse også kan være tilgjengelige via
Digitalt Museum.
• Skilting i Øyerfjellet: Oppgradere/skifte ut gamle skilt som historielaget har ansvaret for.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes styret ved:
Kontaktperson Eldbjørg Gillebo, Nordbygdsvegen 92, 2636 Øyer, epost: eldbjorg.gillebo@hotmail.com, eller
info@oyerogtrettenhistorielag.no innen 14. mars 2022.
Etter årsmøtet blir det enkel servering.
Årsmøtet er åpent for medlemmer i Øyer og Tretten Historielag

Velkommen!

Øyer og Tretten

HISTORIELAG

Vi ønsker fortsatt å ha deg som medlem!
For årsmedlemmer som ikke alt har betalt kontingent for 2022, ligger det ved faktura.

Mottaker: Øyer og Tretten Historielag v/kasserer Svein Løken, Vestsidevegen 6, 2636 Øyer
Epost: sv.loken@gmail.com. Tlf/sms 900 42 883.

Post og besøksadresse: Kongsveien1555, 2635 Tretten.
Epost: info@oyerogtrettenhistorielag.no

www.dg-trykk.no

Livstidsmedlemmer kan betale kontingent for 2022 (frivillig) til kontonummer 2002 20 00595 eller Vipps 12957.
Betalingsfrist 15. mars 2022. Kontingenten er kr 300,- pr år.
Husk å merke med navn. Gi beskjed om eventuelle adresseforandringer.

Vi følger helsemyndighetenes gjeldende anbefaling for gjennomføring av årsmøtet på grunn av korona situasjonen. Vi tar forbehold
om utsettelse av årsmøte om situasjonen tilsier det. Følg med på vår nettside www.oyerogtrettenhistorielag.no, vår facebookside,
kommunens hjemmeside eller ta kontakt med leder/ styremedlemmer for avklaring. Nytt tidspunkt vil eventuelt bli annonsert da
situasjonen tillater gjennomføring av årsmøte.

Årsmelding Øyer og Tretten Historielag 2021
Styret 2021:
På grunn av Korona-situasjonen ble årsmøtet først avholdt den 15. juni 2021, og det gamle styret fra 2020 fungerte
derfor nesten halve 2021. Medlemmer til styret ble valgt på årsmøtet. Styret konstituerte seg sjøl med følgende r esultat.
Deretter ble styresammensetningen slik
Leder: Det ble ikke valgt noen ny leder. Eldbjørg Gillebo fungerer som kontaktperson.
Nestleder: Lisa Kramprud
Kasserer: Svein Løken
Sekretær: Bjørn Hjelmstad
Styremedlem: Tore Rugsveen
Varamedlem 1: Mari Botterud (møtende)
Varamedlem 2: Ingen ny er valgt etter at Håkon Tande trakk seg frå styret i historielaget.
Valgkomite: Elisabeth Johnsgård og Liv M. K. Rindal
Redaksjonskomité for I gamle fotefar: Tordis Trønnes, Eldbjørg Gillebo, Gerd Haustâtter, Christel Rønning
Tilsyn med krigsminnesmerker: Torgeir Dalbu og Oskar Aarnes
Tilsyn med historielagets bygninger; Kvernhuset på Tretten og Stabbur og lyu ved Øyer ungdomsskole:
Bjørn Rinheim og Johannes Bø
Stadnavnutvalg: Ola Håkon Ourom og Einar Moe
Revisorer: Arne Finn Brekke og Eldar Kjørstad
Laget hadde 221 medlemmer i 2021; derav tre æresmedlemmer.

Aktiviteter i 2021
Året 2021 ble også preget av korona-situasjonen med
begrensinger i antall deltakere/publikumpå arrangementer.
Derfor ble flere planlagte arrangementer gjennom året
avlyst. Det kan være aktuelt å gjennomføre noen av disse
arrangementene i 2022.
Møtevirksomhet:
• Det er avholdt til sammen 11 styremøter.
• Årsmøte ble avholdt på Tretten samfunnshus 15. juni.
• Planleggingsmøter vedrørende tusenårsmarkeringen av
Gudbrandsdalen.
• Flere arbeidsmøter i Redaksjonskomiteen for I gamle
fotefar og Seterboka
• Møte med Øyer kommune om Temaplan for Religiøse
Kulturminner 2021-2025.
Utgivelser:
• I gamle fotefar 2021, opplag 600 bøker.
• Andre opplag av Åt sætern - Seterbok for Øyer med noen
rettinger, opplag 650.
Arrangementer:
20. juni ble «Tusenårsmarkering for kristningen av Gudbrandsdalen» gjennomført som et samarbeids-arrangement
på Kjørjehaugen, Tretten. Det var først gudstjeneste, og
deretter overtok Historielaget regien for arrangementet.
Det ble spandert kaffe før vi kunne overvære Gerd Haustâtters interessante foredrag om Tretten og Kjørkjehaugens
spennende historie, «Arven fra kirkene». Det var montert
opp åtte tavler med bilder av gjenstander og inventar fra de
gamle kirkene. Tavlene, som fortsatt står der, har QR-koder
slik at en kan få fram mer opplysninger om gjenstandene.
Til slutt kunne varaordfører Nisveta Tiro utrope Kjørje
haugen som Årets Kulturminne for Historielaget.

I oktober hadde historielaget stand under Stavsmartn med
salg av bøker og informasjon om lagets arbeid.
I november deltok historielaget som medarrangør ved
Julemarkedet Stav.
Andre aktiviteter:
Gravminner i Øyer og på Tretten er registrert og fotografert og gjort søkbare på Slekt og Data. Tordis Trønnes,
Historielaget, har registrert og fotografert på Tretten
kirkegard. I Øyer er arbeidet tidligere utført av Kari Torp
Manengen og Jorun Bueie for Slekt og Data Oppland.
Oppgradering og rydding i historielagets lokaler for å gjøre
de mer funksjonelle og innbydende. Innkjøp av utstillingsskap (brukte) for våre salgbare bokutgivelser.
Planlegging av arbeidet i Fotogruppa som skal ordne og
gjøre historielagets bilder mer tilgjengelige via nettsida vår.
Planleggingsarbeid for digitalisering av utgitte årganger av
I gamle fotefar slik at de blir søkbare på nettet. Ressurspersoner er Oskar Aarnes og Terje Moheim.
Oppgradering av historielagets nettside. Bistand av Terje
Moheim.
Initiativ til et samarbeid med Øyer fjellstyre for å opp
gradere og hold ved like navneskilt i Øyerfjellet.
Gaver:
• Tor Fredrik Fjerdumsmoen har gitt Historielaget et kunstverk fra Arve Hagens tidlige arbeider, et portrett av Josef
Strand. Bildet henger i Historielagets lokaler.
• Gutorm Aarnes har gitt oss et opplag av boka Stavsplassen utvikling 1997-2016, som historielaget kan selge.
• Vi har fått bøker og foto til historielagets arkiv
Vi er svært takknemlige for de rause gavene! Vi vil også
rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og alle som
har bidratt med oppgaver for Øyer og Tretten Historielag!

Nytt om gamalt

Etter forslag fra Frivillighet Norge ble det besluttet at 2022
skulle markeres som Frivillighetens år. Med dette skulle det
settes lys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken
i Norge. Bidra til økt mangefold og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Frivillighetens år
skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivillighetssentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere
er invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, samt
øke kjennskap og anerkjennelse til å få flere med!
Så hva betyr frivilligheten for Øyer og Tretten Historielag,
og hva betyr Øyer og Tretten Historielag for frivilligheten?
Arbeidet og engasjementet for å få stiftet et historielag
for Øyer og Tretten startet opp tidlig på 60 tallet. I følge
møteprotokollen ble det første forberedende møte til det
som skulle bli Øyer og Tretten Historielag avholdt i Bådstø
den 27.mars 1963. Det går fram av protokollen at Kristian
Ødegård (Kvardal) og Trygve Holen «vart samd om å spleise
på avertering i Lillehammerblada» I annonsen sto det at
alle som hadde interesse for Historielag i Øyer og Tretten
var velkomne til samrådningsmøte. Det ble vedtatt å stifte
lag, og det ble gitt penger til averteringa. I følge møteprotokollen gikk det noen år før den endelige stiftelsen av Øyer
og Tretten Historielag. Det skjedde på et møte i Bådstø den
4.desember 1968. Da ble formålet og vedtektene nedfelt.
Årspengene for medlemskap den gangen var fastsett til 5 kr
året og 20 kr på livstid.
Øyer og Tretten Historielag har bidratt med et stort og
omfattende arbeid i frivillighet i årene etter dette. Det har
vært, og er, et målrettet arbeid for å «fremme interessen for
lokalhistorie og kulturvern, ved å samle inn og ta vare på alt
som har betydning for Øyer og Trettens historie som kan
fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene», slik formålet og
vedtektene til laget ble nedfelt i 1968.

Det kan nevnes transkribering og utgivelse av Kirkebøkene for Øyer og Tretten i årene fra 1671-1893, transkribering
av emigrantprotokoller og tingbøker, arbeid og utgivelse av
boka om nedlagte boplasser i Øyer og Tretten, utgivelse av
Skolene i Øyer og seterboka Åt sætern. Dialektord har blitt
godt ivaretatt i Ord fra bygdemålet. Jernbanens ankomst og
betydning for bygda er også dokumentert i bokutgivelser. I
tillegg har det vært utgivelser av flere lokale forfattere med
lokalt stoff.
Vi er nå i gang med den 35. årboka for historielaget,
I gamle fotefar. Den er nærmest som en «lokalhistorisk
historiebok». I tillegg til dette ble det gjort et stort og omfattende arbeid med å få reist kvernhuset i Moksaparken,
stabbur med samling av gamle bruks og landbruksredskaper
og lyu ved Øyer ungdomsskole. Ivaretakelse av krigsminnesmerker i kommunen og markeringer ved enkelte anledninger.
Det har vært engasjerende foredrag og arrangement, det
har vært utflukter og fellesskap, og det har vært deltakelse
ved arrangement og markeder i fellesskap med andre lag og
foreninger. Sist, men ikke minst, vil vi nevne alle som har fått
hjelp med å finne igjen slekt og plasser der forfedrene kom
fra. Her har Tordis Trønnes bidratt med et enestående og
verdifullt arbeid for så mange.
Øyer og Tretten Historielag har i dag lokaler på Tretten
samfunnshus, der vi håper å komme igang igjen med å lage
en god møteplass og medlemsmøter, etter ei lang tid med
begrensinger på grunn av koronaen. Historielaget har en stor
samling med bilder vi ønsker å gjøre mer tilgjengelige. En
bildegruppe vil arbeide med å få skannet og digitalisert den
verdifulle historien bildene viser. Kanskje finnes det bilder
«på bygda» som det også aktuelt å få skannet og få digitalisert? I gamle fotefar har samlet verdifull lokalhistorie, der
bidragsytere har delt av det mangefold lokalhistorien representerer. Det jobbes for å få digitalisert utgavene og få gjort
de søkebare. Vi tenker det er et viktig tiltak for lettere å«finne
igjen» artikler og vekke interessen og tilgjengeligheten. Det
jobbes med nettsiden til historielaget, og facebooksiden gir
tilgjengelighet for mange.
Arbeidet og aktiviteten i Øyer og Tretten Historielag er,
og har vært, en verdig representant for frivilligheten og det
frivillige arbeidet ved å følge formålet til laget. Mange har
gjennom årene lagt ned et stort frivillig arbeid som har tilført
verdier og styrket vår tilhørighet, identitet og eierskap til vår
felles historie og historielaget. Må kommende generasjoner
gjennom frivillighet også ta del i vår felles kulturarv!

