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Årsmøtet valgte i månedsskiftet februar/mars 2 nye
medlemmer og ny leder i styret og vi er godt igang
med arbeidet. Hovedoppgavene vil være de samme
som tidligere.
Lagets største utfordring er bygdeboka der en under bygdebokkomiteens ledelse arbeider med bind
5. Arbeidet er omfattende og det er en utfordring å
komme i mål i 2019 som forutsatt. Og da vil fortsatt 40% av brukene ikke være med. Det skjer mye
på digitalisering og både styre og bygdebokkomite
drøfter digitale løsninger for framtida for å komme i
mål.
Vi prøver også å komme igang med et prosjekter med
registrering av husmannsplasser og også innsamling
av bilder. Dette er tenkt som prosjekter som vil stå på
egne ben, men vil også være nyttig for bygdebokarbeidet.
Årbokkomiteen arbeider med årbok nr 33. Denne vil
være klar i november. Her kan dere se fram til nye
interessante artikler.
I de senere år har vi hatt utfordringer med å trekke
nok deltagere til litt lengre turer hvor vi er avhengig
av å fylle en buss. Vi satser derfor i år med det mer
kortreiste. Annen pinsedag arrangeres den årlige sykkelturen i samarbeid med Tor Karset og Sykelistenes

landsforbund. Turen vil gå i området ved Svartelva. I tillegg vil vi i begynnelsen av september ha en
lokalhistorisk vandring i området ved Bergset sag. Vi
ønsker innspill fra andre som kan gjennomføre slike
vandringer i sitt nærområde.
							
Slektsforskning er i tiden. Historielaget etablerte for
4 år siden et slektsforum for å samle de personer som
jobbet med dette og som kunne hjelpe andre med å
komme igang. Gruppa har månedlige møter på biblioteket på Ener og bidrar også jevnlig på statsarkivet i
Hamar.
Historielagets hjemmeside er vårt viktigste verktøy
for å spre informasjon. Vi arbeider med utvikling av
denne. Her kan du bla. søke i innholdsfortegnelsen i
alle våre årbøker og finne våre ca 40 opplysningsskilter som står rundt omkring i bygda. Kanskje du skal
bruke disse skiltene som inspirasjon til en tur eller to
i sommer? Vi forsøker også å synliggjøre laget på liv i
stuene på Domkirkeodden og andre arrangementer.
Laget har i dag ca 260 medlemmer. Vi skulle gjerne
hatt mange flere og det koster bare kr 200,- i året. Og
hvis du er interessert så er det også muligheter for
dugnadsarbeid. Følg med på våre arrangement på
hjemmesiden:

www.vang-historielag.no

