Slik blir du medlem i
historielaget:

Presentasjon av Vang
Historielag:

Bli medlem i historielaget! Eller kjenner du noen
som burde vært medlem i historielaget, men som
ennå ikke er det? Noen som hadde likt å bli bedre
kjent med hvordan det var i deres nabolag
tidligere? Har du søsken, barn eller barnebarn eller
kanskje en nabo som ikke er medlem?

Vang historielag ble stiftet på Høyvang 14.mars
1931. Hovedformålet ble uttrykt slik: «Vang
historielag skal arbeide for å bevare og gjøre
kjent bygdas eldre og nyere historie».

I Vang historielag vil du bli kjent med steder og
mennesker gjennom historier og tidsbilder, den
årlige sykkelturen 2. pinsedag, vandringer,
foredrag, bildefremvisning, utstillinger mm.
Gjennom medlemskap støtter du det
lokalhistoriske arbeidet. De som ønsker det kan
dessuten delta i praktisk arbeid innen historielaget.
Det er veldig sosialt!
Om medlemskapet: Den årlige
medlemskontingenten er kr. 200,- for
enkeltmedlemmer.
Den enkleste måten å bli medlem på er å fylle ut
innmeldingsskjemaet på
www.vang-historielag.no/innmelding/
Alternativt kan du sende de samme opplysningene
(navn, adresse, fødselsår, epostadresse og tlfnr.) til
Vang historielag, PB 4300 2308 Hamar, eller via
epost: info@vang-historielag.no

www.vang-historielag.no

Ei solid bygdebok, ei omfattende gards- og
befolknings historie var målet. Laget har i all
ettertid arbeidet hardt for å oppfylle stifternes
intensjoner. Utgivelse av Vangsboka er en av de
største utfordringer for laget. Vi arbeider nå med
bind nr 5.
Utgivelse av årboka, «Minner ifrå Vang», er også
en viktig måte å dokumentere og gjøre kjent ulike
sider av bygdas historie.
Informasjonsskilter, møter, turer og informasjon
på nettet er andre virkemidler vi bruker for å
vekke interesse for bygdas historie.
Vi har også etablert et slektsforum for å kunne
hjelpe den enkelte med å finne ut mer om egen
slekt. Du finner mer om dette under de ulike
temaer på hjemmesida www.vang-historielag.no

Styret i historielaget 2017:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Odd Lindstad
Finn H. Martinsen
Sigmund Tollersrud
Finn-Åge Løvlien
Gun Frogner
Peder Hafsal
Ola Aas

Bli medlem
i
Vang historielag

Mer om historielaget:
Program 2017
Styremøter:
9/3, 20/4, 11/5, 14/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12.
Åpent kontor på Høyvang på følgende dager:
9/3, 19/4, 11/5, 8/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12.
klokken 11:00 . 14:00
Årets sykkeltur: 5. juni (Se egen annonsering).
Slekstforum (Slektsgransking): Se lagets hjemmeside
for arrangement og datoer.
Lokalhistorisk vandring: 2. september klokken 11:OO.
Fremmøte Bergset sag (egen annonsering kommer).
Liv i stuene Domkirkeodden: 17. september.
Presentasjon av årets Minner i frå Vang: 5.
november.

Slektsforum:
Slektsforum er ei gruppe innen Vang historielag som
arbeider med slektsgransking og har oppe
forskjellige temaer på sine møter.
Forumet ble startet sommeren 2013 og vi
gjennomfører nybegynner-kurs i slektsgransking.
Forumet har sine møter på Ener bibliotek en gang i
måneden med litt forskjellige temaer innen
slektsarbeidet. Vi legger vekt på å utveksle erfaringer
og hjelpe hverandre med å finne løsninger på
slektsgåter, bruk av programmer og andre viktige
temaer for oss som er glad i denne hobbyen.
Vi ser at Vang historielag ganske ofte får spørsmål
om slekt i Vang og at slektsforumet bidrar med å løse
større eller mindre slektsspørsmål.
I tillegg bistår vi arbeidet med bygdeboka med å
hjelpe til med aktuelle oppgaver.
Utvalget med ansvar for slekts aktiviteter består av:
Finn H. Martinsen
Inger Johanne Kristoﬀersen
Arve Viddal
Ola Aas

Andre arrangement vil fortløpende bli annonsert på
hjemmesiden og på facebook.

Vangsboka

Arbeidet med bind 5 er i gang. Vi begynte arbeidet med
gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i
hele bygdebokprosjektet. I bind 5 skal vi videre beskrive
gårdene Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud,
Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsal, Dælid, Blystad
og Finborud (gnr 72). Bind 5 påregnes utgitt i 2019. Da
gjenstår ennå flere bind for å dekke hele kommunen.
Vi ser også på digitale løsninger.
Bygdebokkomiteen består av:
Oddvar Dufseth (leder)
Bjørn M Eriksen
Vigdis Stensby
Steinar Sætervadet
Odd Lindstad (styrets representant)
Ole Jacob Tomter er redaktør for bind 5 av Vangsboka.
Om du har noe på hjertet ang. bygdebokarbeidet,
kontakt gjerne Ole Jacob (tlf. 412 29 525) eller Oddvar
(tlf. 930 67 862).

Årboka «Minner ifrå Vang»
Medlemmer i årbokkomitèen er:
Helge Karset
Grethe Teksum
Elisabeth Dobloug Guldbrandsen
Hanne-Grethe Sæhlie
Vi har møter hver mandag på Kåtorp Bo- og
aktivitetssenter. Artiklene til årboka blir gjennomgått
og nødvendige endringer/tilpasninger blir gjort i
samarbeid – og ved kontakt med artikkelforfatterne.
Det kommer inn mye aktuelt stoﬀ til boka, men vi
anmoder om at personer som har stoﬀ som kan være
interessant å få skrevet ned og tatt vare på, tar
kontakt med årbokkomitèen på mail:
aarbok@vang-historielag.no
Ny årbok for 2017 (Nr.: 33 i rekken) kommer før jul og
vil bli presentert på historielagets kulturkveld 5.
november.

