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Slik hadde jeg ikke tenkt meg det,
men da historielaget kom i ei slik
klemme med valg av leder, så har
jeg tatt på meg ett år.
Dette er en beklagelig situasjon.
Med 650 medlemmer burde det
være mange å velge mellom, men
for mange ser ut til å kvie seg for å ta verv. Laget har
fungert i 35 år, så jeg håper flere «ungdommer» under
70 år er villige til å stille opp i åra som kommer. Jeg
føler at dette er et givende fellesskap som er bra for
helsa.

Storofsen 1789
Steinar Grobøl/Gunn Løvtjernet
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Lundersæter kirke
av Terje Pedersen
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Spillet bak det norske toppidrettsunderet
av Bjørge Stensbøl
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Hva betyr gratis?
av Birger A. Holtet
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Magiske tegn i Brandval
av Line Helstad
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Nå ser vi fram til Tundagen, søndag 10. juni. En uke
senere enn vanlig for å unngå for mange kollisjoner
med andre arrangementer.

Momenter fra årsmeldinga for 2017
av Halvor Noer
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Noen ord fra info-gruppa:

Protokoll fra årsmøtet i historielaget
av Jan G. Hokaasen
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Stedsnavn ved Lysen
av Kristian Fjeld/Gunn Løvtjernet
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Bøker til salgs
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Halvor Noer, leder, tlf.:62 82 63 51 e-post: noer@east.no
Redaksjonen:
Gunn Løvtjernet

tlf. 93 00 50 93
e-post: gunn.lovtjernet@gmail.com
Thor Grønnerud
tlf. 90 52 89 15
e-post: thegilgr@online.no
Per Skogrand
tlf. 45 41 60 05
e-post: per-sko@hotmail.com
Kirsten Nyhus
tlf. 93 49 07 90
e-post: kirsten.i.nyhus@hotmail.com
Ole Johannes Østberg
tlf: 91 62 51 40
|
e-post: olejeast@skyberg.no
Ole Lunder, annonser
tlf.: 62 82 66 22
e-post: olunder@online.no
Hjemmeside:
Trykk: Flisa Trykkeri AS

Vi skal satse videre på de oppleggene som vi mener
har fungert bra, men vi mottar gjerne forsslag til
andre måter å arbeide på.

Hilsen Halvor

Til det ordinære årsmøtet 1. mars hadde valgkomiteen
ikke lyktes å skaffe ny leder i Brandval Historielag, ei
heller redaktør for Brandvalitten. Men leder kom
heldigvis på plass ved det ekstraordinære årsmøtet 3.
mai.
Vi som på årsmøtet ble valgt inn i den nye
informasjonsgruppa er Thor Grønnerud, Gunn
Løvtjernet, Ole Johannes Østberg, Kirsten Nyhus og
Per Skogrand samt Ole Lunder som ansvarlig for
annonser. Vi skal bl.a. ha som oppdrag å lage
Brandvalitten.
Med unntak av Ole Johannes er vi andre helt ferske i
lagets arbeid, men med god hjelp fra tidligere
redaktør Halvor Noer og layout-ansvarlig Ole Erik
Ruud, har vi få til et blad også denne gangen. Vi ber
om overbærenhet hvis bladet ikke blir helt som
tidligere.
På vegne av Brandval Historielag vil vi takke Ole Erik
for uendelig mange års arbeid med Brandvalitten. En
takk også til avtroppet leder Haavard Noer for hans
fremragende arbeid for laget.

www.brandvalhistorielag.no/
62 95 50 60

Forsidebilde:

Bildet av Lundersæter
kirke er hentet fra
nettsiden til Norske
kirker.

Fra venstre: Ole Johannes, Gunn, Per og Thor.
Kirsten var ikke tilstede når bildet ble tatt.

