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Forsidebildet er tatt av
Gunn Løvtjernet.

Så ser vi fram til årsmøtet og kan
summere opp Historielagets aktiviteter
i 2018. Det har vært Tundag, Olsokfeiring, Julegraut, Grendetur og
Busstur. Det har vært nesten ukentlige
møter gjennom året.
Grendeturen fra Nuguren til Kolemoen og bussturen
til Åsnes og Finnskogen ga interessante, og for de
fleste, mange nye opplysninger om landskap, liv og
levnet i disse områdene.
Trist er det når våre gode medarbeidere gjennom
mange år går bort. I år var det bl.a. vår gode
altmuligmann på Skineb, Lars Lundhaug. Han er ikke
lett å erstatte.
Jeg vil takke alle som har bidratt til de aktivitetene vi
har hatt dette året.
Jeg håper alle ser viktigheten av at vi greier å
opprettholde aktivitetene i laget. Jeg ber dere være
positive når valgkomiteen spør dere om å ta et verv.
Slik frivillig innsats gir oss mye tilbake.
Vel møtt på Årsmøtet!
Hilsen
Halvor
Noen ord fra Info-gruppa:
Bedre sent enn aldri, sies det, så godt nytt år til dere
alle!
Vi håper dere finner årets første utgave av Brandvalitten interessant, her er det allsidig lesestoff.
Kirkejubileet i Lundersæter har fått flere sider. Så er
det sider om geoarrangementer. Hva er det, lurer du
kanskje på - bla deg framover i bladet og finn det ut.
Likeså er det noen sider om skiskyttermiljøet på
Roverud fra midten av 70-tallet og framover. Les
Bjørges og Kristians minner fra den tiden.
Første del av en lengre artikkel av avdøde Halvard
Foseid om hans opplevelser i aprildagene 1940 bør
være spennende lesestoff. Den fortsetter i neste utgave.
Se nøye på siste side og merk deg datoer med
interessante temaer for deg, likeledes de planlagte
tematurene på en eventuell UTFLYTTERDAG i
tundaghelga. Mer om disse finner du på side 19.
Støtt våre annonsører slik de støtter oss!
Hilsen
Gunn, Thor, Per, Kirsten og Ole Johannes

