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Av Harald Kolstad
Nå har du vår 53. årbok i din hånd. Årboka er et supplement til det lokalhistoriske leksikon og våre nå
tre 25 år gamle gode bygdebøker. Styret har alltid lagt vekt på at årboka skal være et kildeskrift med
stor grad av dokumenterbart stoffsom det kan refereres til.
Årboka er medlemmenes organ, - et sted dere kan uttrykke lokalhistorie hendelser. !940-, -50 og
1960 årene er også blitt historie. Vi bør ikke glemme vår nære lokalhistorie, hverken i tekst eller
bilder. Årboka skal ikke først og fremst være ei bok for universitetsutdannede fagspesialister. Så bare
kom igjen! Vår utmerkede redaksjonskomite kan hjelpe til og vurderer hva som bør være med i
Årboka.
Historielagets medlemsaktiviteter gjennom året fremgår av listen på neste side. I skrivende stund har
vi 4 aktiviteter igjen på høstprogrammet. Styret jobber nå med neste halvårs program. Har dere
ønsker om temaer vi bør ta fram, så er vi sugne på dine forslag.
Styret arbeider med mye mer enn medlemsmøtene.
Nye superlokale historielag har dukket opp i det siste. Med utgangspunkt i seniorsentrene blomstrer
lokalhistorien, i Vollen, Heggedal, Skuibakkens venner, Venner av gamle Sandvika, tilløp på Haslum,
på Fornebu og i Lommedalen. Vi ønsker dem velkommen og følger med i lokalhistoriens
organisasjonsstruktur.
Lokalsamlingene i våre biblioteker er viktige. Ny bibliotekmelding er på gang, som skal utforme visjon
og føringer for fremtidens bibliotek. Styret er med.
Vi etterlyser rapporten fra utgravingene på Vøyen gård i Bærum, vedlikeholder Kalkstien fra Gjettum
og passer på mange av våre kulturminner. Til det arbeider vi med fadderordningen. Vi klager på
skiltingen av helleristningene på Dalbo, samarbeider med kulturorganisasjonene i kommunene,
holder god og nyttig kontakt med Asker Museum, gir forslag til nye veinavn, tar oss av andre
historielag som er på besøk i våre kommuner, tildelte Blommenholm vel vår litteraturpris, håndterer
en rekke enkelthenvendelser fra fjern og nær, osv - osv.
For å kunne gi dere kjappere og mer informasjon om våre aktiviteter hadde det vært meget nyttig
om vi kunne ha E - mail adressen til alle medlemmene. Å sende ut ei skriftlig melding koster over ti
tusen kroner.
Vår hjemmeside, " www.abhistorielag.no" er også nyttig for å holde kontakten med hva som skjer i
Historielaget. Bruk den.
Lokalhistorien er "den glade vitenskap" - la oss glede oss med vår lokale historie Ta med dine naboer
og venner på historielagsmøtene
God lesning av årboka !

