Kolbotn, 7. november 2011
Pressemelding fra Oppegård Historielag
Oppegård Historielag fyller 25 år i år, rapport fra jubileumsmiddag lørdag 5. november 2011.
Oppegård Historielag fyller 25 år i år (1986 – 2011), en jubileumsmiddag ble arrangert lørdag 5.
november 2011, med 41 deltakere.
Historielaget kan nå se tilbake på mange aktive år med gode resultater. Mange kulturminner er
identifiserte, registrerte og dokumenterte. Historielaget nyter samtidig en høy anseelse.
Fem tidligere ledere av historielaget orienterte om sin tid som leder, vi fikk god innsikt i hvordan
Historielaget har utviklet seg til å bli et svært bærekraftig lag, med 330 medlemmer (det nest største i
Follo), og som hvert år lager nye bidrag til lokalhistorien ved å utgi to medlemsblader og ny kalender
med bilder og tekst fra Oppegårds historie.
Terje Fredriksen, Historielagets første leder og en av initiativ-takerene åpnet talerekken og fortalte
fra stiftelsesmøtet i Kolbotn 19. november 1986, med 20 deltakere. Det ble fortalt mange episoder
om Historielagets kartlegging av kulturminner gjennom årene. Spesielt har kartleggingen av de gamle
Oldtidsveier tatt mye av medlemmenes tid og fokus. Oppegård har hatt 2 viktige Oldtidsveier nordsyd som er mer enn 3.500 år gamle, til sammen nær 25 km lange, og det har gått mye tid og
ressurser på å identifisere og registrere disse i samarbeid med Fylkesarkeologene.
Ole Rojahn som tidligere har vært svært aktiv i arbeidet med å registrere arkeologiske kulturminner i
Oppegård ga også en svært interessant presentasjon av et nytt, pågående prosjekt. På bryggen i
Tønsberg bygges nå en kopi av Osebergskipet kun med hjelp av datidens verktøy, og uten sag. Planen
er at skipet skal sjøsettes på forsommeren, for blant annet å ro opp Themsen i anledning
sommerolympiaden i London.
Men i tidligere tider var det større oppslutning om medlemsaktivitetene, på omvisninger kunne det
være opptil 60 deltakere. Så her har dagens styre noe å lære av tidligere tider.
Ski Historielag ved leder Kut Falla var blant gratulantene, og overleverte en hyggelig hilsen og diplom.
Også Kolbotn Rotaryklubb overleverte sin hilsen til jubilanten.
Til sist viste vårt æresmedlem – Molle Bjørgaas – frem sin punsjebolle som ble brukt av Oppegårds
Selskapelige Klubb, stiftet i 1917, og hvorfra logoen til Oppegård Historielag er hentet.
For Oppegård Historielag, leder
Bjørn Egil Jensen
For ytterligere informasjon, kontakt:
 Bjørn Egl Jensen, leder Oppegård Historielag. Mobil: 920 11 908
 Randi Skjerven, styremedlem Oppegård Historielag. Mobil: 909 16 999

4 bilder er vedlagt:
1) Seks tidligere ledere samt dagens leder samlet til Jubileumsfest.
Bak fra venstre: Bjørn Egil Jensen (dagens leder), Willy Østberg, Bjørn Lunder, Terje Fredriksen
Foran fra venstre: Egil Wenger, Ole Rojahn og Erik Ballangrud

2) Ski Historielag ved leder Kut Falla var blant gratulantene, og overleverte en hyggelig hilsen og
diplom til Bjørn Egil Jensen, dagens leder.
3) Kolbotn Rotaryklubb ved Bjørn Kihl Bødtker overleverte også sin hilsen til jubilanten.
4) Æresmedlem Molle Bjørgaas viste frem sin punsjebolle som ble brukt av Oppegårds Selskapelige
Klubb, stiftet i 1917, og hvorfra logoen til Oppegård Historielag er hentet.
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