Kolbotn, 2. august 2011

Pressemelding fra Oppegård Historielag
Oppegård Historielag lanserer nå sin nye hjemmeside, www.oppegard-historielag.org
Vi har foretatt en større ”ansiktsløftning” av vår tidligere hjemmeside, oppdatert for å møte våre nye
behov. Hjemmesiden er nå klar for lansering.
Hovedmålet er at dette blir en viktig portal for de som søker i lokalhistorien om Oppegård, at vår
hjemmeside er det naturlige førstevalg for de som vil vite mer. Lett å søke og finne oppdatert
informasjon, inklusive bilder. Målet med hjemmesiden er å henvende seg til alle innbyggere i
kommunen. Både de som har bodd her en stund, innflyttere til kommunen, samt mot barn og
ungdom. Hva ønsker Oppegårds befolkning å finne på hjemmesiden? Noen eksempler:
For innflyttere antar vi at ”før/nå bilder” (slik så det ut for 100 år siden, slik ser det ut i dag), alle
stedsnavn i Oppegård, og historien (forklaringen) bak navnet, osv. har interesse.
Barn og ungdom vil bli en viktig målgruppe, vi har derfor egen portal for ”skoleprosjekter”. Oppegård
Historielag ønsker at mer undervisning ved skolene i Oppegård knyttes til lokalhistorien. Vi anser at
kulturminnevern er like viktig som naturvern og miljøvern, og at kunnskap om lokalhistorien bidrar til
å skape grunnlag for tilhørighet og identitet. Skolene i Oppegård inviteres derfor til å benytte vår
hjemmeside for å publisere oppgaver og elevarbeider om våre kulturminner, vår lokalhistorie, eller
om vår rikshistorie når denne har hatt betydning for utviklingen i Oppegård. Oppegård Historielag vil
kunne bidra med oppgaver, påvise og orientere om kulturminner, utvikle opplegg for skolene i
henhold til kompetansemålene.
Målet er hele tiden å ha en oppdatert hjemmeside, at bidragsytere kan se sin artikkel på
hjemmesiden etter en dag eller to. Dette tror vi vil bidra til at flere ønsker å skrive og bidra, når en
ser resultatene av egen innsats.
Hjemmesiden er langt fra ferdig, dette er kun starten på en hjemmeside som vi forutsetter vil ha et
dynamisk innhold. Det er svært enkelt å laste inn nytt innhold.
Etablering og lansering av vår nye hjemmeside har vært utført som et lagarbeid av det nyvalgte styret
i Oppegård Historielag. Foto av styret, som ble valgt på siste årsmøte 9. mars 2011 er vedlagt.
Vi håper med dette initiativ også på mange nye medlemmer i Historielaget!
For Oppgård Historielag,
Bjørn E. Jensen, leder
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