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Østensjø historielag: Årsmelding for 2020 

Årsmøte for foreningsåret 2019 
Årsmøtet for foreningsåret 2019 på Deicman Oppsal 19. mars 2019 ble avlyst av hensyn til 
smittevernet. 
 
Styret i 2020 
Leder og kasserer: Knut Helge Midtbø 
Styremedlemmer: Kari Ravnaas, Per Ove Dahl, Roger Pihl, Frode C. Jakobsen 
Varamedlemmer: Liv Thorstensen og Lars B. Kristofersen 
Revisor Marit Walløe, Valgkomite: Arnfinn Aabø, Leif-Dan Birkemoe  
og Bjørn Lilleeng. 
 
Møter og vandringer 
Det ble avlyst to møter våren 2020 (se litt om dem lenger nede). I øyeblikket (februar 2021) er smittesituasjonen 
fortsatt uklar. Vi har derfor ikke planlagt møter foreløpig, men følg med på nett. Vi vil også sette opp noen foredrag 
på nett i løpet av mars/april hvis restriksjonene på innendørs møter blir videreført. 
 
Ny web-side 
Du finner denne på http://www.ostensjo-hist.no/. På den tidligere adressen ligger det en link til den nye. Det er ikke 
nødvendig å huske navnet siden et søk fører deg på rett til den nye adressen. 
Frode C. Jakobsen har gjort en kjempejobb med å tilrettelegge den nye sida slik at den fungerer bedre og slik at den 
også fungerer på smarttelefoner og nettbrett. 
Han har også tilrettelagt mye av det gamle stoffet. Enkeltartikler fra Rundt vannet er nå søkbare. Verdt å trekke fram 
er en flott samling lokale kart som også er tilrettelagt på sida. Det er bare å hive seg på tastaturet og lete i vei. Den 
som leter her vil finne mye interessant! 
 
Ny logo 
Vi har fått Katja Pihl til å designe ny logo. Dette er vi veldig takknemlig for. Vi vil fortsatt være merka med en stilisert 
drage basert på vindfløyen som står på Nordre Skøyen hovedgård. Vi må påskjønne dette seinere. I Rundt vannet 19 
planlegger vi å få designeren til å fortelle om hva hun har lagt vekt på i utforminga av denne. 
 
Jubileum 
Foreningen har passert 20 år i stillhet. Planene for 25-årsjubileum er allerede lagt. Vi håper på at vi kan ha en 
skikkelig festkveld i 2024 fri for Covid-19 og alle andre plager. 
 
Styremøter og økonomi 
Det er avholdt styremøter etter behov og gjort avtaler på e-post . Laget hadde i 2020 et høyt aktivitetsnivå tilpasset 
koronaepedemien. I løpet av 2019 fikk vi økt medlemsmassen. Fra 2019 gikk vi over til å gi ut rundt vannet som bok. I 
september 2020 kom årbok nummer to (Rundt vannet 18). De to planlagte møtene på våren ble dessverre avlyst.  
 
Østensjø lokalhistoriske bilder 
Prosjektet digitaliserer og sikrer lokalhistoriske bilder for ettertiden. Det legges stor vekt på dokumentasjon 
(metadata). Bildene legges fortløpende på nettstedet til Østensjø lokalhistorisk bilder. Driften skjer i et samarbeid 
mellom Østensjø historielag, Østensjøvannets venner og Deichmanske bibliotek. Per Ove Dahl og Leif-Dan Birkemoe 
har fortsatt ansvaret for driften. De la ned mye og viktig arbeid også i 2020. Trefftid er onsdag 12-15 på Deichman 
Oppsal. I tillegg kontakter de bildeeiere for utlån av bilder.  
 
Deltakelse i samarbeidet Sarabråtens venner 
Gruppa som etter hvert tok navnet Sarabråtens venner kom sammen første gang 7. april 2010. Gruppa består av 
enkeltmedlemmer som representerer DNT Oslo og omegn, Nøklevann ro- og padleklubb, Østmarkas venner og 
Østensjø historielag. Formålet med gruppa er å bidra til å øke engasjementet omkring Sarabråten og stedets historie. 
Knut Helge Midtbø representerer fortsatt historielaget i Sarabråtens venner. Denne gruppa har også måttet avlyse 
arrangementer i 2020. 

http://www.ostensjo-hist.no/
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Samarbeid med Østensjøvannets Venner, Hellerud historielag og Østensjø kunstforening. 
Vi har et godt og omfattende samarbeid med Østensjøvannets venner. I samarbeid med Sararbråtens venner og 
Spillet om Sarabråten er vi nå fast tilstede på Østensjødagen på Bakkehavn gård først i september hvert år. Vi 
samarbeider også med Hellerud historielag og Søndre Aker historielag om arrangementer. 
Vi har fortsatt samarbeidet med Østensjø kunstforening.  28. februar 2019 ble det stifta en egen organisasjon 
(Østensjø teaterforening) som skal videreføre Spillet om Sarabråten og også sette opp andre teaterstykker i bydelen. I 
øyeblikket er all aktivitet med ny oppsetning avlyst, men det er fortsatt håp om å få satt opp spillet igjen i september 
2022. (Tidligere planer om oppsetning i 2021 må sannsynligvis utsettes til 2022). 
 
Samarbeid gjennom Fellesrådet for historielagene i Oslo 
Vi vedlikeholder bl.a. WEB-siden til Fellesrådet (www.oslohistorie.pair.com) Her er det mye generell informasjon om 
lokalhistorie i Oslo og hva som spesielt opptar historielagene for tiden. Her kan man også finne ut om de andre 
historielagenes arrangementer. Vi deltar også aktivt på de halvårlige møtene i dette rådet.  
 
Deltakelse i Kulturutvalget for Østensjø bydel 
Kari Ravnaas ble fra januar 2015 med i Kulturutvalget. Hun ble valgt til leder fra starten og fortsetter som det i 2020. 
 
Medlemsbladet vårt: Rundt vannet 
Et innholdsrikt nummer 18 kom ut i september 2020. Det er andre nummer som kommer som årbok! Boka er sendt 
til medlemmene og distribuert til bibliotek og skoler. Stor takk igjen til Frode Jacobsen som redaktør og også stor takk 
til de øvrige bidragsyterne! 
 
Facebook 
Du finner oss på Facebook. Denne sida blir stadig viktigere for å nå medlemmene, for å skaffe nye medlemmer og for 
å trekke folk til arrangementene våre. Styret er opptatt av hvordan vi best driver videre og ønsker å bruke Facebook-
sida vår enda mer etter hvert. 
 
  

http://www.oslohistorie.pair.com/
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Aktiviteter i 2019 
 

ØSTENSJØ HISTORIELAG I 2020  
Det var satt opp og invitert til to møter som begge måtte avlyses på grunn av 
smittesituasjonen. Vi tar med litt om, dem bare som en orientering og til seinere 
planlegging om vi får dem opp seinere. 

 
TORSDAG 19.MARS 2020 18.00 PÅ DEICHMAN OPPSAL (FØR ÅRSMØTET) 
 

Thorbjørn Berntsen kommer og vil fortelle om "løst og 
fast" fra livet i politikken. 
 
Dette er vi veldig glad for, og vi ser fram til et spennende og interessant 
møte med en av våre mest allsidige politikere. 

Tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00 på Deichman Bøler, Bølerlia 3c. 
Hans Johan Sagrusten kommer for å fortelle fra sin siste bok:  
Boka om boka gjennom to tusen år 

Møtet er et samarbeid med Bøler biblioteks 
venner.  

Foredragsholderen omtaler seg sjøl som en 
skikkelig boknerd! Det passer bra hos 
oss. Han er en populær foredragsholder , han 
har vært oversetter fra gresk, er levende 
opptatt av antikken , og er en lyriker som er 
innkjøpt av bibliotekene. Hans Johan 
Sagrusten kommer for å fortelle fra sin siste 
bok: Boka om boka gjennom to tusen år. Det 
skal dreie seg primært om bokas historie. Vi 
ser fram til å høre om utviklinga fra håndskrift 

på skinn og papir til trykking og masseproduksjon fram til dagens digitale bokløsninger.  
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