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Årsmelding for Herredshusets Venner 

1. april 2015 - 1. april 2016 

 

Venneforeningens fremste oppgave er å arbeide for å bevare, restaurere og utnytte Herredshuset til 

allmennhetens beste. Foreningen samarbeider med Stiftelsen for Herredshuset i løsning av 

bygningsmessige oppgaver.  

 

Herredshusets venner har 451 registrerte medlemmer.   

 

Styret har i 2015 bestått av:  

• Katrine Grønneberg, leder 

• Nina Dønnum, nestleder 

• Tove Rutle, sekretær 

• Bjørn Støverud, kasserer 

• Runa Rogstad 

• Olav Nermoen 

• Thor  Gustavsen 

 

 

Vararepresentant: Frode Larsen og Helge Velure.  

Svein Torvund, revisor. 

Valgkomiteen har bestått av Mette Boquist, Gunnar Laache, og Holger Windstad. 

Innredningskomiteen har bestått av Nina Dønnum (leder), Mette Boquist, Kari Mo Larsen, Bjørg 

Røhnebæk og Torill Aanesrud. 

 

Det har vært 7 styremøter i perioden.  

Det har vært sendt ut to nyhetsbrev. I tillegg har vi opprettet en Facebookside som presenterer 

arrangementer og gir «Nytt fra Herredshuset». Venneforeningen er også presentert på Herredshusets 

hjemmeside. 

Generalforsamling for Herredshuset Drift A/S ble gjennomført 7. mai 2014.  

I februar 2015 ble det avholdt et fellesmøte mellom alle styrene i forbindelse med forhandling om 

leietakere til driften.  

 

Arrangementer 

Herredshusets venner har hatt tre egne arrangementer i perioden:  

Felles jubileumsfeiring 23. september, Grunnloven 200 år og Prøysen 100 år: 

”Kampen om Norge 1808 – 1814” Kåseri med Øyvind Straume og ”Et musikalsk Prøysenforedrag” med 

Bernt Wold.  

 

Kulturkveld 31. januar med Dur og Wold ”Multikunstneren Vidar Sandbeck” og kreolsk buffet. 63 

medlemmer deltok. 

 

Tradisjonelt julebord ble arrangert 17. desember for alle som bidrar i dugnadsarbeidet med huset. 56 

ivrige dugnadsfolk deltok. 

 

Andre arrangementer: 

I kulturuka, 22. mars, 2015 vil leikaringen Rakne og venneforeningen ha en Bygdekveld som markerer 

Raknes 50 års jubileum. Dette er et samarbeidsarrangement der også Stian Carstensen vil delta. 

 

Det har vært ønske om å ta opp igjen Allsangkveldene som ble arrangert i fjor som et samarbeidsprosjekt 

mellom Frivilligsentralen og Venneforeningen. Allsang 8. februar er avviklet med Ullensaker 

Spelemannslag. I april vil det bli en ny allsangkveld. 

Venneforeningen deltok på Julemarkedet 29. og 30. november som ble arrangert av Frivilligsentralen. 

Det var mange som hadde stand, og huset var godt besøkt. Venneforeningen solgte frimerker med 
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Herredshusmotiv og boka  ”Livet på Herredshuset”. Thor Gustavsen og Bjørn Støverud hadde også en 

billedserie av Herredshuset som vakte interesse hos de besøkende.  

 

Konsertvirksomheten: 

Samarbeidet med Kulturhuset om arrangementer av konserter og stand up fungerer fremdeles godt. 

Kulturhuset har ansvar for booking og annonsering, mens Herredshusets Venner har vertsrollen. Holger 

Windstad er kontaktperson mot kulturhuset. Verter er i tillegg til Holger; Katrine, Bjørn Erik Nyberg 

og Lars Røhnebæk, mens Olav Nermoen og Gunnar Laake sørger for at teknisk utstyr er på plass.  

 

I årsmøteperioden har det vært følgende konserter og andre arrangementer på Herredshuset: 

Våren 2014: Dr. Bergland (stand up) 

  Steve Gadd 

  Norsk utflukt med Kåre Virud og Lars Saabye Christensen 

  Bjørn Sundquist og Engegårdkvartetten 

  Søsknene Narum  

Høsten 2014:   Vidar Hodnekvam (stand up) 

«Prøysen i 100», med diverse musikere  

«Det var ikke sånn det skulle bli», med Dora Thorallsdottir (stand up) 

Vidar Busk & His True Believers 

Haddy N`jie 

Våren 2015: «Hvor var du da Elvis døde»? med Benny Borg 

  Rich Hall (stand up) 

  Marie Bergman 

  Christer Torjussen (stand up) 

  Jørn Hoel 

  Sharon Shannon (kommer i april) 

 

Det har vært god aktivitet og stort frammøte i sesongen 2014/2015. Mange blant publikum er nye gjester 

på Herredshuset. De som opptrer, gir svært god tilbakemelding på arrangementene og huset. Det er 

halvårlige vurderingsmøter for samarbeidsprosjektet. 

 

Dugnader: 

”Dugnadsgjengen” under ledelse av Gunnar Laake har gjort diverse arbeider ved behov. Dette året har 

det i hovedsak vært raking og stell av uteområdet samt pynting av huset til jul. I tillegg til den 

opprinnelige grunnstammen, er gjengen utvidet med noen yngre medlemmer. 

 

Trond Dalen reparerer stoler, og Liv Lerdahl graverer navneskilt. Egil Nyhus illustrerer nyhetsbrevene, 

mens Sissel Heen trykker dem. Bent Dynesen stemmer pianoet ved behov.  

 

Reparasjoner av Huset i Stiftelsens regi: 

Utskifting av radiatorer i 2.etasje 

Sliping av gulv i 2. etasje og trappen ble gjennomført i løpet av sommeren.  

Huset ble også grundig vasket. 

 

Takk til alle som bidrar til at Herredshuset framstår som bygdas storstue.  

 

 Jessheim mars 2015                                                              

 

Styret 

 

Katrine Grønneberg (sign)      Kirsten Mangerud (sign)      Tove Rutle (sign)      Nina Dønnum (sign) 

 

Bjørn Støverud (sign)      Thor Gustavsen (sign)  Olav Nermoen (sign) 

 


