
 
Årsmelding for Herredshusets Venner 

1. april 2015 - 31. mars 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 446 registrerte medlemmer, men bare 233 (52%) har betalt kontingenten for 

2015. Arbeidet med å rydde i medlemslistene pågår kontinuerlig. 

 

Styret har i perioden bestått av:  

• Katrine Grønneberg, leder 

• Nina Dønnum, nestleder 

• Tove Rutle, sekretær 

• Bjørn Støverud, kasserer 

• Runa Rogstad 

• Olav Nermoen 

• Thor  Gustavsen 

 

Vararepresentanter: Frode Larsen og Helge Velure.  

 

Revisor:Svein Torvund 

 

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

 

Innredningskomiteen har bestått av Nina Dønnum (leder), Sissel Heen Fladby, Mette Boquist, Kari Mo 

Larsen, Bjørg Røhnebæk og Torill Aanesrud. 

 

Det har vært 8 styremøter i perioden.  

Det har vært sendt ut to nyhetsbrev med presentasjon av aktivitetene vår og høst. I tillegg har vi opprettet 

en Facebookside som presenterer arrangementer og gir «Nytt fra Herredshuset». Venner med e-post for 

også påminninger om programmet. Venneforeningen er presentert på Herredshusets hjemmeside. 

 

Generalforsamling for Herredshuset Drift A/S ble gjennomført 20. mai 2015.  

 

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

leietakere til driften. Det var og flere møter mellom lederne av styrene. Firmaet Mer Drift AS med Mats 

Eide og Marius Elvis Rodvang overtok driften av Herredshuset 23.03.15. Begge har erfaring fra 

Herredshuset gjennom noen år.  

 

Innredningskomiteen har hatt planleggingsmøter for å friske opp baren. Leietakere og Stiftelsen er 

involvert i planleggingen. 

 

Arrangementer 

Herredshusets venner har hatt to egne arrangementer i perioden:  
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Lørdag 10.oktober ble det arrangert høstfest med gryterett og musikkgruppa ”So are We” underholdt. 50 

medlemmer deltok på dette arrangementet. 

 

Tradisjonelt teaterjulebord med forestillingen ”På kanten – en gravalvorlig komedie med halvgale damer” 

av Ullensaker teater og julebuffet ble arrangert 14. desember for alle som bidrar i dugnadsarbeidet med 

huset. 60 ivrige dugnadsfolk deltok. Prisen ”Herredshusets Bestevenn” ble gitt til Trond Dalen for hans 

arbeid med rehabilitering og vedlikehold av huset helt fra 2002.  

 

Arrangementer i samarbeid med andre: 

I kulturuka, 22. mars 2015 samarbeidet leikarringen Rakne og venneforeningen om en Bygdekveld som 

markerte Raknes 50 års jubileum.  

 

Allsangkvelder som er et samarbeid mellom Frivilligsentralen og Venneforeningen ble arrangert med 

bidrag fra Kisakoret søndag 12.april og med hjelp av Ullensaker Spelemannslag søndag 18. oktober.  

 

Venneforeningen deltok på Julemarkedet 28. og 29. november som ble arrangert av Frivilligsentralen. 

Venneforeningen solgte to ulike lys, et med tegning av Egil Nyhus og et med foto av Herredshuset. 

Lysene ble laget av Lyshaven på Elverum. Vi fikk også avsetning på frimerker med Herredshusmotiv og 

boka ”Livet på Herredshuset”. To nye stolvenner og flere nye medlemmer ble vervet.  

 

Konsertvirksomheten: 

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

Kulturhuset har ansvar for booking og annonsering, mens Herredshusets Venner tar imot utøvere og 

publikum og bringer teknisk utstyr fra Kulturhuset til Herredshuset. Holger Windstad er kontaktperson 

mot Kulturhuset. Verter er i tillegg til Holger; Katrine Grønneberg, 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 2015: Jørn Hoel 

  Sharon Shannon  

 

Høsten 2015:  Barokkanerne og David Hansen 

Silje Nergaard  

Jim Breur (stand up) 

Lars Saabye Christensen og Ole Henrik Giørtz 

 

Våren 2016  Knut Reiersrud Band og Billie Van 

Roy Lønhøiden  

Dr. Bergland (stand up) 

Arild Andersen Trio (28. mars) 

Tupelo (7.april) 

 

 

Det har vært god aktivitet og godt frammøte i sesongen 2015/2016. Før konserten med Barokkanerne 

hadde vi et PR stunt m EUB. Mange av publikum er nye gjester på Herredshuset. De som opptrer, gir 

svært god tilbakemelding på arrangementene og huset. Det er årlige vurderingsmøter med Kulturhuset og 

Mer Drift AS om dette samarbeidet. 

 

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 og oppsetting av hønsenetting 

for å stenge duene ute fra balkongen mot P-plassen. I tillegg til den opprinnelige grunnstammen, er 

gjengen utvidet med noen yngre medlemmer. 
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Trond Dalen reparerer stoler, Liv Lerdahl graverer navneskilt til stolene, Egil Nyhus illustrerer stearinlys, 

diplom og nyhetsbrev, mens Sissel Heen trykker dem.  

 

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

 

 

 Jessheim mars 2016                                                              

 

Styret 

 

Katrine Grønneberg (sign)      Nina Dønnum (sign)      Tove Rutle (sign)      Runa Rogstad(sign) 

 

 

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


