
 

Årsmelding for Herredshusets Venner 
01.01.2016 – 31.12.2016 

 

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 401 registrerte medlemmer, men kun 256 (64 %) har betalt 

kontingenten for 2016. En grundig gjennomgang av medlemslisten og purring på kontingenten i 

oktober gav mange innbetalinger, men også noen utmeldinger. Kvalitetssikring av medlemslisten 

pågår kontinuerlig. 

 

Økonomi 

Økonomien i venneforeningen er bærekraftig. I 2016 var det et overskudd på kr 5 531,-. 

Medlemskontingenten var på kr 108 000. Det vises ellers til framlagt regnskap.  

 

Styret 

Styret har i perioden bestått av:  

• Katrine Grønneberg, leder 

• Olav Nermoen, nestleder 

• Tove Rutle, sekretær 

• Helge Velure, kasserer 

• Runa Rogstad 

• Thor Gustavsen  

• Bjørn Støverud 

 

Vararepresentanter: Frode Larsen og Kari Riise.  

 

Revisor:Svein Torvund 

 

Valgkomiteen har bestått av Mette Boquist, Holger Windstad og Geir Solum. 

 

Innredningskomiteen har bestått av Kari Riise (leder), Sissel Heen Fladby, Mette Boquist, Kari 

Mo Larsen, Bjørg Røhnebæk og Torill Aanesrud. 

 

Det har vært 7 styremøter i perioden.  

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

Facebooksiden presentert arrangementer og gir nyheter fra Herredshuset. Venner med e-post får 

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

men den har ikke vært særlig operativ. Vi deltok og på stand under Jessheimdagenes frivilligdag. 

Det var ikke mange henvendelser vi fikk på Rådhusplassen den formiddagen. Gratisavisa Glimt 

hadde i augustnummeret et oppslag om Herredshuset med presentasjon og bilder av 

dugnadsgjengen.  

 

Årsmøtet for Herredshusets Venner 2015 ble gjennomført 16. mars.  

 

Generalforsamling for Herredshuset Drift A/S ble gjennomført 19.april 2016. Leder er Tron 

Harald Bjerke, mens styret har bestått av Sissel Heen, Lars Røhnebæk, Ida Edvardsen og Thor 

Gustavsen.  
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I løpet av sommeren og høsten ble Herredshuset malt på utsida og baren ble renovert med ny 

bardisk, møblering og lyssetting. Arne Møller var snekker og Kari Riise sto for design. I tillegg 

var dugnadsgjengen aktiv. Venneforeningen bidro med tilskudd til den nye baren.  

 

Mye arbeid har i løpet av høsten vært lagt ned av lederne i de tre styrene for å skaffe nye drivere 

til huset. Det har vært intervjuer og befaringer på Herredshuset. På tampen av 2016 var nye 

drivere nesten på plass. 1. mars 2017 overtok Mortens Kro driftsansvaret for Herredshuset.   

 

 

Arrangementer 

Herredshusets venner har hatt fire egne arrangementer i 2016:  

 

Arrangementene med Lørdagsjazz på ettermiddagen ble tatt opp igjen i 2016. Finbråthens Trio 

spilte 5. mars og 19. november spilte Travellin’ Storband. God stemning og 20 – 30 besøkende.  

 

Fredag 4. november var det åpen medlemsfest med under mottoet ”Dans på lokalet” med Nordre 

Sving.  41 deltakere hadde en hyggelig og aktiv kveld.  

 

Tradisjonelt teaterjulebord med Ullensaker teater som viste forestillingen ”Englefabrikken” og 

julebuffet ble arrangert 7. desember for alle som bidrar i dugnadsarbeidet med huset. 47 ivrige 

dugnadsfolk deltok. Prisen ”Herredshusets Bestevenn” ble i 2016 gitt til Turid Smestad Jakobsen 

for hennes unike politiske arbeid med å gjenreise Herredshuset som bygdas storstue. Eierformen 

med Driftselskap, en Stiftelse og Venneforeningen som fremdeles fungerer godt er hennes verk. 

 

Arrangementer i samarbeid med andre: 

Samarbeid med foreningen Ullensaker Norden, 29. februar ” Skuddår og Bacon i nord” der 

forfatter Christopher Sjuve markerte skuddårsdagen med presentasjon av boka ”Alt blir bedre 

med bacon” og Berit Nafstad Lyftingsmo bidro med skuddårsbetraktninger.  

 

”Pilegrimstradisjoner i Norge” med foredrag av pilegrimsprest Arne Bakken 23. november var i 

samarbeid med Kirkeakademiet og Foreningen Norden.  

 

Samarbeid med Frivilligsentralen: 

Akevittsmaking og foredrag om akevittens historie med leder i venneforeningen på Atlungstad 

Brenneri AS Arve Fossum fredag 4. mars.  

                                                               

Det har vært to allsangkvelder, søndag 13. mars og søndag 16.oktober med Ullensaker 

Spelemannslag og Frivilligsentralen.  

 

Venneforeningen deltok på Julemarkedet 26. og 27. november som ble arrangert av 

Frivilligsentralen. Vi solgte restopplaget av lys med foto av Herredshuset. Restopplaget av 

frimerkene med Herredshusmotiv ble revet bort, og noen bøker ”Livet på Herredshuset” ble 

solgt. En ny stolvenn og flere nye medlemmer ble vervet.  

 

Samarbeidet med Kulturhuset:  

Ti ulike arrangementer har vært gjennomført i 2016. Samarbeidet om gjennomføring av 

konserter og stand up fungerer stadig 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 
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tillegg til Holger; Katrine Grønneberg, Bjørn Erik Nyberg og Bjørn Støverud, mens Olav 

Nermoen og Lars Røhnebæk sørger for at teknisk utstyr er på plass.  

 

I 2016 var det følgende konserter og andre arrangementer på Herredshuset: 

 

Våren 2016  Knut Reiersrud Band og Billie Van 

Roy Lønhøiden  

Dr. Bergland (stand up) 

Arild Andersen Trio 

Tupelo (irsk folkrockband) 

 

Høsten 2016 Rumi Ensemble (Persisk musikk) 

  Viggo Sandvik og Gøran Fristorp 

  Bergtatte karer – Mandag Morra blues 

  Hilde Louise Orchestra – Round about Christmas 

  Stillett – åpent landskap (musikalsk satire) 

 

Det har vært godt frammøte i 2016. De fleste arrangementene har hatt tilbud om middag i 

restauranten før konsertene. 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, venneforeningen og driverne om dette samarbeidet. 

 

Dugnader: 

”Dugnadsgjengen” som organiseres av Gunnar Laake og ledes av Lars Røhnebæk har gjort svært 

mye arbeid i 2016. Det har som før vært raking og stell av uteområdet samt pynting av huset til 

jul. Etter maling var det ny oppsetting av netting for å stenge duene ute. Bygging av ny bar førte 

også med seg mye dugnadsarbeid i form av maling, flikking og rydding. I tillegg har det i løpet 

av høsten vært svært mye rydding innendørs før arrangementene og ved visning til eventuelle 

nye drivere. Det har vært vasket, kastet og kjørt utallige lass til Dal skog.  

 

Trond Dalen reparerer stoler og Liv Lerdahl har gravert ett navnskilt i 2016.   

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

 

 

 Jessheim mars 2017                                                              

 

Styret 

 

Katrine Grønneberg (sign)      Olav Nermoen (sign)      Tove Rutle (sign)      Runa Rogstad(sign) 

 

 

Bjørn Støverud (sign)      Thor Gustavsen (sign)  Helge Velure (sign) 


