
 
Årsmelding for Herredshusets Venner 

01.01.2017 – 31.12.2017 

 

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.  

 

Året startet med kontraktsinngåelse med Mortens Kro AS. Firmaet overtok driftsansvaret for 

Herredshuset 1. mars 2017.  I ukene før ble hele huset vasket ned, inventar og dekketøy ble telt 

opp og vasket. Dugnadsgjengen sto på, slik at Herredshuset var på sitt beste da nye drivere 

overtok. Mortens Kro AS har fungert utmerket som drivere, mange små og store endringer er 

foretatt i løpet av dette første året, bl.a ble anretningen pusset opp og nytt kjølerom ble bygget. 

Venneforeningen bidro med støtte til kjølerommet.  

 

Styret i Venneforeningen 

Styret har i perioden bestått av:  

• Katrine Grønneberg, leder 

• Rolf Baardseth, nestleder 

• Tove Rutle, sekretær 

• Helge Velure, kasserer 

• Runa Rogstad 

• Olav Nermoen  

• Bjørn Støverud 

Vararepresentanter: Frode Larsen og Geir Solum  

Revisor: Svein Torvund 

Valgkomiteen har bestått av Mette Boquist, Holger Windstad og Bjørg Røhnebæk. 

 

Det har vært 7 styremøter i perioden og 30 saker er behandlet.  

 

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

Facebooksiden presentert arrangementer og gir nyheter fra Herredshuset. Facebooksiden har 510 

følgere/likerklikk. Venner med e-post får også påminninger om programmet. Venneforeningen 

er ikke lengre presentert på Herredshusets hjemmeside. Det arbeides med en ny 

hjemmesideløsning.  

 

Årsmøtet for Herredshusets Venner 2016 ble gjennomført 22. mars.  

 

Generalforsamling for Herredshuset Drift A/S ble gjennomført 3.mai 2017. Leder er Lars 

Røhnebæk, mens styret består av Sissel Heen, Ida Edvardsen, Christine Nyhus Weimoth og Nils 

Kristen Wiig.  

 

Herredshusets venner har 381 registrerte medlemmer, men kun 272 (71 %) har betalt 

kontingenten for 2017. En grundig gjennomgang av medlemslisten og purring på kontingenten i 
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oktober gav mange innbetalinger, men også noen utmeldinger. Kvalitetssikring av medlemslisten 

pågår kontinuerlig. 

 

Økonomi 

Økonomien i venneforeningen er bærekraftig. I 2017 var det et underskudd på kr 6 333,-. 

Medlemskontingenten var på 113 950 kr. Det vises ellers til framlagt regnskap.  

 

Arrangementer 

Herredshusets venner har hatt tre egne arrangementer i 2017. Vi ønsket å fokusere på 

«bevaringstrekanten» og Herredshusets naboer.  

 

13. mai «Historiske Jessheim og Herredshuset del 1». Mai Røsten presenterte Mortens Kro AS. 

Mads Ljøgodt snakket om Jessheims vei fra togstoppet Trøgstad til dagens by. Kvelden ble 

avsluttet med konsert med visesanger Frode Johansen. 

 

10. september «Historiske Jessheim og Herredshuset del 2». Erik Prøsch innledet over temaet 

«Tilgjengelighet og aktivitet i en god by». Tore Skedsmo (Grefsen Eiendom), Tore Kværner og 

ordfører Tom Staahle presenterte planer for området og kommunens plan for bevaringsområdet.  

Kammerkoret Kolon underholdt.  

 

Julebord for alle som bidrar i dugnadsarbeidet med huset ble arrangert 13. desember. 55 ivrige 

dugnadsfolk deltok. Prisen ”Herredshusets Bestevenn” gikk i 2017 til Lars Røhnebæk for hans 

fenomenale dugnadsinnsats både i styrende organer og i praktisk arbeid på huset fra 

restaureringen startet og til dags dato. Lars tar alltid ansvar for Herredshuset, han stiller opp på 

alle arrangementer og fungere 

 

Venneforeningen deltok på Julemarkedet 10.desember som ble arrangert av Frivilligsentralen. Vi 

solgte Herredshusets havrekjeks, restopplaget av lys med foto av Herredshuset, og noen 

eksemplarer av ”Livet på Herredshuset”. En ny stolvenn og noen nye medlemmer ble vervet.  

 

Herredshusets venner har ikke samarbeidet med andre organisasjoner om arrangementer i 2017. 

 

Samarbeidet med Kulturhuset:  

Ti ulike arrangementer har vært gjennomført i 2017. Samarbeidet om gjennomføring av 

konserter fungerer 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, Geir Solum og Bjørn Støverud, mens Olav Nermoen og Lars Røhnebæk sørger for 

at teknisk utstyr er på plass. Kulturhuset har kjøpt inn et mixebord slik at det er mindre sjauing.  

 

I 2017 var det følgende konserter og andre arrangementer på Herredshuset: 

 

Våren 2017   

• Paal Flaata, 26. januar 

• Engegårdkvartetten m/ Ola Kvernberget, 16. februar 

• Åsta Holth med Kjetil Skaslien 2. mars 

• Frida Ånnevik, 23. mars 

Høsten 2017 

• Moddi og Trondheimsolistene Quartet, 15. oktober.  



 

 

3 

 

• Hot Club de Norvège, 26. oktober 

• Valentouretts, 16. november 

• Finn Kalvik, 23. november 

• Cabaretgruppa Stillett, 7. desember 

 
Det har vært godt frammøte i 2017. De fleste arrangementene har hatt tilbud om middag i 

restauranten før konsertene. Mange av publikum er nye gjester på Herredshuset. Artistene som 

opptrer, gir svært god tilbakemelding på arrangementene og huset. Det er årlige vurderingsmøter 

med Kulturhuset, venneforeningen og Mortens Kro AS om dette samarbeidet. 

 

Dugnader: 

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

arbeid i 2017. Vask, rydding og telling av inventar sysselsatte mange i februar. Det har som før 

vært raking og stell av uteområdet samt pynting av huset til jul.  

 

Trond Dalen reparerer stoler, og Liv Lerdahl har gravert to navnskilt i 2017.   

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

 

 

 Jessheim mars 2018                                                            

 

Styret 

 

Katrine Grønneberg (sign)      Rolf Baardseth (sign)    Olav Nermoen (sign)      Tove Rutle (sign)      

 

 

Runa Rogstad(sign)   Bjørn Støverud (sign)        Helge Velure (sign) 


