
God jul, Godt nytt år!!
Til alle gode venner av Trøgstad Historielag!

 

                                                              

I et album etter min oldemor finner jeg mange fine kort. Det er ikke alltid 
like lett å tolke skriften, men fine er de!! Jeg tror farmor overtok jobben 
med å sette kortene inn i albumet.

Kortet til venstre fikk far i 1919 fra ei kusine til farfar ( hun ble kalt tante 
Maren) – Far var født i 1914.

Kortet til høyre fikk han fra en skolekamerat i nabolaget, så da har de 
begynt på skolen.

**********************************

Trøgstad Historielag har hatt et jevnt godt år.



VI fotograferer og tar koordinatene på alle merka husmannsplasser. Det 
er nok en del skilt som må skiftes. Nå er plassene i Tosebygda 
fotografert med mer. Tusen takk til Karianne!

I Østbygda har Svein – Olav gjort en god jobb! Tusen takk!

Nå har plassene  vi igjen her i Båstad. Noen som melder seg??Jeg 
oppdaga her en dag at skiltet ved Mosebytjern som markerer flyslipp- det 
skiltet er vekk, bare stativet igjen.

Vi har hatt turer  til bygdeborgene, sist nå til Slottet ved Måstadtjern i 
Båstad.

Sommerturen gikk til Mjøsmuseene på Minnesund og Toten. Vi avslutta 
med deilig middag på Ditelevines Utsikt på Stenberg Museum på Toten.

Vi har vært med på sommerdager i bygda, Åpen gård,  Jul i bygda,

Historielagene i Indre Østfold  samt alle historieinteresserte grupper ( – 
det er utrolig mange av dem – inkludert museene ) har hatt et par møter 
for å kunne møte den nye kommunen.

Vi vil fortelle  ledelsen hva vi gjør.

Selv om Trøgstad Kulturiske ble lagt på is, har vi likevel godt samarbeid, 
spesielt med Museet, Tirsdagsklubben og Fortets venner.

Vi trenger flere aktive medlemmer. Har du noe du brenner for eller har 
lyst til å jobbe med- ta kontakt!!

Kalenderen selger godt, selvfølgelig sneik det seg inn noen feil.

Vi må nok skylde på redaktøren. Mai : året er 1959/60, august: Bilen er 
selvfølgelig en Ford Anglia ( det sneik seg inn en e!)

Heimen og Bygda er blitt en del av Historielaget.

Vi  trenger stoff, så skriv- evt ta kontakt og fortell om dine opplevelser før 
i verden.

Det du tror ikke er verdt noe kan bety mye for neste generasjon. Alt blir jo 
historie etter hvert.



Trøgstad Historielag ønsker alle sine venner en riktig god jul!!


