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PRESSEMELDING: NORDLI KULTURSENTER
Skrevet den 29. oktober 2011
Sørums ordfører klipper det røde båndet til inngangen på den nye barnehagen på Nordli.
Den er moderne og ligger rett ved det gamle herredshuset.
Ordføreren går så opp på talerstolen på denne fargerike høstdagen i oktober og erklærer
Nordli Barnehage for åpent. «Jeg er ekstremt glad for at Sørum har blitt en
foregangskommune innenfor kulturbevaring, utvikling og samarbeid. Gjennom nesten
5000 dugnadstimer så har medlemmer av Stiftelsen Nordli Kultursenter restaurert det
staselige herredshuset til et kultursenter tilgjengelig for alle i Sørum og tilreisende. Dette
har de klart stort sett på egenhånd med litt økonomisk bidrag fra lokalt næringsliv og
kommunen.
Medlemsorganisasjonene som blant annet tradisjonsmatlaget, historielaget,
pensjonistforeningen, ungdomslaget og kunstforeningen har stått for mye av arbeidet,
men det er mange flere som er med. Hele bygda har gått sammen om et felles
kultursenter og det har vi virkelig fått. Vi har fått noe som vi er stolte av.

Del innlegget
0

0

5

Bli den første blant dine venner til å like
dette.

På kartet
Sett innlegget på kartet nå
Ved å plassere innlegget på kartet vil
det vises på kart i andre sammenhenger
rundt omkring på Origo.

Bygget har fått en hel etasje med rom utstyrt lignende som det opprinnelig var. Tre rom
er tilgjengelig til overnatting for gjennomreisende. De er også spartansk og historisk
utstyrt. Rommene har allerede vært besøkt av gjennomreisende fra Amerika og Tyskland
som har latt seg sjarmere av sørumsk kultur og historie.
Det er blitt laget flotte selskapslokaler som er tilgjengelige til utleie. Det er planlagt at 17.
mai feiringen skal gå fra Sørum Kirke til Nordli Kultursenter i 2012.
Det har blitt laget et utendørs verksted der verktøyene er lik det man brukte på 1800tallet. Dette verkstedet har blitt brukt til å lage møbler og dekorasjon innvendig i bygget.
Et rom i kultursenteret er gjort om til et bibliotek med historie- og kulturlitteratur som
flittig brukes av historie- og kulturinteressert samt studenter og skoleelever. En del av
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skoleelevene kommer faktisk og gjør leksene sine her etter skolen, etter at en egen
leksehjelp gruppe har blitt etablert.
Siden kultursenteret ligger så nærme så planlegger vi å ha historiefortellinger i
barnehagen og en bedre kobling mellom eldre og barn. Det blir historiefortellinger fra
gamle dager i Sørum i første uka til barnehagen.
Kombinasjonen av barnehage og kultursenter har blitt et enestående initiativ som har fått
oppmerksomhet fra våre nabokommuner og lignende sentre er under arbeid.
Kultursenteret har bidratt til at det å si «je e fra sørum je» har fått en klang av stolthet og
kvalitetsstempel.
Nordli Kultursenter er nå fredet som en representasjon av et husliv, som en gang var
vanlig i siste halvdel av 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet. Det har rast mye rundt Nordli
Kultursenter, men det står slik det har stått siden 1790-åra, fortsatt i et åpent
landbrukslandskap.»
Neida … det var bare en drøm … men en deilig drøm var det likevel.
Jørgen Kirsebom
Webmaster for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter
www.loggenkystlag.no
Nordli, Sørum
Vist
ganger. Følges av 5 personer.

TTIP og TISA vil bety at det norske demokratiet
totalhavarerer. Norge hverken trenger eller må
ha disse avtalene. FOLKEAVSTEMNING er det
eneste riktige i tilfelle, jeg stoler ikke på disse
som sitter på stortinget og vil selge oss til
storkapitalen.… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...
Det er tydeligvis brann i rosenes leir, Og till min
store glede og overraskelse er det Jørund som
denne gangen er brannstifteren. Bevares og
bravo. Med et så sterkt oppgjør som Jørund her
tar med Arbeiderpartiets tidligere leder, så
skulle det ikke f… Les hele

om HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE...

Jeg har aldri trodd at det partiet som har flest
Del med andre

Skriv ut

stemmer har den beste politikken, men
forhåpningsfullt lever vi i et demokrati på godt
og vondt. Ingen her ønsker vel et diktatur?!

Jørgen Kirsebom
tirsdag 29. september 2009 kl 19

Bra! fra Sten Sture Larre, Ronny Røste, Tove K. og Fillippa
om Ikke helt slutt ennå

Kommentarer

Per. Jeg har ikke noe imot å bli sagt imot. Men

Jeg lurer på hva de driver med i Sørum.. De trenger en ny barnehage fordi gamle Nordli ikke
kan brukes til det. Samtidig har en privar grunneier i Lørenfallet sentrum tilbudt kommunen tomt
som alle i Fallet kan gå til – altså uten å bruke bil. En privat barnehage kan bygge barnehage der
uten investeringskostnader for Sørum kommune i det hele tatt. Men så velger altså Sørum
kommune, i ekspressfart, å fatte vedtak om riving av gamle Nordli (en bygning i bra stand og som
kan settes i stand for 2-3 millioner) for å sette opp en KOPI (nesten kopi – taket og innholdet blir
annerledes enn før) til mellom 50 og 75 mill (kommunens anslag – de VEIT ikke hva det vil koste).
I en kommune som er i ferd med å drukne i gjeld så er dette en fantastisk avgjørelse.. Jeg
kjønner ikke at “folket” ikke stormer kommunehuset og krever stans i denne galskapen!!
Kommunen påfører seg 50-75 mill (kanskje mer..) i helt unødige låneopptak. Finner innbyggerne
seg virkelig i dettte her??

det finnes renser for å hva jeg gidder å svare på
og man må kunne forlange en snev av
anstedighet. Når enkelte i tillegg gjemmer seg
bak anonyme profiler så snakker vi om feighet.
Ranveig: Dette er en s… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

det er slett ikke alt du og Venstre forfekter som
er den eneste og beste politikken Hadde det
vært sant så Venstre hatt reint flertall i Norge (

Fillippa
onsdag 30. september 2009 kl 17

Bra?

Vi vet ikke hvor vi går, hvis vi ikke vet hvor vi har vært!
Det hadde vært fint med et slikt kultursenter i privat regi med drahjelp fra kommunen.
Tove K.
onsdag 30. september 2009 kl 17

mangler kun ca 95%)👍 Så du er sikker på at
det partiet som har flest stemmer har den beste
politikken… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Bra?
Trond du bør tåle å bli imotsagt for det er slett

ikke alt du og Venstre forfekter som er den
God morgen Kirsebom og vel oppstanden!
eneste og beste politikken Hadde det vært sant
Du synes ikke det er lovlig sent å komme med dette nu som vetak er fattet og entrepinøren har
så Venstre hatt reint flertall i Norge ( mangler
fått jobben?
kun ca 95%)👍 Jeg er imidlertid enig med deg at
Har dere sovet i timen?Eller har dere blitt med på ferden, for etterpå å protestere for all verden?
det til t… Les hele
Merkelige politikere må jeg si, det er vel knapt noen barnehagetomt som har vert grundigere
diskutert i Sørum enn denne, nu er så arbeidet satt i gang og da kommer tilsynelatende gode ideer
rekendes på ei fjøl ned Glomma!
om Ikke helt slutt ennå
Dersom dere er rask nu så kan dere sikkre dere matreialene for så å sette bygget opp igjen. Tomt
har dere jo etter det jeg forstår, så sett igang og lykke til.
Tusen takk for et fantastisk innlegg! – for selv

Lars Ødegård
torsdag 1. oktober 2009 kl 09

om vi er litt uenige politisk, har vi lært å kjenne
Bra?

hverandre fra nord til sør. Vi har lært om landet
vårt, by og land, fiskere og bønder, og fått

Det er lovlig sent å komme nå, det er ikke for sent, mange lokalpolitikere har protestert hele
veien på at man kjører i feil retning. Det er vel aldri for sent å snu hvis man oppdager at man har
bestemt feil veivalg?!?
Det eneste som er gitt ordre på fra kommunen er rivningstillatelsen. Anbudsrunden for å bygge
barnehage er ikke satt igang.
Men jeg har skjønt at Nordli skal bli Norges dyreste og flotteste barnehage. Det har jo Sørum
kommune råd til. Kommunen har jo nesten ikke noe gjeld. Kan jo bare øke litt på eiendomsskatten
så er det i boks.
Vanskelig å flytte kjelleren med veldig spesielle hvelvinger som Lars Ingier designet og bygget.

utvidet horisonten. Vi har lært og ikke minst
hverandr… Les hele

om Ikke helt slutt ennå

Det skal være en
temaaften om dette tema av en fysiker som har
jobbet med laboratoriom og unverset.
Temaaften blir i

Høyrekjøring med hest og kjerre ble faktisk innført av Generalvegmester Lars Ingier.
Jørgen Kirsebom
torsdag 1. oktober 2009 kl 10

Bra! fra en annen

Nei vel, så sett igang da.Vet ordføreren at kjelleren er konstruert av han som oppfant
høyrekjøringen i Norge?
Det er vel derfor høyre er så ivrig på dette da!!!??

Jon: Det kan godt tenkes at advokat Elden er
ute etter PR, men likevel synes jeg det er fint at

Lars Ødegård
torsdag 1. oktober 2009 kl 18

om Da Jesus griper inn.

Bra?
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Elden bruker sin dyktighet for å hjelpe denne
jenta. Men Elden er så godt kjent i Norge at han
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Haha … ja ikke mulig at det er derfor Høyre er så ivrig. Jeg er ikke fra Høyre eller Venstre eller
noen andre partier så det er sagt. Det er folk fra alle partier som syntes dette er forferdelig.

ikke trenger noen ytterligere PR. Han er jo med
i TV2s pro… Les hele

Vet ikke hva ordføreren visste, vet eller ikke vet jeg. Har litt følelsen av at det bare var et fåtall
av politikerne som virkelig satte seg inn i historien til Nordli før etter at avgjørelsen var tatt. Det
er mulig jeg tar feil.
Jørgen Kirsebom
torsdag 1. oktober 2009 kl 18

om Det handler om vårt rettssy...

Tja mon det, Roald. Eller er det heller det at

Bra! fra 2 andre

advokat Elden ønsker å kose seg i pressens lys

Jeg ser at Tove Kirsebom nå synes at det er en god ide at bygget skal bevares og bli et
kultursenter. Jeg lurer på, er ikke dette det samme bygget som Tove Kirsebom senest 29.4.2009
mente burde rives, og kanskje erstattes med et bygg som ikke var en replika?

– igjen? Det er jo vel kjent at ytterst få andre
straffeadvokater har hengt seg på dette PRtoget advokat Elden prøver å få opp farten på…

Jeg har lyst til å spørre Tove Kirsebom om ikke det var dette hun stemte for fem måneder
tidligere. Håper på svar.

om Det handler om vårt rettssy...

Sten Magne Berglund
torsdag 1. oktober 2009 kl 21

Bra?

Arkiv

Har du noen gang gjort noe du angrer på?

Oktober (5)

Tove K.
fredag 2. oktober 2009 kl 11

September (2)
August (7)

Bra?

Takk for svar. Det var et godt og ærlig ett. Selvsagt har jeg gjort noe jeg angrer på, som alle
andre. Riving ble jo første gang vedtatt november 2008. Det har vært høringer om saken. Jeg ser
at noen folkevalgte nå er ute og kritiserer ordføreren for å gjøre et inngrep som er mindre i
omfang enn det de selv stemte for bare for litt siden. Jeg har ikke lest høringsuttalelsen til
historielaget, men mitt inntrykk er at deres forslag om flytting kom ikke opp i debatten da, men
har blitt fremmet de siste ukene. De som har deltatt i både høringer og i behandlingen av denne
saken, og nå plutselig snur på flisa, burde kanskje stå fram i media med sin anger, i stedet for å
drive personforfølgelse av ordføreren, som ikke gjør noe annet enn å sørge for at et lovlig vedtak
blir gjennomført. Jeg har ikke registrert at Tove Kirsebom har drevet med slik virksomhet. Det har
andre i Høyre og Venstre gjort. Kanskje burde de stått fram i media og fortelle hvor ille deres
opprinnelige forslag var, forklare hvordan de sov i timen, og hvordan de nå angrer seg. Det hadde
det stått respekt av.

Juni (2)
Mai (7)

Stikkord
Ahus Aker

akershus AP

arbeiderpartiet

arbeidsliv avgifter barn barnehage bompenger
budsjett de demokrati det diskriminering Eidsvoll
eldreomsorg en er EU fattigdom for fordommer
frelse fremskrittspartiet

helse

Sten Magne Berglund
fredag 2. oktober 2009 kl 13

Juli (3)

frp glede halleluja

helsevern hurdal

Høyre

i idrett ikke

innvandring Israel jesus jul klima kollektiv

Bra?

kommune kommunevalg kommuneøkonomi KrF
kriminalitet kultur liberal lillestrøm LO løftebrudd

på stjernen for å slutte å følge
samtalen.

Klikk

Lørenskog miljø mobbing Norge NSB

og

Klikk på fjeset
for å stenge samtalen.

omsorg Oslo pensjon politi

næringsliv

politikk

psykisk på R/G regjering regjeringen Romerike
rælingen rødgrønn rødgrønne Rødt

samferdsel

samfunn sannheten skatt skedsmo skole

Om formatkoder

solidaritet som storting stortinget SV sykehus
Sørum til ullensaker ungdom v09 v13

valg

valg11 valgfrihet vei velferd Venstre videregående
å økonomi

For denne nettsiden gjelder redaktøransvar iht Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Når du
skal skrive innlegg eller kommentarer her, oppfordres du til å bruke ditt eget navn. Identiteten til
bidragsyter kan bli sammenholdt med mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering
Ansvarlig redaktør for denne sonen : Magne Storedal
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