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, "2011: . Bygget har fått en hel etasje
'. Søriuns ordfører klipper med rom utstyrt lignende som
." ,det røde båndet til inn- det opprinnelig var. Tre rom er
, , gangen på den nye bar- tilgjengelig til overnatting for

nehagen på Nordli. Den er gjennomreisende. De er også
moderne og ligger rett ved det spartansk og historisk utstyrt.
gamle herredshuset. Rommene har allerede vært
Ordføreren går så opp på taler- besøkt av gjennomreisende fra

stolen på denne fargerike høst- Amerika og Tyskland som har
dagen i oktober og erklærer latt seg sjarmere av sørumsk kul-
N ordli Barnehage for åpent. «Jeg tur og historie.
er ekstremt glad for at Sørum har Det er blitt laget flotte sel-
blitt en foregangskommune skapslokaler som er tilgjengelige
innenfor kulturbevaring, utvik- til utleie. Det er planlagt at 17.
ling og samarbeid. Gjennom nes- mai-feiringen skal gå fra Sørum
ten 5000 dugnadstimer så har Kirke til Nordli Kultursenter i
medlemmer av Stiftelsen Nordli 2012.
Kultursenter restaurert det stase-- Det har blitt laget et utendørs
lige herredshuset til et kulturs en- verksted der verktøyene er lik
ter tilgjengelig for alle i Sørum og det man brukte på 1800-tallet.
tilreisende. Dette har de klart Dette verkstedet har blitt brukt
stort sett på egenhånd med litt til å lage møbler og dekorasjon
økonomisk bidrag fra lokalt innvendig i bygget.
næringsliv og kommunen. Et rom i kultursenteret er gjort
Medlemsorganisasjonene som om til et bibliotek med historie-

blant annet tradisjonsmatlaget, og kulturlitteratur som flittig
historielaget, pensjonistfor- brukes av historie- og kulturin-
eningen, ungdomslaget og teressert samt studenter og sko-
kunstforeningen. har stått for leelever. En del av skoleelevene
mye av arbeidet, men det er kommer faktisk og gjør leksene
mange flere som er med. Hele sine her etter skolen, etter at en
bygda har gått sammen om et fel- egen leksehjelp-gruppe har blitt
les kulturs enter og det har vi vir- etablert.
kelig fått. Vi har fått noe som vi Siden kultursenteret ligger så--
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nærme så planlegger vi å ha his-
toriefortellinger i barnehagen og
en bedre kobling mellom eldre
og.barn. Det blir historiefortel-
linger.fra gamledager i Sørum i
første uka til barnehagen.
Kombinasjonen av barnehage

og kultursenter har blitt et ene-
stående initiativ som har fått'
oppmerksomhet fra våre nabo-
kommuner 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 kva-
litetsstempel.
Nordli Kultursenter er nå fre-

det 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.
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