Børge-Borgere, 8. september 2012

Kulturminnedagen 2012
Møteplasser
ÅPNINGEN AV KLØFTA KULTURSTI 8. SEPTEMBER 2012
Det ble en strålende fin høstdag da Kløfta kultursti ble åpnet i forbindelse med
Kulturminnedagen 2012. Kulturminnedagene er en felles europeisk begivenhet. I mer enn
50 land vises kjente og ukjente kulturminner fram for publikum. Årets tema var
”Møteplasser” og derfor passet åpningen av kulturstien fra Ullensaker kirke til Lautenbakken
svært godt.
Arrangør for arrangementet var Ullensaker Historielag v/Kløfta Kulturstikomité som også
består av Børge-Borgere, Kløfta Vel og Borgen Vel. Det er satt opp informasjonstavle om
kulturstien til venstre for kirkeporten og to benker er på plass langs stien.
Arrangementet startet ved Ullensaker kirke der det kl. 14.30 ble klokkeklemt fra den gamle
kirkeklokka, fra 11-1200-tallet som nå er i våpenhuset, ved kirketjener Marit Kopperud.
Deretter ønsket leder i Kløfta Kulturstikomité, Finn Tybring-Petersen velkommen.
Kløfta skolekorps spilte og vi samlet oss ved starten av kulturstiens trasé av Den Wingerske
Kongevei, til snorklipping. Gunnar Tveit, tidligere Statens Vegvesen, sto for snorklippingen
og den offisielle åpningen av Kløfta kultursti.

Kløfta Skolekorps spilte bl.a. ”Norge i rødt, hvitt og blått” og deretter bega vi oss mot
Lautenbakken. Stien er blitt bred og gruslagt og flott til både barnevogn og sykkel. Brua over
Hynnebekken er utrolig flott og bred. Stien følger jordekanten opp til Lautenbakken.
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Der ønsket Ullensaker Janitsjar velkommen på tunet. Borgen Musikkforening ble startet her
på Lautenbakken i 1886. Etter flere musikalske innslag av korpset, returnerte vi til brua over
Hynnebekken hvor 10 årige Dani Jamil El Gazi sang og danset etter musikk av Michael
Jackson.

Vi gikk så tilbake til Ullensaker kirke hvor det var kaffeservering, takk til Gunnar Tveit,
omvisning i tårnet ved Marit Kopperud og orientering om kirkestedets historie og kirkens
inventar ved Steinar Bjørnsengen. Sogneprest Reidun Furuseth snakket om ”Kirkeklokkens
klang gjennom tidene” før helgen ble ringt inn med den store nye klokka kl. 18.00.
Arrangementet ble avsluttet med ”Ullensakersangen” sunget av Per Øystein Holt og med
Steinar Bjørnsengen som akkompagnatør.

