Årsmelding for 2012
Styret:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem/fotoansvarlig:

Alf M. Venemyr
Odd Hesthag
Elsa Aanonsen
Sonja Noddeland
Einar Skjulestad
Anders A. Engelskjønn

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Aslaug Engesland
Adolf R. Engesland
Gerald Ottersland

17. maikomite

Styret har fungert

Revisor

Sigurd B. Ledaal
Peder Brovoll

Valgkomite

Sigurd B. Ledaal
Lars Brekka

Det er avholdt 4 ordinære styremøter. Vi innkalte alle som er aktive i laget: varamedlemmer,
bokkomite og hjemmesideansvarlig til et utvidet styremøte 28. november. Dette ble et
konstruktivt og givende møte med mange gode meningsutvekslinger og nyttig informasjon til
medlemmene.
Laget har støttet menighetsrådet med kr.10.000 som tilskudd for å sette i stand «rommet bak
orgelet» i kirka. I denne komiteen har historielaget to medlemmer.
Vi har også kostet skilt i bronse, som er plassert ved parkeringsplassen ved kirka, og viser veg
til «Bauta» på kirkehaugen.
På årsmøtet 9. februar 2012 fortalte Torjus A. Skjævestad om flystyrten ved Bråstad i 1945,
og viste videoen fra minnehøytideligheten som han selv ledet.
Nå ønsket Torjus ikke å være formell medlem av styret lenget, men han hadde fortsatt et
ønske om å få delta i lagets arbeid. Han fikk tildelt tittelen «Den syvende far i huset», og dette
likte han svært godt. Han var aktiv helt til det siste, da han døde 9. juli. Historielaget har mye
å takke Torjus for.
Minnemarkeringen 8. mai ble litt annerledes enn tidligere år. Terje Noddeland fortalte litt om
hver av de personene som ofret sitt liv i krigen, hva som skjedde og hvilke familier som ble
rammet. Her hadde Terje gjort en grundig og fantastisk god jobb. Værgudene var ikke med
oss, så arrangementet foregikk inne i kirka. Nesheim musikkorps og Hjalmar Bjerga deltok.
Det ble en minnerik markering med godt fremmøte.
17. mai feiringen ble gjennomført på tradisjonelt vis. Håkon Weierholt holdt talen ved
minnestøtta og la ned krans.

Rusleturen til Folåsen den 7. juni samlet godt med deltakere, men mygg og knott var i flertall.
Harald og Hans Folåsen fortalte om stedets historie, og eieren, Harald, lot deltakerne komme
inn å se det godt bevarte interiøret. Begge fikk i etterkant hver sin bok som takk fra laget.
Ellers ble det servert god kaffe og kake til de fremmøtte
Høstmøte den 11. november var svært godt besøkt. Anders Adolf viste gamle bilder fra
Austre Moland. Han holder fortsatt på med å digitalisere bilder, og nå nærmer det seg tusen i
tallet. Her gjør han en meget grundig og imponerende jobb.
Bokkomiteens arbeid med Knut Engelskjøn i spissen, er av meget stor betydning for laget. De
gjør en fantastisk jobb med vår årlige bok «Dei gav oss ein arv».
Til slutt minner vi om vår hjemmeside: www.amolandhistorielag.no Torjus Skjævestad har
opprettet og vedlikeholder denne siden. Han har fått til et flott produkt, som laget er meget
stolt av.

Austre Moland 4.februar 2013

Elsa Aanonsen
Sekretær

Alf M. Venemyr
Leder

Handlingsplan 2013
8. mai og 17. mai

Markering på Kirkehaugen

Vår/sommer

Tur til kulturminne: Utgravningene i Hørdalen

Tidlig høst

Vandring i Skjulestadskogen med Einar som los.

November

Høstmøte

Februar 2014

Årsmøte

