ÅRSMELDING FOR 2013

Styre:
Leder
Nestleder/kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Sigurd Ledaal
Odd Hesthag
Elsa Aanonsen
Sonja Noddeland
Anders Adolf Engelskjønn

Varamenn

Gerald Ottersland
Aslaug Engesland
Adolf R. Engesland

Revisorer

Peder Brovoll
Lars Ledaal

Valgkomite

Lars Brekka
Alf Venemyr

Styret har fungert som 17.maikomite.

Historielaget har hatt 5 styremøter i 2013. Det siste var et utvidet styremøte hvor også
varamenn, bok komiteen og hjemmesideansvarlig var innbudt som en juleavslutnig med
gode diskusjoner om arbeidet i laget.
Årsmøte ble avholdt 13.februar, med ca 40 fremmøtte.
Foruten vanlige årsmøte saker hadde Anne Tove Aaneby et godt foredrag om kystkvinner
på 17 og 18hundretallet.
På frigjøringsdagen 8.mai hadde vi en fin og høytidelig minnemarkering på kirkehaugen.
Selv om det var dårlig vær var det ca. 30 fremmøtte. Knut Engelskjøn holdt en gripende tale.
Det ble lagt ned blomster ved minnestøtta.
17.mai sto også Historielaget for høytidligheten på kirkehaugen med kransenedleggelse.
Vårturen var lagt som et informasjonsmøte ang .utgravingene i Hørdalen. Der er det funnet
flere gjenstander fra steinalderen, bla. Pilspisser som er ca 9000 år gamle.( se årboka 2013)
Knut Fossdal Eskeland fra kulturetaten i fylkeskommunen informerte og viste oss rundt på
funnstedene.
Høstturen var en flott rusletur i Skjulestadskauen med Einar Skjulestad som kjentmann. Det
var en flott, mild høstdag, og vi fikk høre om driftsmåter i skauen ,torvmyrer, kollbonn og
anlegg av høyspentlinjer. Til det sistnevnte hadde vi Ole G. Fjærbu til og fortelle fra
anleggstiden. Det hele avsluttes med skaukaffe ved Skjulestad lonene.
Høstmøte fant sted på Heimtun16.oktober, der var det Gunnar Molden fra Nes
Jernverksmuseum som fortalte om forspillet til valgmøte som for Nedenes Amt ble holdt i

Brekka, bare noen hundre meter fra Heimtun. Der ble det valgt utsendinger til Eidsvoll for å
arbeide med Grunnloven i 1814.
Årboka den 13. i rekken ble presentert av redaktøren Knut Engelskjøn.
Bokkomiteen har igjen gjort en flott jobb med årsskriftet.
Styret vil takke bokkomiteen for godt utført arbeide for laget. Spesielt vil vi takke Anders
Adolf for et fantastisk engasjement, både i stoffet om Sagene og bildematerialet til boka.
Vår fotoansvarlig Anders Adolf gjør en stor jobb med bilderegistreringa og han har nå
digitalisert og katalogisert ca 1200 bilder som nå blir bevart for fremtiden.
Styret tar det gode fremmøte til våre møter og turer som et tegn på at programmene faller i
smak.
Austre Moland 15.februar 2014
Styret

ARBEIDSPLAN 2014
8.mai og 17.mai
Vår- Sommer
Tidlig høst
November
Hele året

Markering på Kirkehaugen.
Tur til Stormyr/Uglebo
Tur til Småmyrene/Napstø
Høstmøte/presentasjon av årsskriftet 2014.
Årskriftet - Fotoregistreing

