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Revisorer:
Valgkomite:

Sigurd Ledaal
Odd Hesthag
Elsa Aanonsen
Sonja Noddeland
Anders Adolf Engelskjønn
Gerald Ottersland
Aslaug Engesland
Adolf R. Engesland
Peder Brovoll og Lars Ledaal
Lars Brekka og Alf Venemyr

Styret har fungert som 17. mai komite.
Historielaget har hatt 6 styremøter i 2014. Det siste var julemøte og en sosial samling sammen med
varamenn og bok komiteen heime hos formannen, der det kom fram mange gode forslag og ideer til
videre arbeid.
Årsmøtet ble avholdt 27. februar med ca 40 frammøtte. Helge Tveiten hadde et flott foredrag om
gamle bygdeborger i Myra og Austre Moland.
På frigjøringsdagen 8. mai hadde vi en fin markering der Mia Våje fortalte levende om da broren
Gjerulv Ottersland dro til sjøs under krigen, og aldri mer vendte tilbake. Etterpå var det
blomsternedleggelse ved bautaen på kirkehaugen. Tilstede på arrangementet var også
representanter fra Norske Veteraner
Etter minnemarkeringen forflyttet vi oss til Heimtun der Stein Ørnhøy kåserte om Grunnloven og
forsamlingen på Eidsvoll i 1814. Dette arrangementet hadde vi i samarbeid Bygdekvinnelaget og det
var fullt hus.
.
17. mai sto som vanlig Historielaget for høytideligheten på kirkehaugen med kransenedleggelse.
Vårturen 4. juni gikk til Storemyr ved Ugleboknuten i Myra. Dessverre øste regnet ned, så det var
bare et par deltagere utenom styret som møtte fram, men vi hadde en koselig tur, med kaffe og kjeks
i den gamle stua, der nåværende eier – Kari Borås fortalte om sin bestemor Sigrid, som bodde der
sist.
Høstturen var lagt til Småmyrene. Også denne dagen regna det godt. Veiene oppover var oversvømt,
og til slutt måtte de ca 20 deltagerne forsere heier og fjell for å komme fram til
bestemmelsestedet.En del fra Erling Johansens familie var med på turen –der hans oldemor hadde
bodd og han kunne fortelle en del fra plassen. Heldigvis letta været utpå dagen, så folk fikk spist
nista i oppholdsvær. På heimveien fikk de som ville tilbud om et besøk på Stall Siring, der Elisabeth
Trollnes orienterte om hester og ridning.
Den 26.oktober hadde vi besøk av Australias ambasadør Daimen Miller på Østre Flaten i Brekka der
Peder Larsen bestefar til Australias nasjonaldikter Henry Lawson kom fra . Håvard Rem som har
oversatt flere av Lawson s dikt fremførte noen av disse. Terje Øigarden og Jan Kløvstad fortalte om
slekta og bosettingen.

Høstmøtet på Heimtun 15. oktober samla over 70 personer – det må være ny rekord!
Foredragsholder var Anne Grimstad Fjeld, og hun fortalte og sang gamle sanger og rim, og spilte av
stubber framført av Anne Brekka og Olivia Skjævestad på moderne media.
Årboka ble presentert av Knut Engelskjøn, og bokkomiteen fikk overrakt blomster. De har som vanlig
gjort en fremragende jobb.
Anders Adolf har også i år gjort en fantastisk jobb med bilder – både til boka, og til bevaring for
ettertida.
Økonomien i laget er god og vi har i år solgt hele opplaget av årboka for 2014 takket være gode
selgere.Vi vil i denne sammenheng fremheve Odd Hesthag og Olav og Birger Råbu for den jobben de
gjorde med boksalget.
Styret har bevilget Kr. 5.000 til Bokbyen forlag for utgivelse av boka om Henry Lawson,kr. 10.000 til
prosjektet om digetal formidling av tradisjonsstoff fra Aust Agder v/Anne Grimstad Fjell og gitt
tilsagn om kr. 15.000 til Nesheim Privatskole AS hvis den hadde blitt en realitet.
Styret takker for det gode frammøte i året som er gått, og håper like mange vil finne veien i 2015.
Austre Moland 10. februar 2015
Styret.

Arbeidsplan 2014
8. og 17. mai: Markering på Kirkehaugen.
Vår/sommer: Tur til Ole G. Fjærbu på Bøylestad
Høst: Besøk på Aust Agder Kulturhistoriske Senter
Høst: Gruvetur Bjornes/Solberg
Okt/nov. Høstmøte/bokpresentasjon
Hele året: Årsskriftet – fotoregistrering.

