Austre Moland Historielag

Årsmelding 2015
Leder:

Sigurd Ledaal

Kasserer/nestleder

Odd Hesthag

Sekretær:

Elsa Aanonsen

Fotoansvarlig/styremedlem:

Anders Adolf Engelskjønn

Styremedlem:

Sonja Noddeland

Varamedlemmer:

Gerald Ottersland
Aslaug Engesland
Adolf R. Engesland

Valgkomite:

Einar Skjulestad og Alf Venemyr

Revisorer:

Peder Brovoll og Lars Ledaal

Styret har som vanlig fungert som 17. mai komite.
Laget har hatt 4 styremøter. Det siste var et sosialt koselig julemøte heime hos formannen, der
mange ting ble tatt opp og diskutert.
Årsmøtet ble avholdt på Heimtun 19. februar, med 42 frammøtte. Kommandørkaptein Monrad
Mosberg fortalte levende fra sine år i Marinen for over 70 år siden. Han var bl.a. med under
invasjonen av Normandi.

To æresmedlemmer ble utnevnt på årsmøtet: Kirsten Noddeland og Anders Adolf Engelskjønn
8. mai ble det som vanlig minnemarkering ved bautaen på kirkegården. I år var det Sigurd Ledaal som
fortalte om hvordan motstand og illegal virksomhet i bygda ble organisert og fungerte under 2.
verdenskrig. Det ble lagt ned roser for de falne, og representanter fra Nivo sto æresvakt, og det ble
en verdig markering.

7. mai sto Historielaget for høytidelighetemn på kirkehaugen.
Vårturen gikk i år til Ole G. Fjærbu ved Bøylestadvannet. Der ble
38 personer tatt vel imot, og fikk se flere gamle bygninger Ole
har restaurert. Det var god oppslutning, og folk kosa seg. Mye
interessant å se på.
19. august var det informasjonsmøte vedrørende de
arkeologiske utgravningene i Hørdalen, der Historielagene i
Austre Moland og Arendal var invitert. Ca. 30 personer var møtt
fram.
Helge Tveiten og Knut Engelskjøn har deltatt på årsmøte i Agder
Historielag, og Torunn Hegerlund har vært sammen med Knut på
Litterært julebord på biblioteket. Det siste var ikke noe å satse
videre på for vår del – ble lite synlig plassert, og solgte kun 3
bøker.
Høstmøtet med boklansering ble avholdt 5. november. Helge og
Knut leste noen utdrag fra boka, som også i år inneholdt mange
gilde artikler – både fra veldig gammel og noe nyere tid. Det var
godt frammøte, og John Unsgård kåserte om jakthunder – noe han også har skrevet bok om. Han tok
for seg utviklingen fra ulv til forskjellige hunderaser.
Økonomien i laget er fortsatt god- og bøkene selger som aldri før. Antagelig p.g.a. mer stoff fra Myra
har boka solgt mye bedre der også! Og Olav og Birger har igjen gjordt en formidabel jobb som
bokselgere.
Laget har ca 100 medlemmer. 1 har meldt seg ut i år, og 8 har ikke betalt.
Styret takker for godt samarbeid og godt frammøte i 2015, og håper å kunne ønske enda fler
velkommen i 2016.

Austre Moland 15. februar 2016
Styret.

Arbeidsplan 2016
8. og 17. mai står vi for minnemarkering på Kirkehaugen.
Vårtur til Nes Verk
Høsttur til gruvene rundt Bjornes
Mulig et besøk på Aust Agder kulturhistoriske senter.
Okt./nov. Bokpresentasjon/høstmøte.

