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Buliens verksted måtte vike for tilførselsvei til ny E18

Det har vært avholdt 4 styremøter – hvorav det siste var det tradisjonelle – og koselige –
julemøtet hos formannen.
Årsmøtet ble avholdt på Heimtun 25. februar. Ca. 40 personer møtte fram.
Kveldens taler var Bjarne Bjorvatn, som snakka om vaksiner gjennom tidene. Han har også
skrevet boka «Vaksiner – en forbannet velsignelse», og den – kunne Jan Kløvstad fortelle var nominert til Sørlandets Kulturpris. Han hadde også med boka «Men månen kan de ikke
blende». Den er forfatta av søsknene Bjovatn, og handler om deres opplevelser under
krigen.
Vi sto for Minnemarkering på kirkehaugen i år også, og Gunn Haga Brekka holdt en
glimrende tale for dagen. Hun avslutta med å takke dem som ofra livet for at vi kan ha det så
godt i vårt land i dag.
17. mai sto Historielaget som vanlig for høytideligheten på kirkehaugen. Josef Hæier holdt en
tale for dagen som vakte glede og mange gode følelser hos de fremmøtte.
Vårturen som var planlagt til Nes Verk, ble det desverre ingenting av, så vi gikk en rusletur
langs den nye E 18 traseen fra Heimyr til Hørdalen isteden. Ca. 20 personer var med.
Vi var også med på en arkeologisk befaring på Lille Mørland og Hesthag, sammen med
toppledelsen i Nye Veier.
I september hadde vi et fellesmøte med Stokken Historielag på Heimtun, der Ellen Ledaal
Gjertsen fortalte om veier, møller og sager langs elva ved Sagene, og Jan Arild Andersen
fortsatte med historien leger ned i vassdraget mot Neskilen og Eydehavn.
På høsten var vi også invitert til et møte sammen med Bygdekvinnelaget, der emnet var
frøbanken på Svalbard. Dessverre var det få historielagsfolk som møtte, men de som var der
kan fortelle at det var veldig interessant.
Boklanseringen i 2016 var lagt til 20. oktober.
Anders Adolf viste mange flotte bilder han har fått fra fjern og nær til digitalisering. Han
fortalte at han nå ha fått ca 1800 bilder. De han viste var fra alle de gamle skolekretsene, og
mange kjente igjen både folk og steder, så dette falt i smak, og vi må nok la A.A. vise flere
bilder. Det er inngått avtale med Aust Agder Kulturhistoriske senter for oppbevaring av
bildesamlingen.
Avslutningsvis fortalte Knut Engelskjøn om årets «Dei gav oss ein arv» Bidragsyterne ble
representert, og det vanka blomster både til dem og bokkomiteen.
Styret vil også takke vår redaktør av hjemmesida www.amolandhistorielag.no , Torjus
Skjævestad for arbeidet han gjør for laget.
Økonomien i laget er fortsatt god. Bøkene selger bra – vi takker alle som hjelper oss å selge.
En spesiell takk til Olav og Birger som kjører både langt og lenger enn langt for å formidle
gammelt og nytt fra Austre Moland.

Vi takker for godt samarbeid og frammøte i 2016. Håper dere kommer tilbake i år også, og
kanskje får med noen fler!

Foto A.A Engelskjønn Hørdalen etter hogst/ rensk for ny E18 trase.
REPRESENTASJON.
Leder og Knut Engelskjøn deltok på årsmøte i Agder Historielag.
Vi har deltatt på møter om lokalhistorisk dag arrangert av Arendal Kommune.
Deltatt på stand på Kanalplassen i forbindelse med Kjæmpestaden.
Leder deltok på årsmøte i Nærmiljøutvalget.
Knut Engelskjøn var på møter om Krigshistorisk kulturminner i kommunen.

Myra 8. februar 2017
Styret.
Arbeidsplan 2017:
Besøk på Kuben sammen med Bygdekvinnelaget – 9. mars.
Vårtur til Helleråsen v/Syrdalen
8. og 17. mai arrangement. (Minnemarkeringer på kirkehaugen)
Høsttur – tid og sted enda ikke fastsatt.
Okt. Høstmøte m/boklansering.
Hele året arbeid med årbok og innsamling av bilder.
Følge med på bygging av ny E18 med fotografering.

