Odd Thunes på dugnadsarbeid på Helsehuset
Foto: Anders A. Engelskjønn.
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t zoLT ble det avholdt

julemøte hos formannen
4 styremøter. som tidligere var det siste et koselig

sammen med bokkomiteen.
43 frammøtte' Det var litt mer enn åretfør'
Årsmøtet ble avholdt på Heimtun 23. februar med hele
hyggelig'
og noen nye ansikter var å se. Dette synes vi er veldig
som fortalte levende om bØkene sine med
Kveldens kåsør var krimforfatter Guttorm Eskild Nilsen,
på kroken» og «DØde fiskere trekker ikke teiner'»
handling fra Flosta. Bøkenes titler var: »Mordet
var vel fortjent, og det vanka blomster' diplom og
Terje Øygarden ble nytt æresmedlem i laget. Det

fine ord.

2T,februarvardetmøtepåKubenforådiskuteremulighetforåskrivenybygdebokforAustre

hadde vi med oss Marit wenche olsen og
Moland. For å få bedre grunnlag for å starte dette arbeidet
Flosta og Anne Tove Aanby fra Aust Agder
Marit Devold som har ledet arbeide med bygdebok for

Kulturhistorisk senter.
er: Tør vi starte dette store arbeidet?
vi fikk mange gode råd, men det store spørsmålet til slutt
til omvisning på Kuben' vi fikk
g.
vi invitert sammen med Austre Moland Bygdekvinnelag
mars var

omvisning på 2 utstillinger

-

Det var en lærerik og
Krakket og Barndom. Etterpå var det bevertning'

hyggelig kveld.
50 personer. Erik Noddeland holdt en flott tale,
8. mai arrangementet på Kirkehaugen samla rundt
har navn på familiemedlemmer på
vinkla den først litt personlig, siden både han og kona
nasjoner mista mange a sine under krigen
minnestøtta, og avslutta med å minne om at også andre

-

f. eks. jøder, serbere og russere'
på Kirkehaugen' I år var det siv
17. mai hadde vi også som vanlig ansvar for minnehøytideligheten
mange som
å få alle med' Hun pekte på at det var
Brekka som holdt en tale om demokrati, oB om det
ga alt for at Norge skulle bli fritt' og som har sitt
gav mye i motstandsbevegelsen, o8 takka de som

navn på minnestøtta.
Thunes og Erling Johansen orienterte om
vårturen gikk i år til syrdalen, og samla 37 deltagere' odd
om Helleråskjerka; ei fjellhule av nedraste
livet på sagene, og delte gilde minner. Formannen fortalte
steinblokker. Det var rydda sti til stedet så alle kom opp'
Det samla hele 56 personer' Håkon
Høstmøte med boklansering ble avholdt 15. november'
Haugland,somholderpååskrive«ArendalBysHistorie»fortalteomarbeidetmeddet.Detbleet
hende skal til med ny bygdebok!
interessant foredrag, særlig med tanke på at vi kan

Årboka ble presentert

-

den har mye gildt stoff i år også!

vi takker alle som hjelper med salget'
Lagets Økonomi er god, bøkene selger bra, og

følgene arkiverte, fysisk og digitalt følgende foto
Historielagets fotoarkiv inneholder pr. L8.jan. 2018

fordelt På kretser:

t

136, Karterød 200' Diverse 237 'E]IB 532' Til
Myra 265 foto, skjævestad 306, Brekka 535, Fløystad
sammen 2211bilder.
Lagets lydkasetter kopiert over på CD og harddisk'

Representasjon:

vi hadde stand på Biblioteket på Historisk

Dag. Der var div. kåserier og tablå samt auksjon av gamle

bøker. De solgte godt, men vi solgte ingen

a

våre årbøker!

Sigurd deltok som dirigent på Agder Historielags årsmøte'

Handlingsplan:
8. mai: Minnemarkering på Kirkehaugen
17. mai: Kransenedleggelse på Kirkehaugen

Vårtur til Bjornesgruvene
Høsttur:

E 18 trase

-

?

eller en tur i Myra?

Høstmøte med ny boklansering ioktober.
Hele året: Arbeid med årbok og innsamling av bilder'

Myra,22. febr.2018.

