Årsberetning 20L9.

Styret:
Leder:

Alf Venemyr

Nestleder:

Odd Thunes

Kasserer:

Trond lvar Moen

Sekretær:

Elsa Aanonsen

Styremedlem:

John Bernhard Johnsen

Varamenn:

Aslaug Engesland, Gerald Ottersland og Odd Hesthag.

2019 har vært et innholdsrikt år for historielaget med 6 styremøter, og deltagelse på- og
arrangering av flere aktiviteter"

årsmøte 19. februar hadde vi besøk av Terje Sandkjær, som fortalte levende om
barnevandringene på Agder.
På

Alf deltok på Bygdekvinnelagets 90 års jubileum, og overrakte gave fra Historielaget
27. april deltok Alf og Odd Th. på Agder Historielags årsmøte på Refsnes Hotell.
8. mai var det som vanlig feiring med kransenedleggelse ved bautaen på kirkehaugen. Knut
Flovik Olsen holdt tale, og Nesheim musikkorps spilte. Odd Thunes deltok på mottagelse for
veteraner og inviterte gjester i Arendal gamle rådhus på kvelden.
17. mai deltok vi som vanlig. Tre

flotte bunadskledde jenter;

Siv Anita Olsen, Mathea

Skjulestad Knutsen og lda Brekka Funke la ned en nydelig krans ved bautaen og lngeborg
Dale holdt tale.

blitt system i rotet, i og med at Kirsten Noddeland,
Torjus Skjævestad og Sigurd Ledaal har merka og sortert alt av bilder, skriv, bøker, ting og
tang og plassert i system i dertil egna hyller. De har gjort en kjempejobb! Det ligger nå en
link på vår hjemmeside som viser hva vi har av historisk materiell'
I lokalene våre i Dalen har det virkelig

25. mai deltok vi på « Lokalhistorisk Dag». Fellestemaet var « Sj6fart» , vårt tema var
Sagbruk», og Terje fiygarden og Odd Thunes gjorde en solid innsats her.
16.

juni var vi på hyggelig og lærerikt besøk på Arbeidermuseet

Oå

«

,rd.nrrn.

oppfordring fra kommunen har vi uttalt oss om veinavn i Myra og fastsettelse av navnet
på Pilekjenn. Vi fikk gjennomslag for de fleste av våre forslag.
På

Bokkomiteen har bidradd med historiske tekster i ArendalTidende.

til en brosjyre til vervekampanje. De ble putta i postkassene i hØst
i håp om å få noe flere medlemmer. Det har ikke blitt den helt store responsen foreløpig

Jan Kløvstad forfatta tekst

Høstmøte med boklansering ble avholdt 31. oktober, og samla fullt hus. Maren Voie kåserte
om «tanker og refleksjoner over et langt liv». Vi solgte over 100 bøker den kvelden.
Vi deltok også i komiteen for den tradisjonsrike bygdejuletrefesten på Dalen, sammen med
Bygdekvin nelaget og Pensjon istforen i ngen.

slutten av året ble det beslutta å lage ei bok om Krigsåra i Austre Moland, den skal utgis
forbindelse med 75 års markeringen for freden.
På

Årets siste styremØte ble en hyggelig sammenkomst hos formann

All

i

med nydelig middagl

fotograf Anders Adolf Engelskjønn gjort en kjempejobb med
bilder, han har god kontakt med mange instanser, og bildesamlingen bare økerl F. eks. har vi
nå 952 arkiverte foto fra E 18 prosjektetl Totalt har vi over 3000 foto. Det jobbes med å få til

Også i år har vår eminente

et system slik at folk kan se og bruke dem. Anders ,Adolf bistår også bokkomiteen med
samling, fotografering og skanning til bilder i årbøkene, og leverer hver måned «Månedens
bilde» til vår hjemmeside.
stor takk til Bokkomiteen med Knut Engelskjøn i spissen. Også i år ble det et vellykka
eksemplar av «Dei gav oss ein arv».
En

Torjus Skjævestad her hatt ansvaret for vår hjemmeside i alle år vi har vært på nettet. Siden
er alltid oppdatert og velredigert.

Aktivitetsplan 2020:
7. mai: Åpent møte på Heimtun med lansering av bok om krigsåra i bygda. Sigurd Ledaal
forteller om samme temaet: «Austre Moland i krigsåra»
8. mai: Minnemarkering på kirkehaugen sammen med elever fra Nesheim skole
l-7. mai: delta ifeiringen
Høsttur til Sagene.
Høstmøte på Heimtun 29. oktober med boklansering av årets utgave av «Dei gav oss ein
arv)).
Vi

jobber videre med prosjektet på Sagene

Starter opp arbeidet med å registrere og beskrive historiske stedJr i bygda.
Hele året: Arbeid med årbok og innsamling av bilder.

Myra 3. februar 2020
Elsa Aa.

