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2020 har vært et spesielt år for oss alle. Coronasituasjonen har satt en stopper for en del av
aktivitetene våre, men likevel har vi avholdt 5 ordinære styremøter, med lovlig antall deltagere og
god avstand, pluss at vi har hatt noen såkalte telefonmøter og henvendelser på mail.
Bokkomiteen har også i år gjort et flott arbeid. I tillegg til årboka, har de, med Sigurd Ledaal som god
støttespiller, utgitt boka, «Ei lita bygd i den store krigen», i forbindelse med 75 års markeringen for
freden
Anders Adolf Engelskjønn har gjort et fantastisk arbeid med bildene våre, og Torjus Skjævestad
administrerer hjemmesida på en flott måte. Bildene er godt bevart på Kuben.
Styremøtet 30. mars ble avlyst.
Terje Øigaren og Sigurd Ledaal skulle deltatt på møte: Prosjektet «Arendal by og regions historie
2023» den 15. april, men det ble avlyst, og nytt møte ble avholdt 24. august, der deltok Sigurd
Ledaal.
Lokalhistorisk dag ble avlyst.
Agder Historielags årsmøte ble også avlyst, ny dato ble satt opp til 3. oktober, men Odd Thunes og Alf
Venemyr, som skulle deltatt der, meldte forfall grunnet coronasituasjonen.
Boka «Ei lita bygd i den store krigen» skulle vært lansert i forbindelse med 8. mai, med utstilling av
krigsmateriell og foredrag av Sigurd Ledaal, men måtte også avlyses. I stedet ble det lagt flygeblad i
alle postkasser, med bestillingsadresser og opplysning om levering innen 8. mai. Boka fikk gode
avisomtaler og har solgt godt.
Det ble en amputert, men verdig minnemarkering på kirkehaugen 8. mai, med tale av Sigurd Ledaal
og blomsternedleggelse.
17. mai markeringen ble avlyst. Vi har også gitt beskjed om at vi trekkes oss fra framtidige 17. mai
arrangementer.
Uttalelse i navnesaker: Røyerfjell i Voie/Noddeland skogen og Heftingsdalen/Heftingdalen.
Våje/Våge/Voie/ Woie, og Gunhildsbo/Gunhildsbu.

Sageneprosjektet har det vært mye aktiv jobbing med, og Odd Thunes, Sigurd Ledaal , Erling
Johannessen og Peder Brovoll har gjort en formidabel innsats. Det endte opp med en meget vellykket
høsttur 6. september, med over 60 deltagere. Prosjektet fortsetter under ledelse av Odd Thunes.
Torunn Hegerlund er godt i gang med digitalisering av Årbøker og annet verdifullt materiell.
Boklanseringen på Heimtun i oktober måtte også avlyses, men vi delte bygda i roder, og alle
styremedlemmene fikk hver sitt ansvarsområde for salg av bøkene. Det ble et meget bra resultat.
I januar kom vi på Facebook. Det er valgt en komite, som i løpet av første halvår vil ha opplegget klart
for hvordan dette skal brukes.
Vi har meldt laget inn som medlem av Folkeakademiet.

Myra 1. februar 2021
Elsa Aa.

