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Det har vært et aktivt år for Austre Moland Historielag.
Fem styremøter ble avholdt, og tradisjon tro fant julemøtet sted heime hos formannen, med
god mat og hyggelig samvær.
Årsmøtet på Heimtun 1.mars samla 46 personer. Der takka Sigurd Ledaal for seg, og overlot
formannsvervet til Alf Magne Venemyr.
21. april deltok Historielaget på Lokalhistorisk Dag på Arendal bibliotek.
Anders Adolf Engelskjønn, Knut Engelskjøn, Torjus Skjævestad og Alf Venemyr var med på en
omvisning på Kuben, der digitalisering av bilder var hovedtema.
28 april var Sigurd Ledaal og Alf Venemyr deltakere på Agder Historielags årsmøte på
Refsnes hotell. Knut Engelskjøn, som da var leder av laget, ledet møtet.
Minnemarkeringen ved minnestøtta på frigjøringsdagen ble fin og høytidelig ved hjelp av
elever fra Nesheim skole. De sto for både tale og blomsternedleggelse.
17. mai holdt Anders Kylland talen, og Alma Skjulestad og Sindre Karlsen Vehus la ned
kransen i nasjonalfarger, mens Kåre Grødum og Nils Åge Vikingsdal sto æresvakt med norske
flagg.
3. juni hadde vi tur til Assevneset i Myra, en nydelig plass i nærheten av Eikaas. Helge
Tveiten var los, og turen samla ca. 25 deltagere i rekordvarmt sommervær. Eldste og yngste
deltager på turen bada!
7. august var det besøk av Henry Lawsons etterkommere fra Australia hos Asbjørn og Torill
Bjelland på Flaten. Gjestene kommer tilbake 6. aug. neste år!

På infomøte om slektsgransking med Halvdan Mørland møtte 11 deltagere. 7 ble med på
kurset, som gikk over 6 kvelder. 5 fra vårt lag gjennomførte kurset.
9. september hadde vi tur på nye E18. Det var ca. 30 deltagere. De ble kjørt i 2 minibusser,
med sjåførene Marianne Aslaksen fra AF gruppen, og Dag Ødegård fra Nye veier som guider.
300 års jubileet for Ole Nilsen Weierholts fødsel ble behørig feira søndag 16. september. Det
var gudstjeneste i kjerka med etterfølgende kirkekaffe. Det var luttmusikk av Espen Sørensen
og foredrag om Weierholt og hans virke av Hans Olaf Aanensen. Der var ca. 70 tilhørere. På
grunn av regnvær ble den lokalhistoriske vandringen på Sagene flytta til kjerka, der Ellen
Ledaal Gjertsen og Erling Johansen hadde en gjennomgang av Sagenes historie og
virksomhetene der. Denne dagen hadde vi et godt samarbeid med fylkets
kulturavdeling/fylkeskultursjefen og medhjelper.
Høstmøte med bokslipp gikk av stabelen 18. oktober. Anders Adolf viste flotte gamle bilder,
og Sigurd Venemyr fortalte om sine første skoleår i bestestua på Skjævestad. Dette trakk
rekordmange, over 90 personer ble det dekka til, med 3 bord i peisestua!
Boka solgte godt, og den har også fått god kritikk, bl.a. i Tvedestrandsposten:» Ei skattkiste
for historieinteresserte, terningkast 5!» Av Svein Gjeruldsen torsdag 15. november.
Vi holder på med dugnad på Dalen. Vi har gitt bort gamle møbler, og innreda med nytt
hyllesystem. Dette pga. fukt i kjellerlokalene. Alf Venemyr, Kirsten Noddeland, Odd Thunes,
Sigurd Ledaal og Torjus Skjævestad er med i dugnadsgjengen. Vi har jobbet noen timer, og
flere skal det bli – til arkivering!
Våre representanter i arrangementet «Lokalhistorisk Dag» våren 2019 er Odd Thunes og
Terje Øygarden. Temaet er «Sjøfart», og vi skal konsentrere oss om sagbruk i kommunen.
Jan Kløvstad og Terje Øygarden er kontaktpersoner for Arendal Kommunes bokprosjekt i 3
bind, som skal være ferdigskrevet til by jubileet i 2023.
Historielaget hadde ansvaret for årets Bygdejuletrefest på Dalen sammen med
Bygdekvinnelaget og Pensjonistforeningen. Den ble svært vellykka.
Aktivitetsplan:
8. mai: Minnemarkering på Kirkehaugen.
17. mai : Kransnedleggelse på Kirkehaugen
Vårtur: Arbeidermuseet på Eydehavn – mulig rusletur på Buøya i etterkant.
Høsttur: Sagene området m/severdigheter.
Høstmøte med boklansering i oktober
Hele året: Arbeid med årbok og innsamling av bilder.
Myra, 11. februar 2019.
Elsa Aa.

