Årsmøte i Austre Moland Historielag 9. februar 2012.

Formann Alf M. Venemyr ønska velkommen til ca. 30 frammøtte ved å hilse fra vår gamle
sambygding, professor Guttorm ”Bibben” Fløystad, som var foredragsholder på 30 års jubileet vårt i
fjor.
Deretter ga han ordet til Torjus A. Skjævestad som orienterte omflyet som ble skutt ned i
Bråstadskauen 30. mars 1945, og om minnemarkeringa der som fant sted i 2003. Han fortalte om
flytypen, hendelssesforløpet, og arbeidet med å få i stand minnemarkeringa. Han hadde også et
bilde av en modell av flyet.
Det ble laga en video fra denne minnemarkeringa, og den ble vist på årsmøtet. Torjus leda
høytideligheten. Det var gripende å høre brevet fra en av de omkomne bli lest opp, gripende å se at
representanter fra familien i England var møtt fram og å høre naboer fortelle fra den dramatiske
hendelsen og vise bilder fra det styrta flyet.
Daværende ordfører Ljøstad var blant talerne, det samme var fylkesmann Sunde, og representanter
fra hærens 4 våpengreiner la ned blomster. Det gjorde også speiderne fra Bråstad.
Minnetavle og en del av en propell står som et minnesmerke over denne grusomme hendelsen i
Bråstadskauen, og de omkomne ligger begravd på Arendal kirkegård.
Så var det pause med kveldsmat og kaffe. Det ble solgt lodder, og folk gravde dypt i lommeboka –
hele 2600,- kom inn.
Alf skryter av arbeidet til hjemmesideansvarlig Torjus Skjævestad, som selv sier han ikke kjenner
laget så godt, så han har brukt bl.a. Torunn Hergerlund og Kirsten Noddeland samt diverse andre
medlemmer til å hjelpe seg.
Hensikten med sida er å få bedre kommunikasjon med medlemsmassen.
Han viste sida, forklarte hva han har lagt inn, og hvordan den kan brukes.
Så var det tid for årsmøte.
Torjus A. leste årsberetningen, Odd Hesthag presenterte regnskap og budsjett.
Det var ingen kommentarer.
Kirsten Noddeland representerte valgkomiteen, og styret for 2012 blir som følger:

Leder:

Alf M. Venemyr

Styremedlemmer:

Odd Hesthag - kasserer – ikke på valg
Elsa Aanonsen – sekretær – gjenvalg 2 år
Sonja Noddeland – ikke på valg

Einar Skjulestad – gjenvalg 2 år
Ekstra fotokyndig medlem: Anders Adolf Engelskjønn
Varamedlemmer:

Aslaug Engesland – gjenvalg 1 år
Adolf R. Engesland – gjenvalg 1 år
Gerald Ottersland- gjenvalg 1 år

Styret fungerer som 17. mai komite. (Kirkehaugen)
Revisorer:

Sigurd B. Ledaal – ikke på valg
Peder Brovoll – gjenvalg 2 år

Valgkomite:

Sigurd B. Ledaal – ikke på valg
Lars Brekka – velges for 2 år.

Avslutningsvis takka Alf for tilliten, og opplyste at fra nå av er Torjus A. 7. far i huset!
Årsmøtet ble med dette oppheva.
Deretter var det rom for diverse. Anders Adolf orienterte om bildene til historielaget, og arbeidet han
har med å lagre , sortere og legge alle disse inn digitalt.Han vil gjerne lånebilder fra folk som tror de
har noe av intersse.
Anders Adolf har hatt god bistand på Aust Agder kulturhistoriske senter, og bruker samme system
som dem .
Bilder sier mer enn ord.
Nils Tveiten fortalte at han hadde vært på tur med Agder Historielag, og at det var veldig gildt.
Han dro også et par gode historier fra Myra i gamle dager.
Så var det trekning på mange fine gevinster – noen fikk med seg en blomst heim, andre noe gott eller
et fint pledd.
Til slutt takka Alf for frammøte, og delte ut blomster til Torjus A. for nestlederjobben – til Torjus ”i
Gangdalen” for jobben med hjemmesida og til vår utmerkede fotoansvarlig Anders Adolf for
fremragende arbeid med de gamle bildene, og ønska alle vel heim.
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