Referat fra årsmøtet i Austre Moland Historielag 19. februar 2019.

Rundt 40 personer møtte fram tl årsmøte på Heimtun.
Formann Alf M. Venemyr ønsket velkommen, og gav ordet til Terje Sandkjær, som fortalte levende
fra barnevandringene på Sørlandet på 1800 tallet.
Barn helt ned i 8 års alderen dro opptil 15 mil, fra Kvinesdal eller Sirdal til f. eks Øyestad for å arbeide
noen sommermåneder. Nøden tvang dem – i Vest Agders dalstrøk var gårdene små og jorda skrinn.
Barneflokkene var store. Og da hjalp det på familieøkonomien at ungene kom heim med 20 kr. De var
gjerne borte fra april til oktober. Som regel gikk en av de eldste foran og spurte seg for på gårdene
om de kunne ta imot noen, og mange ganger fikk de ja. Barna fikk, i tillegg til litt penger, mat og tak
over hodet, og av og til litt klær. Det var ofte så smått stell at de gikk barbeint av gårde hjemmefra.
Med seg hadde de bare en liten kont, eller ryggsekk med det aller nødvendigste. Litt flatbrød, kanskje
smør, litt røyka kjøtt e.l.
Det ble nok ikke felt så få tårer av lengsel og savn.
Noen mener å vite at vi i bygda har etterkommere etter barnevandrere.
Etter foredraget var det god og lang pause med kveldsmat, som alltid er populært, og loddsalg.
Praten gikk som vanlig lystig rundt bordene, folk kosa seg og loddene forsvant.
Så var det tid for årsmøte.
Innkallingen ble godkjent, valg av ordstyrer og referent likeså.
Ole Brekkemoen og Inger Thunes ble valgt til å undertegne protokollen..
Årsberetningen ble gjennomgått – til den kom en kommentar – vi hadde glømt å ta med at Sigurd
Ledaal, Alf M. Venemyr og Knut Engelskjøn møtte på Agder Historielags årsmøte, der Knut takka for
seg som leder.
Det var heller ingen kommentarer til regnskap og budsjett, som Odd Hesthag håndterer med stø
hånd.
Vi hadde en kapitaløkning på 25 724,-kr, og budsjett for 2019 på 148.500,- kr.
Handlingsplan for 2019:
Vårtur til Arbeidermuseet på Eydehavn, mulig med påfølgende tur til Buøya.
8. og 17. mai – Minnemarkeringer på kirkehaugen.
Høsttur: Sageneområdet med severdigheter.
Høstmøte med boklansering i oktober.
Hele året jobbes det med årbok og innsamling av bilder.
Valgkomiteen v/Sigurd Ledaal opplyste at styret for 2019 ser slik ut:
Formann: Alf Magne Venemyr
Odd Thunes

John Bernhard Johnsen
Trond Ivar Moen
Elsa Aanonsen
Varamenn: Odd Hesthag
Aslaug Engesland
Gerald Ottersland
Valgkomitè: Sigurd Ledaal og Nils Brekka
Revisorer: Lars Ledaal og Peder Brovoll
Til slutt var det loddtrekning, møtet ble hevet, og formann Alf ønsket alle vel heim!
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