INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Årsmøte er søndag 15. mars 2020 kl 17:00 på Abel skole.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Årsmelding
Regnskap
Fastsetting av årskontingent
Valg. Valgkomiteen leder valget
Innkomne saker.
Orienteringer.

Etter at årsmøtet er avsluttet vil det bli underholdning, enkel servering og utlodning.
Alf Olav Larsen (amatørgeolog og mineralog) vil holde foredrag om blant annet feltspat/glimmerdrift i Gjerstad.
Alle er velkommen!

ÅRSMELDING FOR GJERSTAD HISTORIELAG FOR 2019
Årsmøtet 2019 ble avholdt på Abel skole 17. mars 2019 med rundt 70 frammøtte.
Gjerstad historielag har 305 medlemmer, en nedgang på 5 medlemmer fra 2018.
Styret:
Helge Røed, leder, Knut Hagelia, nestleder, Kristen Strat, kasserer, Egil Nic. Haugland, sekretær,
Kjersti Hege Trydal, materialforvalter, Tore Kvernvik, bokansvarlig, Karin Eskeland, styremedlem,
Hilde Østerholt, varamedlem, Vigdis Haugeto Strat, varamedlem, Sigmund Såmundsen,
varamedlem, Kai Høgbråt, varamedlem.

Valgkomite: Kjell Arild Haugen, leder, Jon Olav Gryting og Bjørg Fone.
«Før i tida»-komiteen: Jan Olav Olsen, Ragnhild Løvdal, Nils Audun Gryting, Gunvor Landsverk og Olav
Ulltveit-Moe.
Arkivansvarlig er Ida Brokeland og Kristen Flaten.
Kai Høgbråt er redaktør for lagets heimeside og Olav Ulltveit-Moe er facebookredaktør.
Aktiviteten i laget har vært på det jevne.
Det er avholdt 9 styremøter, flere dugnader/befaringer på Holmen Gård og div. komitemøter i
forbindelse med andre aktiviteter.
Prosjektet «Den kulturelle skolesekken» ble gjennomført i nært samarbeid med husflidslaget og
kommunen.
Arrangementet gikk over tre dager – 12-14 juni – ved Egelands Verk. I underkant av 300 elever ved
barne- og ungdomsskolen deltok. Ulike temaer fra jernverkstida med gamle håndverks- og
husflidstradisjoner ble vist på ulike måter. Spesielt nevnes «Søstrene på Verket» (Bærums Verk) som
formidlet jernverkshistorie på en utmerket måte.
Etter vår mening et vellykka arrangement.

Sommerturen gikk fra Landsverk til Kleivane. Ca 70 personer deltok. En stor takk til Gunvor Landsverk
som guida oss på turen med mye lokalhistorie og til Torstein Jansen m.fl. for stor gjestfrihet i
Kleivane.

Historielaget deltok som vanlig på Brokelandsheiadagene med boksalg og mye god prat.
7. september var det åpent hus på Holmen Gård for omvisning og orientering om planene vi har der
framover. Det ble servert kaffe m.m. Dessverre litt dårlig frammøte.
Høstmøtet var som vanlig godt besøkt. Elsa «Sprossa» Rønnevig prata og viste bilder om
restaurering og vedlikehold av gamle bygninger.
Jan Olav Olsen presenterte årets utgave av «Før i tida». Igjen en flott utgave som selger bra. En stor
takk til Jan Olav og resten av komiteen for godt arbeid.
Vi deltok også på årets julemesse på Holmen Gård som Grete Dalen står bak. Den var godt besøkt
og vi solgte bra med bøker.

Litt om Holmen Gård.
Det har vært en del aktiviteter der i 2019. Ved dugnad har vi fjerna kjøkkeninnredning og revet ned
sponplater på veggene. I kjøkkeninngangen har vi fjerna innvendig tak m.m. Dette gjør vi i samråd
med vernemyndighetene på fylket for å få fram slik det var før.
Så har vi avholdt kurs i vindusvedlikehold med Jonny Vindfjell. 8 medlemmer av laget deltok der.
Jonny er en dyktig instruktør og vi tenker å stelle resten av vinduene på dugnad. Det er stort behov
for vedlikehold.
På taket ute var mange takstein ødelagt. Vi leide en lift og fikk ordna opp i det

