INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret retter en stor takk til alle våre medlemmer og ressurspersoner for frivillig
innsats i 2012. Det gir styret motivasjon og pågangsmot til fortsatt
lokalhistorisk arbeid.
Vi ønsker om mulig at medlemmer som er villige til å bidra med dugnad, andre
aktiviteter eller har gode ideer sier fra til en i styret.

Årsmøte er berammet til søndag 7. april 2013 kl. 1700 på
Holmen Gård.
- Årsmøtesaker iht saksliste
- Enkel servering / kaffepause. Utlodning.
- Kay Irgens, Holmen Gård. Presentasjon og planer for virksomheten.
- Musikals underholdning av Nienna Eriksen og Kay Irgens, vertskapet Holmen
Gård (bildet nedenfor fra AAB/ Svein Walstad).
- Vertskapet ønsker tilbakemeldinger og synspunkter på sine planer.

Saksliste
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Fastsetting av årskontingent.
6. Valg. Valgkomiteen legger fram forslag og leder valget.
7. Orienteringer om skolen på Verket.
8. Innkomne saker. Styret forslår vedtektsendringer slik:
- Punkt 3 om kjøp av tjenester, fungeringstid og fullmakter.
- Om komiteer i gammelt punkt 5 er flyttet til punkt 3.
- Ny formulering om disponering av midler ved event. nedlegging.
- Tekst i gammelt punkt 6,7 og 8 er flyttet.
- Nytt punkt 8 at årsmøte fastsetter strategi.
Detaljformulering / full tekst i forslag til nye vedtekter og strategi samt gjeldende
vedtekter, se nedenfor.

Alle er velkommen!
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Årsmelding og regnskap 2012
Kontingent 2013

Gjerstad Historielag ble stiftet 20. april 1941
Hjemmeside: www.gjh.no Org.nr: 975 427 633 frivillighetsregisteret
Konto nr: 2907 07 07037
Logoen er laget av Rune Hagestrand, No Limit Events AS. Blåfargen symboliserer en
boomerang i betydningen av at en ofte kommer tilbake til sine røtter.

Gjerstad
Årsmøte ble avholdt 25. mars 2012 på Almuestaua. Jan Erik Tangen holdt ett flott
naturforedrag og viste bilder fra naturen i Grenland. Gjerstadkoret underholdt med fin
sang.
Styret i 2012 har vært
Leder Jostein Vestøl, Nestleder Kristen Flaten, Sekretær Jorunn Ausland
Kasserer Gro Eskeland, Styremedlemmer Wenche Valle, Odd Tore Flåta
og Nils Audun Gryting. Varamedlemmer Kai Werner Høgbråt, Torbjørg Ulltveit-Moe,
Ole Kristian Røed og Merete Løyte.
I tillegg har vi hatt følgende aktive komiteer, ressurspersoner og prosjekter:
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Arrangementkomite
Leder Gjertrud Vestøl, Nils Korshavn, Kjersti Hege Trydal, Ragnhild Flåta, Torstein
Holte
Arrangementkomite, teknisk
Leder Odd Tore Flåta, Olav Åge Haugen, Ole Kristian Røed, Kristen Flaten
Arkiv og webkomite
Leder Kristen Flaten, Ida Brokeland arkivansvarlig, Kai Høgbråt webredaktør,
Merete Løyte, Olav Ulltveit-Moe bokarkiv og boksalg, fotoarkiv
Nils Audun Gryting bokarkiv og boksalg
Redaksjonskomite Før i tida…
Leder Jan Olav Olsen, Lars Aasbø, Jorunn Ausland, Gro Eskeland, Olav Ulltveit-Moe
fotograf distribusjon og salg, Nils Audun Gryting distribusjon og salg, Helge Dalen
salg av annonser.
Samarbeid om Holmen Gård
Leder Jostein Vestøl, Helge Dalen, Svein Brekka, Olav Brokeland iht behov
Stadnavnkomite
Leder Olav Brokeland, Olav Ulltveit-Moe, Rolf Philstrøm, Torstein Holte
Bokkomiteen
Historiske Steder i Eikeland Svart området
Leder Olav Brokeland, Kristen Flaten, Rolf Arne Skogly, Anders Eikeland
Bokkomiteen
Gamle Gjerstad / flyfoto
Leder Steinar Pedersen, Mariann Brokeland, Marit Bråten, Olav Ulltveit-Moe,
Dag Øygarden, Svein Brekka
Bispevegen 2014 - 500 års jubileum for siste visitasreise
Leder trasegruppa Olav Brokeland, Yngvar Øygarden, Karl Espeland
Bokutgivelsen ivaretas av redaksjonskomiteen for Før i tida…
Jubileet ivaretas av styrene i Havrefjell Turlag og Gjerstad Historielag i samarbeid
med berørte organisasjoner.
Jubileumskomite, stemmerett for kvinner 100 år i 2013 og gr.loven 200 år i 2014
Nils Audun Gryting og Sigrid Schibstad deltar fra Historielaget i kommunens
jubileumskomite.
Kontaktutvalget Gjerstad Historielag – Gjerstad Kommune
Kristen Flaten, Nils Audun Gryting, Jostein Vestøl
Prosjektet riving og lagring
av skolen fra Egelands Verk
Prosjektleder Helge Dalen, Kristen Flaten
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Bokprosjektet Holmen Gård og Gjerstadskogene
Svein Brekka, ide og forfatter
Klokkarbua
Svein Brekka, tilsyn og vedlikehold
Lokalhistorikere
Torstein Skaali - lokalhistorie generelt og folkene
Olav Ulltveit-Moe - norsk lokalhistorie og lokal bygdehistorie. Leser gotisk håndskrift.
Kristen Flaten - Egelands Verk og utvandringen til Amerika
Svein Brekka - Holmen Gård og Gjerstadskauane.
Kåre Dalane, Nils Audun Gryting - historie og lokalhistorie
Flere av våre lokalhistorikere kan bidra med kunnskaper om Nils Henrik Abel og
Abelfamilien
Valgkomite
Leder Helge Dalen, Ida Brokeland, Ragna Lunden
Revisor
Jan Olav Olsen
Styrets arbeid
Styret har i 2012 hatt 5 styremøter og årsmøte. Styret har behandlet 53 saker. Alle
styrevedtak har vært enstemmig. Styrearbeidet har i noen grad vært preget av både
ny leder og kasserer med behov for opplæring og etablering i rollene.

Øvre Røed

Torstein Skaali og Jostein Vestøl
Foto: Svein Walstad

Videreføringen av arbeidet med salg av Øvre Røed har krevd mye av styrets
ressurser og dugnadsinnsats fra flere. Øvre Røed er solgt og inventaret er iht avtale
med ny eier lagret der i skomakerverkstedet og snekkerboden. Hesteredskaper er
flyttet til Kokkarbua og bøker / bilder / arkiver etc til våre rom i Gjerstad senteret /
kommunehuset.
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Rivingen den gamle skolen fra Verket og planering av tomta er nå vellykket fullført.
Tømra er lagret på tomta til Agder Energi på Brokeland. Vi takker
Kulturminneavdelingen i Aust Agder Fylkeskommune for økonomisk støtte, Halvor
Skjerkholt og vår prosjektleder Helge Dalen for vel utført arbeid. Mer om dette på
årsmøte.
Vi har byttet leverandør av nettside. Vår nye side har muligheter for innlegging av
dokumenter, stadnavn og bilder som er søkbare. Det arbeidet vil bli fulgt opp i 2013.
Vi har fått på plass MVA refusjon og har mottatt refusjon av mva for 2011. Vårt
kontoforhold i Gjerstad Sparebank er endret noe. Vi har fått bedre betingelser på
våre konto og forsikringer der.
Landslaget er godkjent for rapportering av pengegaver med rett til skattefradrag for
skatteyter. En kan kreve skattefradrag for gave på minst 500 kr. samlet i løpet av
inntektsåret. Slike gaver som gis iht denne ordningen må vi rapportere primo januar
hvert år.
Vi har ikke meldt oss inn i Grasrotandelen.
Styret har videreført det arbeidet som tidligere er gjort med strategi for Gjerstad
Historielag. Styret vil foreslå en endring av vedtektene og strategi på årsmøte.
I 2012 fikk vi 15 nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde vi 315 betalende medlemmer.
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Årets aktiviteter
Kulturhistorisk vandring

Vesla og Per Mæsel.

Per på trammen etter boplassen Timmeråsen

I mai var vi så heldige at Vesla og Per Mæsel sa seg villige til å invitere oss til
kulturhistorisk vandring på Mæsel. Her fikk vi i strålende forsommervær se gamle
boplasser og hvordan skogsdrift kan kombineres med å rydde fram slike. Vi fikk også
høre om historia bak gårdene og boplassene rundt Mæsel. Vertskapet hadde også
åpent hus. Inne kunne vi se hvor flott en hadde tatt vare på inventar og bygningen
slik den var når de siste fastboende flyttet derfra i 1967. Det var drøye 100 frammøtte
som koste seg i fint forsommervær.
Kommunens kulturdager
I juni deltok vi på kommunens kulturdager med bokmesse og bildevisning av gamle
flyfoto.
Tur til Vemork

August er turmåneden og turen gikk i år med fullsatt buss, snaue 50 deltagere
Telemark rundt. Først var vi innom Heddal Stavkirke og Låvekirke. Her hadde vi også
kafferast og interessant omvisning med guide. Turen gikk deretter videre med lokale
guider opp Vestfjorddalen med stopp og orientering på Rjukan Torg. Deretter innom
Industriområdet på Rjukan og videre til Norsk Industriarbeidermuseum med lunsj og
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omvisning. Neste stopp var Skinnarbu Høyfjellsholtell med middag. På hjemvegen
hadde vi stopp på Norsk Skieventyr i Morgedal hvor omvisningen ble avbrutt pga
strømbrudd.
Besøk fra Drangedal og Brokelandsheia dagene
Drangedal Sparebank og Drangedal Historielag var på besøk hos oss i august. Det
kom neste to fulle busser med historisk interesserte naboer. De fikk omvisning i
bygda av Helge Dalen og Olav Ulltveit-Moe. Helge hadde også omvisning med
historisk orientering på Eikelands Verk og framvisning av sin nyrenoverte bolig der.
Våre gjester kjøpte mange bøker og banken betalte godt for omvisningen.
Selv om vi i år ikke hadde noen nye bøker å selge på årets Brokelandsheiadager
solgte vi likevel ganske bra av våre tidligere utgitte bøker. Det er hyggelig at
Drangedal Historielag viderefører vår tradisjon med felles stand der den helga.
Høstmøte i september

Årets høstmøte var i 2012 lagt til Abel ungdomsskole som fungerte veldig bra. Geir
Helljesen koserte på sin engasjerte og underholdene måte om personer han møtte
gjennom mer en 40 år i NRK.Torill Aas og Anne Tveide fra Birkenes underholdt med
Prøysen sine sanger og stubber. Årets Før i tida .. ble lansert av Jan Olav Olsen. 120
personer fikk oppleve denne kvelden.
Åpning av Krigsminnestien og avduking av minnesmerke

Foto: Astrid Haukenes Bråten

Svein Brekka og Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll

30 september 2012, på dagen 68 år siden det historiske flysleppet til hjemmefronten
ved Sjølvskottjenna kunne vi sammen med Havrefjell Turlag åpne Krigsminnestien
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og avduke minnesmerke. Selve minnesmerke er skåret ut av Svein Brekka og
deretter støpt i bronsje. Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll avduket minnesmerke og
holdt en fin tale. Han mintes innsatsen til hjemmefronten på en verdig måte. Ole Jørn
Alfsen og Jens Jakob Aasbø kåserte på en levende måte om hjemmefrontens arbeid
og innsatsen til våre lokale hjemmefront karer under krigen. 170 frammøte deltok på
arrangementet denne fine høstdagen.

Endelig har vi fått på plass ett passende minnesmerke.
Boklanseringer og bokkomiteer

Foto:Olav Ulltveit-Moe
Boka om Holmen Gård og Gjerstadskogene av forfatter Svein Brekka var høstens
store overraskelse for mange.Her får Nils Olav Sunde boka. Flere deltok på
Bankplassen når vi hadde boklanseringen der. Som vi har sett har også Før i tida..
komiteen laget en spennende og underholdene utgave i 2012.
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Gamle Gjerstad, flyfotobok kommer i 3 utgaver, den første i 2013. Også komiteen
som jobber med ” Historiske Steder i Eikeland Svart området” har også jobbet bra.
Utgivelsen er planlagt til 2014.
Stadnavn
Stadnavnkomiteen har også i år kommet over gamle registreringer, foretatt
supplerende registreringer i områder med liten dekning og kartfestet navn som
tidligere ikke var stadfestet. Historielaget sitter nå med et anselig antall stadnavn
(over 5000) som er kartfestet. Arbeidet med å legge navnene inn i digitalt register
(SSR) er, etter samtaler med Statens kartverk og Universitetet i Oslo, foreløpig
innstilt i påvente av nytt dataprogram tilpasset stadnavn registrering. Målet for
komiteen er å få laget et digitalt stadnavn register som er lett å anvende i flere
sammenhenger.
For å øke interessen for stadnavn er det jobbet spesielt med en presentasjon av
stadnavnene i Holte-, Røed- og Eikelandskog. Stadnavnene vil være en del av boka
om utmarka i området som er under utarbeidelse og gi opplysninger om bakgrunn,
betydning og evt. historier knyttet til navnene. Et områdekart der alle navnene er
påført vil følge boka.
Julemøte
Årets julemøte for styret var i år på Lyngrillen i desember. Styret kombinerte det med
avtakking og blomster til våre entusiaster som har bidratt med oppbygging av Øvre
Røed. Flere av disse har over lang tid vist stort engasjement og innsats for Gjerstad
Historielag. Det har bidratt til at vi har en god økonomi både med penger på bok og
årlige inntekter.
Litt om Holmen Gård

Foto: Finn Pettersen
Som vi vet ble det i januar tverrpolitisk enighet om salg av aksjene i Holmen Gård
Eiendom. Det var ikke politisk vilje til videre kommunalt engasjement i selskapet.
Dermed var det heller ikke grunnlag for å benytte vår mulige intensjonsavtale med
overtagelse av deler av bygningsmassen. En ønsket å selge Holmen Gård samlet til
en ny eneeier.
I ettertid har styret sett at vi ikke har ressurser til å eie, drifte og vedlikeholde slike
bygninger og samlinger på egen hånd. Dermed er vi opptatt av å samarbeide om
våre arrangementer med ny eier. Vi har i 2012 hatt noe kontakt med mulige kjøpere
av Holmen Gård. Vår opsjon til disse har vært at vi kan bidra med villige
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ressurspersoner til omvisning av besøkende, beramme våre møter og arrangementer
der og kjøpe tjenester iht aktuelle priser.
Andre aktiviteter

Foto: Odd Tore Flåta
Basert på innspill fra våre medlemmer har vi i samarbeid med eieren og Knivklubben
bearbeidet mulig renovering av Mostad smia.
Vi er også blitt utfordret til å bidra med bedring av tilgjengeligheten til Horga og
forbedre infotavler. Det er i begge sakene etablert kontakt med eiere og berørte med
tanke på ett engasjement i 2013/14 eller seinere.

HOVEDREGNSKAP 2012
Inntekter
Medlemskontigent
Bøker
Annonser
Tilstelninger, lotteri
Salg inventar
Annen driftsinntekt
SUM INNTEKTER
Utgifter
Kontingent
Trykking
Forsikring
Porto/bankgebyrer
Annonser
Møter, underholdninger, gaver
Brokelandsheiadagene
EDB og rekvisita
Reiseutgifter
Div. utstyr
Riving Hagane
Krigsminnemerke
SUM UTGIFTER
Driftsresultat
Renteinntekter
RESULTAT 2012

32.500,00
88.795,00
7.195,00
21.838,50
11.000,00
40.987,00
202.315,50
3.050,00
123.130,25
-3.707,00
4.401,00
6.502,50
35.428,26
4.483,00
15.662,34
10.454,00
3.225,82
95.375,00
10.822,17
308.827,37
-106.511,87
34.216,34
-72.295,53
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IVAR BYHOLTS SAMLINGER 2012
Inntekter
Bøker
Salg Øvre Røed
SUM INNTEKTER
Utgifter
Forsikringer
Kom.avg.
LOS/Strøm
Honorarer
Annonser
Vedlikehold
EDB/Tlf/Møter/Reise
SUM UTGIFTER

940,00
730.000,00
730.940,00
9.639,00
10.077,45
5.553,17
18.672,00
7.450,00
10.512,18
1.692,52
63.596,32

Driftsresultat
Renteinntekter
RESULTAT 2012

667.343,68
13.894,58
681.238,26

Gro Eskeland, kasserer

Jan Olav Olsen, revisor

Vedteksendring årsmøtesak 07.04.2013:
1. Gjerstad Historielag (GH) har som formål å skape engasjement og interesse
for lokalhistorie og ta vare på våre kulturminner.
2. Medlem av GH er alle som har betalt medlemskontingenten.

3. GH har ett styre med 7 medlemmer. Årsmøtet velger hvert år styre slik:
Leder for 1 år.
6 medlemmer velges for 2 år. 3 medlemmer er på valg hvert år.
4 vararepresentanter for 1 år.
Valgkomiteen består av 1 leder og 1 medlem og velges for 3 år.
Revisor velges for 3 år.
Styret velger kasserer/økonomikoordinator, nestleder og sekretær. Styret har
fullmakt til å kjøpe eksterne tjenester og oppneve folk til å representere laget. Alle
styrevedtak fattes med simpelt flertall. Det er en målsetting at flest mulig styrevedtak
skal være enstemmig.
Varerepresentanter deltar i styremøte på vegne av medlemmer som melder forfall.
Forfall meldes til leder som innkaller varamann. Møteinnkallingen og møtereferat
sendes til medlemmer og varamenn.
Styret oppnevner komiteer og ressurspersoner iht behov. Disse fungerer inntil en blir
enige om utskifting eller opphør. Representanter fra komiteene blir ved behov innkalt
til deltagelse i styremøter.
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Leder og nestleder har i fellesskap med sin signatur fullmakt til å signere juridisk
bindende dokumenter for GH. Før slik signering skal det foreligge styrevedtak i
saken. Dokumenter som gjelder løpende virksomhet signeres av leder.
4. Årsmøte skal gjennomføres i mars / april hvert år. Invitasjon til årsmøte må
være gjort kjent minst 14 dager før møtet. Dagsorden for møte skal være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder, møtereferent og to til å underskrive møteprotokollen.
Årsmelding.
Årsregnskap.
Årskontingent.
Valg.
Orienteringer.
Innkomne forslag.

Frist for levering av forslag til styrets leder eller til valgkomiteens leder for styrets
sammensetning er 15. januar. Forslag (unntatt 4.6) skal vedlegges invitasjonen.
Valgkomiteen legger fram forslag iht punkt 4.6 på årsmøte.
Punkt 5 behandles dersom det er kommet forslag.
Vedtak på årsmøte fattes med simpelt flertall.
Årsmøte er åpent for alle interesserte. Alle medlemmer har stemmerett.
5. GH skal være innmeldt i Landslaget for lokalhistorie og aktivt benytte de
tjenester som der tilbys.
6. GH kan legges ned dersom slikt forslag kommer iht punkt 4.8. Minst 75 % av
frammøtte stemmeberettigede medlemmene må stemme for det. Ved
eventuell nedlegging skal eiendeler og kontanter disponeres til tiltak iht punkt
1. Ordfører og rådmann i Gjerstad Kommune samt direktøren for Aust Agder
Kulturhistoriske Senter avgjør i fellesskap slik disponering.
7. Vedtektene kan kun endres med 75 % oppslutning på ordinært årsmøte.

8. Årsmøte fastsetter både vedtekter og strategi. Styret fastsetter en kortfattet
visjon for virksomheten.

Strategi årsmøtesak 07.04.2013:
Vi bidrar med dokumentasjon og formidling av bygdas historie, kulturminner og vår
felles kulturarv. Vi samarbeider med andre som har slikt engasjement og bistår
slektsgranskere. Vi støtter opp om eiere av lokaler, museums samlinger, arkiv,
bygdetun og tilsvarende iht. dette. Vi eier normalt ikke fast eiendom og bygger ikke
opp egne samlinger som krever egne lokaler og tilsyn. Vi tar godt vare på vårt arkiv
og øvrige eiendeler.
Gjerstad Historielag kan gjøre alt som vi har folk og ressurser til.
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Kommentarer og bakgrunn
Det er viktig at vi alltid følger våre rammebetingelser både fra Fylkeskommunen og
Kommunen og lytter til de rådene vi får. Vi skal ikke utøve virksomhet som normalt
andre har ansvaret for. Vi vil samarbeide der hvor det er naturlig. Vi må tilpasse oss
de endringene og rammebetingelsene som påvirker vår virksomhet.
Det forventes at Aust Agder kulturhistoriske senter viser engasjement og bruker
ressurser iht. sine rammebetingelser for å betjene Gjerstad. Vi forventer også ett
aktivt kommunalt engasjement og bruk av ressurser for å ivareta vår lokalhistorie og
våre kulturminner.
Styret utarbeider årlige aktivitetsplaner. Aktivitetene annonsers fortløpende på våre
web sider i god tid foran hvert arrangement.
” Gjerstad Historielag skaper engasjement rundt bygdas historie med dokumentasjon
og formidling.”
Gjeldende vedtekter:
1. Gjerstad Historielag (GH ) har som formål å vekke sansen for lokalhistoria og
ta vare på dei kulturminne bygda har.
2. Medlem av GH er alle som meldar seg inn i laget og betaler årspengar.
3. Laget har eit styre på 7 medlemmer. Årsmøte velger kvart år: leiar, 3
styremedlemmer for 2 år, 4 vara til styret, 1 medlem til valnemda med
funksjonstid på 3 år, revisor. Styret velger kasserer, nestleiar og sekretær.
4. Årsmøte skal vere kvart år i mars / april. Det må vere gjort kjent minst 14
dagar i førevegen. Møteplan for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleiar, referent og to til å underskrive protokollen
3. Årsmeldingar
4. Rekneskap
5. Fastsetting av årspengar
6. Valg. Valgkomiteen legg fram forslag og leier valget
7. Orienteringar
8. Innkomne saker. ( Må kome til styret innan 15. januar).
Årsmøte er ope for alle interesserte. Alle som møter opp og har betalt årspengar
siste år har stemmerett.
5. Styret i GH set ned komitear til å løyse aktuelle oppgåver. Slike komitear kan vere:
Styre for Øvre Røed, Bokkomite, Arkivkomite, Turkomite, Tilstelningskomite. Leiar i
ein komite eller heile komiteen kan bli innkalla til styremøte når det er ønskelig.
Styret utnemner folk til å representere laget i sammenhenger der det er aktuelt.
6. GH skal vere innmeldt i Landslaget for lokalhistorie.
7. GH kan leggast ned dersom to tredjepartar av medlemmane i laget stemmer for
det på eit ordinært årsmøte. Ved ei eventuell nedlegging skal eigedommane til GH
disponerast i fellesskap av Aust Agder Kulturhistoriske Senter og Gjerstad
Kommune.
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8. Desse vedtektene er vedtekne på årsmøte i GH 18.03.2007. Dei kan bare endrast
på eit vanleg årsmøte med eit røystefleirtal av to tredjepartar av dei som har
stemmerett på årsmøte.
Framlegg til vedtektsendringa må vere komen til styret innan 15. januar. Framlegg til
vedtekstendring må kunngjørast saman med innkallinga til årsmøtet.
Kort presentasjon av Aust-Agder kulturhistoriske senter – arkiv og museum.

Senteret er et interkommunalt selskap hvor kommunene og fylkeskommunen
i Aust-Agder er eiere. Oppgavene er:
- arbeide for at verdifulle gjenstander, arkiver og andre informasjonsbærere av
historisk og administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort tilgjengelig for
allmennhetens bruk, forskning og for kulturelle og administrative formål.
- aktivt formidle institusjonens og avtalepartenes samlinger slik at det fremmer
innbyggernes velferd og demokratiske rettigheter.
- være eiernes faginstans i museums – og arkivfaglige spørsmål.
- gjennom forskning og formidling arbeide for å levendegjøre Aust-Agders kultur og
historie.
- bidra til å øke den museums – og arkivfaglige kompetansen innenfor det samlede
kulturhistoriske og administrative oppgavefeltet i Aust-Agder.
- gjennom avtaler utvikle faglig og administrativ kompetanse ved lokale museer og
samlinger.
Gjerstad Kommune betalte i 2012 kr 231.577,- til Aust-Agder kulturhistoriske senter.
Kontakten med senteret ivaretas av arkivansvarlig Kai Høgbråt.
Espen Grimsland, Gjerstad kommune.

Jostein Vestøl sign
for styret Gjerstad Historielag
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INVITASJON
MEDLEMSTUREN 2013 - TILBAKE TIL VIKINGTIDA
Årets tur går i år til kulturfylket Vestfold, Horten / Borre og Stavern.
Vi besøker Midgard Historiske senter og Vikingsenteret i Borre. Etter lunsj der
går turen til Stavern. Vi får historisk omvisning i bl. annet gamle Fredriksvern,
Fredriksvern kirke fra 1756 og Minnehallen for falne sjøfolk fra 1. og 2.
verdenskrig.

Søndag 18. august fra Brokelandsheia, parkering Bjordammen.
Avreise: 08.00 presis. Retur: Ca 18.45
Pris: 300,- alt inklusive (kaffepause, lunsj, middag, transport, guiding og
inngang). Turen er subsidiert av Historielaget. Medlemskap kan tegnes på
turen. Turen betales kontant på bussen.
Påmelding via tlf eller SMS til 91335091 eller 97050513 innen 12. mai 2013.
Kjørerute: Brokelandsheia - Horten - Stavern - Larvik- Brokelandsheia
Tid
0800 -1000

Sted
Brokelandsheia –
Horten / Borre

1000 -1030

Kaffepause /
Benstrekk / WC

1030 - 1200

Midgard
historiske senter
med utstillingen
Vikinger i krig.
Besøk i
Vikinghallen.

Aktivitet
Kjøring og guide
Jon Olav Gryting
Betaling

Omvisning med
guide Anna
Arnestad
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Bilde/beskr.

1200 - 1300

Lunsj i Midgard

1300 - 1400
1400 -1630

Borre - Stavern
Severdigheter i
Stavern.
Fredriksvern
Verft.
Fredsvern Kirke.
Minehallen.

1630 - 1730

Middag trolig på
Stavern
Folkehøyskole.

1730 ca1845

Stavern Brokelandsheia

http://midgardsenteret.no/

Kjøring
Omvisning med
guide.
Nils Melau
99721720

Kjøring
Evaluering av
turen
www.stavernguiden.no

Nils Melau
Stavernguiden har stor kompetanse i historie og er aktivt med i det lokalhistoriske
arbeidet i distriktet, bl.a. i historielagene.
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