INNKALLING TIL ÅRSMØTE - KONTINGENT 2015

Engasjert for vår historie

Årsmøte er søndag 15. mars 2015 kl. 17.00 – 21.00, Holmen Gård

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Fastsetting av årskontingent, ingen forslag om endring av Kr 100,-.
6. Valg. Valgkomiteen leder valget.
7. Orienteringer. Det er ikke planlagt orienteringer utover punkt 3.
8. Innkomne saker, ingen saker er kommet inn.






Musikalsk underholdning av Borghild Løver og Olaf Moen,
Grunnlovsjubileet - miraklenes år 1814. Hendingene rundt forsamlingen på
Eidsvoll. Litt om krigen i august og november grunnloven. Forfatter og
historiker Karsten Alnæs.
Pause med matsalg. Utlodning og trekning.
Vi gir bort eksemplarer av Før i tida… hvor vi har stort restopplag.
Alle er velkommen.
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Presentasjoner
Karsten Alnæs er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk. Han debuterte som
forfatter i 1975 med novellesamlingen Veps og slo igjennom med Felttoget i 1976.
Alnæs’ forfatterskap rommer historiske romaner, fagbøker, barnebøker og romaner
med handling fra lokalmiljøer i hovedstaden, fra sjøfart og klippfiskmiljøer fra
Vestlandet og fra Spania, Bosnia og andre land.
Mange av bøkene hans tar utgangspunkt i krigens nådeløse brutalisering av
menneskene, av dens meningsløshet og lidelse, av dens indre kaos og dens språk.
Allerede i debutsamlingen skildrer Alnæs barns møte med krigen. Året etter gir han
en rystende skildring av vold og terror mot sivilbefolkningen i den prisbelønte
romanen Felttoget. Dette følges opp med tre romaner om nødsårene i Norge 18071814, Havherre og sjøtrell (1978), Flyktende kongers følge (1982) og Grevens tid
(2011), da britene gjennomførte en blokade av Norge som førte til økonomisk krise,
sult og hungersdød. Han er aktuell nå med utgivelsen 1814 miraklenes år.
Borghild Løver er utdanna lærar, er frå Lindesnes og er konsulent i Mållaga på
Agder i halv stilling. Ho er og dagleg leiar ved Høgtun Kultursenter AL i Øyslebø,
sekretær i Vest-Agder Ungdomslag og Agder Historielag. Som konsulent i Mållaga
på Agder skal ho arbeide for å styrke bruken av nynorsk.
Ho har gjennom mange år vore ein viktig eldsjel i folkedansarbeidet i Vest-Agder,
både som organisator, instruktør og dansar. Borghild Løver har saman med Olaf
Moen utdanning i folkemusikk frå Høgskulen i Telemark, der dei jobba med den
lokale songtradisjonen på heimstadane deira
Olaf Moen er vernepleiar i Kristiansand kommune og er i gang med masteroppgave i
funksjonshemming. Han har slektsrøtter i Gjerstad og på Akland og bur nå i
Kristiansand.
Han har halde på med kveding sidan 1995, gått i læra hjå m.a. Kirsten Bråten Berg.
Jobba mykje med lokal folkemusikk og dansetradisjon. Dei siste åra særskilt med
den lokale springdansen. Han har gjort ein del innsamling av lokal songtradisjon og
har halde ein del kurs gjennom åra.

Årsmelding og regnskap 2014
Styret retter en stor takk til alle våre medlemmer og ressurspersoner for frivillig
innsats i 2014. Alle som vil bidra, har gode ideer eller kommentarer om vår
virksomhet, si gjerne fra til en i styret.
Gjerstad Historielag ble stiftet 20. april 1941. Hjemmeside: www.gjh.no Org.nr:
975 427 633 frivillighetsregisteret. Vi mottar momsrefusjon og kan ta i mot skattefrie
gaver.
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.
Vår visjon
Gjerstad Historielag - engasjert for vår historie.
Vår strategi
Vi bidrar med dokumentasjon og formidling av bygdas historie, kulturminner og vår
felles kulturarv. Vi samarbeider med andre som har slikt engasjement og bistår slekts
granskere. 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
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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.
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.
Visjon og strategi er utarbeid basert på våre vedtekter, arbeidsgrupper og innspill fra
resurspersoner og er godkjent av styret.
Styret utarbeider årlige aktivitetsplaner. Aktivitetene annonseres fortløpende på våre
web sider i god tid foran hvert arrangement.
Aust - Agder museum og arkiv bruker ressurser for å betjene Gjerstad.
Gjeldende vedtekter ble sist endret på årsmøte i 2007.

Glade deltagere på vår 500 års jubileumsvandring på Bispevegen.
Foto: Astrid Haukenes Bråten
Styret i 2014 har vært
Leder Jostein Vestøl, Nestleder Nils Audun Gryting, Sekretær Inger Haaland Røed,
Kasserer Gro Eskeland, Styremedlemmer Steinar Pedersen, Ole Kristian Røed og
Svein Brekka.
Varamedlemmer Kristin Vestøl Holmen, Miriam Aanonsen, Jonny Vindfjell og Halvor
Landsverk.
Aktive utvalg, ressurspersoner og prosjekter i 2014:
Arrangementskomite:
Kjersti Hege Trydal, leder
Gunvor Røed
Nils Korshavn
Ragnhild Flåta
Torstein Holte
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Arrangementskomite, teknisk:
Ole Kristian Røed, leder
Olav Åge Haugen
Kristen Flaten
Tarald Aamlid
Ansvar bl. annet for Klokkarbua, teltet og lydanlegget.
Arkiv og webkomite:
Kristen Flaten, leder
Ida Brokeland, arkivleder
Kai Høgbråt, web redaktør
Mariann Brokeland /Astrid Haugenes Bråten, Facebook redaktør
Redaksjonskomite Før i tida…:
Jan Olav Olsen, leder
Ragnhild Løvdal
Lars Aasbø
Nils Audun Gryting
Olav Ulltveit-Moe
Helge Dalen, annonsesalg
Bokkomiteen I Grenseland
Historiske steder i Eikeland Svart området:
Olav Brokeland, leder
Kristen Flaten
Anders Eikeland
Bokkomiteen
Gamle Gjerstad:
Steinar Pedersen, leder
Svein Brekka
Kristen Flaten
Boksalg:
Nils Audun Gryting, leder
Steder vi normalt selger bøker:
Nettsalg www,gjh.no, Brokelandsheiadagene, Julemarked Holmen Gård, Gjerstad
Kommunehus, COOP Prix i Gjerstad, Gjerstad Sparebank, Eurospar på
Brokelandsheia, Lunds Matsenter på Søndeled, Lindstøl Bokhandel i Risør,
Tvedestrand Bokhandel, Høyers Bokhandel i Arendal, Kystbokhandelen i Kragerø,
Drangedal Sparebank i Sannidal og Vegårshei Sparebank.
Bispevegen 2014 - 500 års jubileum søndag 07.09.2014 for siste visitasreise:
Olav Brokeland, leder trasegruppa
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.
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Stemmerettsjubileet i 2013, kvinners stemmerett og grunnloven 200 år i 2014:
Nils Audun Gryting og Sigrid Schibstad deltar fra Historielaget i kommunens
jubileumskomite.
Gjerstad Historielag 75 år i 2016 – jubileumskomite
Nils Audun Gryting, leder
Inger Haaland Røed
Helge Dalen
Kristen Flaten
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 - historie og lokalhistorie
Nils Audun Gryting - Gjerstad kirke
Flere kan bidra med kunnskaper om Nils Henrik Abel og Abelfamilien.
Distribusjon:
Helge Dalen, 4993 / Ytrebygda
Henning Aasbø, 4980 / Øvrebygda
Valgkomite:
Helge Dalen, leder
Jorunn Ausland
Wenche Valle
Revisor:
Jan Olav Olsen
Medlemskap og samarbeidspartnere
- Agder Historielag
- Landslaget for Lokalhistorie, LLH.
- Aust-Agder Museums - og arkivlag (venneforening AAks).
- Konsept IT, IT support nettside
Styrets arbeid
Styret har i 2014 hatt 6 styremøter, årsmøte og behandlet 31 saker. Vi fortsetter med
aktivt bruk av vår nettside og utlegging av dokumenter. Vi har i 2014 hatt 64
nyhetsoppslag på nettsida. Klikker du deg bakover i nyheter får du slik sett en mer
detaljert årsrapport. Du finner trolig også din egen slekt i dokumenter som er lagt ut.
Under fanen dokumentarkiv er nå dokumentene ordnet i 10 hovedgrupper og slik sett
gjort mer brukervennlig. Vi har enda ikke funnet noen frivillige til å påta seg
oppbygging av vårt digitale fotoarkiv og søker stadig slik hjelp.
Under fanen Om historielaget kan en nå klikke fram spennende historiske turer med
turbeskrivelser og kart. Vi ønsker gjerne slik dokumentasjon lagt ut her for andre
turer. Besøk oss på www.gjh.no
Vi har hatt reportasjer både i Aust Agder Blad, gjerstad.org og i Lokalhistorisk
magasin som Landslaget utgir. Både Prestekonesteinen og Bispeveg jubileet ble
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omtalt der med fine bilder. Vi oppfordrer alle medlemmer til å tipse oss om passende
nyheter til vår webside eller Facebook.
Styret retter en særlig takk til Ida Brokeland, våre nettredaktører, arkivkomiteen og
bokkomiteer for stor innsats og engasjement.
Vi har i 2014 hatt hele 4 bokutgivelser med årets Før i tida…, Stubbar og skroll bind
6, Gamle Flyfoto utgave 2 og I Grenseland. Vår aktivitet og dermed både utgifter og
inntekter varierer fra år til år. På grunn av dette og investering i kostbare brannsikre
dokumentskap har vi tidligere informert på vår nettside om at vi har styrt mot ett
negativt årsresultat i 2014. For ettertiden vil vi årlig kun ha 1-2 bokutgivelser.
I løpet av året er mesteparten av våre eiendeler fra Øvre Røed iht skriftlig avtale lånt
ut til Holmen Gård. Våre øvrige eiendeler er i Klokkarbua og i vårt lagerrom i
Gjerstadsenteret. I Gamle banken har vi dokumentarkiv / kontor. Vi lagrer også timra
og dører / vinduer til skolen på Verket.
Stiftelsen Abelsenteret planlegger etablering på Brokelandsheia. Der vil en bl. annet
bygge opp en utstilling og Abeldukkene vil bli plassert der.
Vi har detaljerte lister over våre eiendeler og ajourført arkivplan for våre dokumenter.
Det har vært noe kontakt med Gjerstad Kommune som ikke uten videre vil bekrefte at
vedlikehold av Abelstien er kommunens ansvar. I brev skriver kommunens
representant at en må for fremtiden tilstrebe å få til en permanent ordning.
Vi har hatt noe kontakt med Landslaget for lokalhistorie og deltok bl. annet på
inspirasjonsseminar i november for forberedelse av Landsmøte til våren. Landslaget
har fremdeles utfordringer med sin organisasjonsform og ledelse. Vi deltok også på
100 årsjubileet til Agder Historielag og på 50 års jubileum til Vegårshei Historielag.
Antall medlemmer i Gjerstad Historielag var ved årsskiftet 334 personer. Det er en
økning med 10 medlemmer fra forrige år.
Årets aktiviteter
Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 23.mars 2014 på Abel ungdomsskole med godt frammøte.
Raabygg underholdt musikalsk og vår egen Reidar Malm hadde ett omfattende
historisk foredrag om Historien fra år 1000 – 1800.
Grunnlovsjubileet.

Som vist ovenfor har vi sammen med Gjerstad Kommune deltatt i komiteen som har
markert at grunnloven er 200 år gammel. Våre egne Jan Olav Olsen og Kåre Dalane
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bidro med taler henholdsvis på Abel ungdomsskole og ved Bautaen foran Gjerstad
Kirke. Klikk deg inn på Nyheter og les talene deres.
http://www.gjh.no/nyheter/post-TSPPQ-grunnloven-og-demokrati
Vår siste markering vil bli foredraget av Karsten Alnæs nå på årsmøte.

Foto: Svein Walstad / AAB

Medlemsturen og vandring
Medlemsturen gikk i år til Arendal med besøk på vårt nye flotte museumsbygg,
Bjellandstrand gård og Seminaret i Holt. HKH Kronprinsessen og Kronprinsen deltok
på den offisielle åpning av Aust-Agder museum og arkiv sitt nybygg før jul. Samme
dag som medlemsturen hadde vi vandring i Eikelandområdet sammen med Havrefjell
Turlag.
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Oa orienterer deltagerne, 76 personer på vandringen i Eikelandsmarka.
Foto: Havrefjell Turlag.
Gamle gravminner
Vi har bidratt med midler sammen med Gjerstad Menighet, kirkevergen til renovering
av gamle gravminner på Gjerstad Kirkegård. Mange vil kjenne igjen sine gårdsnavn
på jernkorsa som nå er satt opp langs stakittgjerdet opp mot Kirken, se bildet på
neste side. Prestekone steinen er også hentet fram, restaurert og fått sin plass her
sammen med infotavler. Vi har også bidratt med midler til skilt under bildene inne i
Gjerstad Kirke med navn på personene på bildene.
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Prestekonesteinen, liggende og andre gravminner
Høstmøte
Vårt planlagte høstmøte falt sammen med kvelden for Kommunens kulturkveld. Vi
deltok derfor der med våre 4 boklanseringer / boksalg og avlyste vårt høstmøte.
Dermed ble vår siste markering av grunnlovsjubileet flyttet til årsmøte. Kommunens
kulturpris ble tildelt Svein Brekka.

Foto: Astrid Haukenes Bråten

Bispevegen 2014 – 500 års jubileum
I september markerte vi sammen med Havrefjell Turlag og øvrige
samarbeidspartnere og ca. 100 vandrere at det var 500 år siden den katolske
biskopen Hoskuld Hoskuldsen sist benyttet Bispevegen på sin visitasreise. Stien er
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nå ryddet, skiltet og blåmerket mellom Katerås og Hekkentjenn,10 km. Les mer på
vår web side under Historiske turer og i årets Før i tida.
Vi hadde messe ved Biskopstolen hvor våre lokale sogneprester Olaf Hofsli, Gjerstad
og Steinar Nordli, Åmli bidro. Fra Agder og Telemark Bispedømme deltok prost
Asgeir Sele. Fra Oslo Katolske Bispedømme deltok pater Haavar Simon Nilsen som
også hadde preken. Messa var vel tilrettelagt av Knut Bjørn Skyttemyr, sogneprest i
Nissedal hvor Biskopstolen er. Han fikk dessverre forfall denne dagen. Se bildet.
.

Foto: Olav Smestad

Annet
Vi deltok på årets Brokelandsheiadager og julemarked på Holmen Gård og hadde
mange hyggelige besøk og solgte godt med bøker.
Vi har fortsatt med videoopptak av eldre personer for å sikre opplevelser og historier
for ettertiden.
I 2014 støttet vi igjen 10. klasse ved Abel ungdomsskole sin tur til Tyskland. Anne
Grimstad Fjeld har tatt vare på gamle lokale sangtradisjoner. Hun bearbeider dette
nå digitalt og vi har støttet hennes prosjekt med ressurspersoner og midler.
Jostein Vestøl sign for styret Gjerstad Historielag
Regnskap 2014
Driftsinntekter
Medlemskontingent
Boksalg

33 400,00
255 875,50
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Annonser
Innbetaling turer & arr.
Egne lotterier
Annen driftsinntekt (mva ref.)
Sum Driftsinntekter

13 050,00
2 500,00
8 691,00
21 522,00
335 038,50

Driftskostnader
Kontingentutgifter
Kontorrekvisita
Trykking og kopiering
Brokelandsheiadagene
Data/EDB-kostnader
Forsikringer
Profilering
Porto/bankgebyr
Underholdning
Reiseutgifter/kjøreutg.
Annonser
Møter, tilstelninger
Gaver/Blomster
Diverse utstyr
Styremøter/andre møter
Årsmøte
Medl.kont andre lag

-4 873,90
-5 930,90
-263 108,75
-4 235,00
-10 990,02
-2 022,00
-6 602,00
-12 518,00
-1 000,00
-20 032,20
-777,00
-6 736,00
-11 105,00
-104 562,50
-2 307,50
-7 053,50
-550,00

Sum Driftskostnader

-464 404,27

DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Renteinntekter
Sum Finansposter

-129 365,77

ÅRSRESULTAT

69 509,78
69 509,78
- 59 855,99

BALANSE
Beholdning 31.12.14
Beholdning 01.01.14
ÅRSRESULTAT

2 036 839,00
2 096 695,00
- 59 856,00

2 036 839,00

Det er usikkerhet om faktisk verdi av våre eiendeler og boklager. Dermed er kun
kontantbeholdningen tatt med i balansen.

Jan Olav Olsen, sign

Gro Eskeland, sign
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revisor

kasserer

Protokoll fra møte i valgkomiteen
GJERSTAD HISTORIELAG
Møte ble avholdt hos Helge Dalen, lørdag den 7. februar 2015 kl. 12.00
Komiteen består av:
Helge Dalen, leder
Wenche Valle
Jorunn Ausland
Styret i Gjerstad Historielag:
Jostein Vestøl, leder (2015)
Nils Audun Gryting (2016)
Gro Eskeland (2016)
Steinar Pedersen(2016)
Ole Kristian Røed (2015)
Inger Haaland Røed (2015)
Svein Brekka (2015)
Varamedlemmer (alle velges for et år 2015):
Miriam Aanonsen
Kristin Vestøl
Johnny Vindfjell
Halvor Landsverk
Valgkomiteen:
Helge Dalen (2015)
Jorunn Ausland (2016)
Wenche Valle (2017)
Revisor:
Jan Olav Olsen (2015)
Valgkomiteen foreslår følgende:
Styret:
Jostein Vestøl – gjenvalg (2016)
Ole Kristian Røed – gjenvalg (2017)
Svein Brekka – gjenvalg (2017)
Miriam Aanonsen – ny (suppleringsvalg 2016)
Ragnhild Løvdal – ny (2017)
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Varamedlemmer til styret – velges for et år (2016) og innkalles i denne rekkefølge:
Egil Nic. Haugland - ny
Vigdis Haugeto Strat - ny
Johnny Vindfjell – gjenvalg
Nini Aarhus - ny
Valgkomite
Nils Korshavn, leder (2018) - ny
Revisor
Jan Olav Olsen – gjenvalg (2016)
Egelands Verk, den 7. februar 2015
Helge Dalen

Wenche Valle

Jorunn Ausland

AKTIVITETSPLAN 2015
Styremøter normalt på tirsdager kl. 1800
MÅNED
AKTIVITET
Januar
15. Frist for å melde saker
til årsmøtet
27. Styremøte
- Utkast til årsmelding
- Regnskap
Februar
9. Levere papirer til
trykking
Mars
3. Distribusjon og
utsendelse av årsmelding/
innkalling.
15. Årsmøte på Holmen
Gård
April
7. Styremøte med
konstituering
Mai
Landslaget for
lokalhistorie, deltagelse på
landsmøte, Bø i Telemark.
Juni
7. Medlemstur
En kveld eller to
Lokalhistorisk vandring.
sommeren 2015
August
25. Styremøte
28. – 30. Brokelandsheia
Stand og boksalg sammen
med Drangedal Hist.lag.
Oktober
27. Styremøte
November
13. Høstmøte på Holmen
Gård
Desember
Julemarked Holmen Gård,
boksalg
13. Styremøte /
juleavslutning
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ANSVARLIG
JV
JV
SB
JV / NAG

Delegater
JV
NN
Vaktliste

Vaktliste

Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Senere
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan 2016

Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Egen tidsplan
Seinere

KOMITEER – SPES.
OPPGAVER
Bokkomiteen: Før i tida…
Annonsesalg: Før i tida…
Stubbar og skroll, bind 7
75 år i 2016
Arkiv, skanning av
dokumenter
Skanning av bilder
Nettredaktør og Facebook
redaktør
Valgkomiteen
Økonomi, medlemsarkiv,
kontingent.
Boksalg og bokarkiv.
Distribusjon
Bokkomiteen: Gamle
Gjerstad, utgave nr 3
flyfoto
PROSJEKTER / ANNET
Den Gamle Skolen på
Verket
Ungdoms – skolekontakt,
sammen om vår
lokalhistorie
Idemyldring
Arkivrydding, gamle bøker
Modell av Egelands Verk
Digitalisering av stadnavn

JOO
HD
SB
NAG
IB/KF/KWH
NN
KWH / MB / AHB
HD
Kasserer
NAG
HD – HAa
SP

HD
Styret
Styret
NAG
SB
NN

BENYTT DEG AV VÅRT BOKTILBUD

Vi har nå tilbud på Bygdebøkene for Gjerstad som kom ut i tidsrommet 1960
– 1990, hele serien med 9 bøker. Du får også med boka ” Frå hverdagslivet i
Øvre Gjerstad 1850 – 1890 av Andreas Vevstad i 1979. Pris 400,-.
Dette er bøker som alle med tilknytning til bygda bør ha. Benytt deg av
tilbudet som en passende gave. Bestilles hos Nils Audun Gryting via
nilsaudungryting@gmail.com eller SMS/tlf 41415940. Enkeltbøker kr 100,bestilles i vår nettbutikk www.gjh.no .
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INVITASJON - MEDLEMSTUREN 2015
Årets tur går i år gjennom vakre Telemark til Norsk skieventyr, Morgedal og
Vest Telemark Museum, Eidsborg og Hotell Dalen, se detaljer nedenfor.
SØNDAG 7. juni 2015 fra Brokelandsheia, parkering Bjordammen.
Avreise: 08.00 presis. Retur Brokelandsheia ca. 19.00.
Turen er støttet av Gjerstad Historielag med deltagerpris Kr 350,-. Alt inklusive med
kaffepause, lunsj og middag. Drikke til maten betales individuelt. Betaling på bussen.
Medlemskap koster 100,- / år og kan tegnes på bussen for nykommere.
Påmelding via jostein.vestol@sf-nett.no eller SMS/tlf 97050513 innen 24. mai.
Kjørerute: Brokelandsheia - Morgedal - Eidsborg - Dalen - Brokelandsheia
Tid

Sted

Aktivitet

Bilde / beskrivelse

0800 1015

Brokelandsheia
– Morgedal

Kjøring 125 km

http://www.vesttelemark.museum.no/vesttelemark/bilder/0skimakarverkstadw.
gif

Kaffepause

Jon Olav Gryting
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1015 1115

Omvisning
Norsk
Skieventyr
Tarjei Gjelstad

1115 1145

Morgedal Eidsborg

Kjøring 26 km

1145 1215

Vest Telemark
Museum

Lunsj

Dag Rorgemoen

Suppe med
bagett, drikke
betales av hver
enkelt.

1215 1430

Vest Telemark
Museum

Omvisning i
museet og
Eidsborg
Stavkirke

1430 1440

Eidsborg Dalen

Kjøring 7 km
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1440 –
ca
1630

Hotell Dalen
Malin Jernberg

Middag,
Hotellets meny
Kaffe med
informasjon om
hotellets historie
http://www.dale
nhotel.no/

1630 ca
1900

Dalen Brokelandsheia

Kjøring 147 km
Rast

Glimt fra Bispevegen

Yngvar Øigarden er lommekjent langs Bispevegen. Han har sammen med andre nå
vært aktiv med ny merking og skilting. Foto: Ole Jakob Bråten

17

Anders Moe ved Ovnen i september 2014. Ovnen markerer grense mellom Gjerstad,
Vegårshei og Nissedal. Ved den første bispevegvandringen i 1972 var det med 31
personer. Anders var den eneste av dem som også var med på årets tur. Han var
også med på å få reist bautaen ved Bispestolen. Foto: Astrid Haukenes Bråten.
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