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Torjus og Ånon Flåta møtte Gunnar Sønsteby på historielagets høstmøte i november.

Kontingent kr. 100

Årsmelding 2007
Årsmøtet for 2007 ble avholdt i kantina på Gjerstadheimen, hvor det
var samlet hele 90 personer. Jan Kløvstad og Mai-Brit Poulsen holdt et
foredrag om færøysk kultur og språk.

Styrets arbeid

Styret har hatt 6 styremøter hvor det har vært behandlet 52 saker.
Internett er stadig viktigere for lagets arbeid. På denne måten har vi nå
større muligheter enn noen gang til å gi våre medlemmer og historie
interesserte informasjon om lagets arbeid og aktiviteter. Dette er også en
viktig distribusjonskanal for salg av hefter og bøker.
Det ble i 2007 bevilget kr. 6.900 i støtte til bygdas 10. klassinger.
Bidraget gikk til Polen-turen i regi av Hvite Busser.

Styret i 2007 har vært:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer

Helge Dalen
Kristen Flaten
Olav Vevstad
Kåre Dalane
Mari-Anne B. Rønningen
Odd Tore Flåta
Aud Ragnhild Bjellås

Varamedlemmer

Bjørg Fone
Wenche Valle
Ingrid Grunnsvoll
Anders Moe

Under Brokelandsheiadagene hadde vi i år et samarbeid med Søndeled
og Risør Historielag og Drangedal Historielag. Med en bedre lokalisering i ”hovedgata”, resulterte dette i et større besøk på standen.
Dette er en fin måte å profilere lagets arbeid på, samtidig som vi får
presentert våre mange bokutgivelser. I tillegg mye gild skroll!
Historielaget har stått som vertskap for et møte på Holmen Gård, hvor
representanter fra 4 nabolag var til stede. Her ble det diskutert mulighet
for samarbeid og erfaringsutveksling.

I tillegg er det nedsatt følgende komiteer:

Medlemstallet pr. desember 2007 var 260, en økning på 19 siden 2006,
og laget har dermed befestet sin stilling som en av de største forening
ene i Gjerstad. Styret har ambisjoner om at medlemstallet skal øke også
i 2008.

Arkivkomité

Utgivelser

Leder
Medlem

Turkomité
Leder
Medlemmer

Bokkomité
Leder
Medlemmer

Arrangementkomité
Leder
Medlemmer

Valgkomité
Leder
Medlemmer

Anders Eikeland
Ida Brokeland
Mari-Anne B. Rønningen
Olav Brokeland
Astrid Haugen Gustavson
Kåre Dalane
Kristen Flaten
Aud Flaten
Olav Ulltveit-Moe
Helge Dalen

Som tidligere år har også ”Før i tida…” kommet ut i 2007. Heftet var
det 10. i rekken og interessen har aldri vært større. Opplaget har økt til
1.500, hvorav ca. 1.000 eksemplarer er solgt. Heftet har etter hvert blitt
svært viktig for historielagets formidlingsarbeid, og i tillegg bidrar det
til en vesentlig del av lagets inntekter.

Gjertrud Vestøl
Nils Korshavn
Anna Brendalsmo
Ragnhild Flåta
Torstein Holte

Hele 20 utsalgssteder fra Skien til Arendal distribuerer våre bøker og
hefter. Uten dette store distribusjonsnettet hadde det ikke vært mulig å
oppnå så store salgstall som vi nå har.
Komiteen for kulturhistoria er i gang med en bok om Egelands Jernverk.
Utgivelsen var planlagt i forbindelse med Verkets 300-års jubileum i august 2007. Etter forfatter Andreas Vevstad`s død har arbeidet dessverre
blitt forsinket, og bokkomiteen har derfor bestemt å utsette utgivelsen til
2008.

Olav Ulltveit-Moe
Ida Brokeland
Astrid Moe

Komiteen for kulturhistoria
Leder
Medlemmer

I oktober ble andre bind av boka ”Stubbar og skroll” lansert. Boka
baserer seg på artikler i Aust Agder Blad, forfattet av Torstein Skaali,
Eirik Strat og Olav Ulltveit-Moe. Redaktør var også i år Rolf Philstrøm.
Boka fikk også i år en god mottakelse, og styret retter en stor takk til de
involverte.
Med bakgrunn i den store interessen disse artiklene har fått, og ikke
minst den historiske verdien disse representerer, vil styret arbeide for en
årlig bokutgivelse.

Kari Borgen (valgt av Gjerstad kommune)
Kristen Flaten
Jens Jacob Aasbø
Andreas Vevstad (forfatter – døde i
oktober 2007)
Gunnar Molden (rådgiver)

Arrangement

Antikvitetskveld
I januar ble det arrangert en antikvitetskveld på Holmen Gård. Her
kunne folk ta med seg sine gjenstander for å få de taksert og vurdert av
Ellen Ørnes, kjent som programleder i NRK-programmet – Antikviteter
og snurrepiperier. Det ble en hektisk kveld hvor de fleste hadde tatt med
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seg ting de ønsket å få mer kunnskap om og ikke minst verdivurdert.
Hele 140 personer møtte fram.

Det var også anledning til å se på den innholdsrike samlingen av traktorer og motorer til Ole Bjørn og Anders Moe.

Slektsforskning
For de mange som er interessert i slektsforskning ble det i april invitert
til en hyggelig kveld på Cinderella med temaet: Data i slektsforskning.
40 interesserte fra Gjerstad og nabobygdene var til stede og fikk en
innføring om temaet av styremedlemmer i DIS Aust Agder, som viste
slektsprogram, og fortalte om hvordan en kan finne stoff, både på internett og i ”gammeldagse” kilder.

Solomfjell
I samarbeid med Havrefjell Turlag og Gjerstad Idrettslag ble det arrangert fellestur i Gjerstadskogene. Turen gikk fra Heiland, via Uvdalen,
Solomfjell og tilbake til Heiland.

300-års jubileum for Egeland Jernverk
Årets største og mest omfattende arrangement var 300-års jubileumet
for Egelands Jernverk.
Arrangementet ble avholdt 12. august i samarbeid med Søndeled og
Risør Historielag.
Det var et innholdsrikt program hvor bl.a. Stein Ørnhøi holdt et foredrag
for de ca 1.200 fremmøtte, og temaet var ”egder på Eidsvoll”.
I forbindelse med jubileumet tok historielaget også et initiativ overfor
Statens Vegvesen om å få på plass igjen de gamle stabbesteina fra Fossen til Verket.
Eldresenteret
Også i år har historielaget vært arrangør for et møte på Eldresenteret.
Olav Ulltveit-Moe orienterte om en tur på Vestlandet hvor han besøkte
Gjerstad og Huseby gårder.
Historielagets arrangementkomité serverte lapskaus.
Høstmøte
I samarbeid med Veteranforeningen for Tysklandsbrigaden ble høstmøte
avholdt i november på Holmen Gård. Gunnar ”Kjakan” Sønsteby holdt
et engasjert foredrag om sine opplevelser under 2. verdenskrig, mens
Hans Erikson underholdt med visesang. Hele 210 personer møtte frem.

Prosjekter

Samarbeidsprosjekt med Visedal Barnehage
Det lokalhistorisk prosjektet i samarbeid med Visedal Barnehage ble
avsluttet i 2007.
Prosjektet gikk over et år med utgangspunkt i Gjerstad kommune anno
1935.
Barnehagen laget en fiktiv familie med fokus på konkrete oppgaver og
gjøremål i den enkelte måned.
Styret ser svært positivt på denne type samarbeidsprosjekter, spesielt
hyggelig er det at lagtes samlinger på Øvre Røed kan benyttes til formidling av lokalhistoria.
Arkivet
I løpet av året har alt arkivmaterialet blitt registrert, og arbeidet vil nå bli
konsentrert om å katalogisere materialet, slik at det blir lett tilgjengelig
for historieinteresserte.
Komiteens arbeid er svært omfattende og vil pågå i flere år.
Arkivet har blitt flyttet fra Gjerstadsenteret til ”gamlebanken”.
Gjerstad kommune har så langt ikke imøtekommet historielagets behov
for å få et nytt og bedre lokale for arkiv og boklager.
------------Styret retter en stor takk til alle våre medlemmer og støttespillere
for innsatsen som har blitt vist gjennom 2007. Dette gir styret ny
motivasjon og pågangsmot til å fortsette vårt lokalhistoriske arbeid.

Gjerstad Historielag – Årsregnskap 2007

Turer

Moe
Årets tur gikk til Moe, hvor vi fikk en interessant orientering om nåværende drift og grendas historie av Anders og Tor Martin Moe.

Inntekter:
Medlemskontingent
Gaver, medlemmer
Annonseinntekter
Loddsalg, årsmøtet
Porto, refundert
Salg: ”Før i tida”
Salg: ”Stubbar og skroll”
Salg: Andre bøker

23.200,00
2.670,88
13.500,00
4.230,00
2.644,00
47.599,00
111.585,00
24.503,00

229.931,88

Utgifter:
Kontingenter
Gaver, blomster
Annonseutgifter
Forsikringer
Reiseutgifter
Kontorrekvisita
Porto, gebyr
Møter, servering
Honorarer
Reklame, sponsing
Data/EDB-kostnader
Bokkjøp
Trykking, red.arbeid

2.070,00
3.950,00
4.011,25
5.752,00
5.757,00
3.574,04
7.198,54
10.499,49
8.375,00
10.963,00
3.800,00
10.000,00
134.187,50

210.137,82

Driftsresultat
Renteinntekter

19.794,06
20.735,22

Årsresultat

40.529,28

Beholdning 31/12.2007:
Kontanter
Brukskonto
Kapitalkonto

1.705,00
9.183,85
605.016,55

615.905,40

Egenkapital 1/1.2007
Årsresultat 2007

575.376,12
40.529,28

615.905,40

Gjerstad, 15. januar 2008
Olav Vevstad
Kasserer
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Astrid Haugen Gustavson
Revisor

Ivar Byholts Samling, Øvre Røed

Ivar Byholts samlinger – Øvre Røed

Årsmelding 2007

Årsregnskap – 2007
27.03.07 hadde Renstøl Barnehage vært på Eskeland og sett på saueklipping.
Seinare på dagen var de i Røed der Berte Lyngstøl viste karing og spinning.
Ho tok ungene på fanget når ho spant.

Inntekter:
Aust Agder Blad
Boksalg
Omvisning
Overskudd, åpen dag

28.03.07 var Alvheim Barnehage i Røed med samme opplegget.
Kari Marta Valle og Olav Vevstad var vertskap.

60.000,00
3.430,00
100,00
36,00

63.566,00

1.965,00
6.762,00
2.000,00
500,00
324,00
1.499,00
233,00
75,00
22,00

13.380,00

Overskudd		
Renteinntekter		

50.186,00
14.663,57

Årsresultat		

64.849,57

Utgifter:
Vannavgift
LOS-strøm
Honorar
Reiseutgifter
Annonse
Kaffetrakter
Hageslange
Isopor
Bankgebyr

17.04.07 var Renstøl på besøk i Øvre Røed. På programmet var forskjellige gamle leikar, både ute og inne.
19.04.07 var Alvheim Barnehage på besøk med samme opplegget.
Kari Marta Valle og Olav Vevstad var vertskap.
04.05.07 hadde vi det første styremøte i 2007. Styret og alle varamedlemmene var innkalt, og alle møtte. Det som var oppe til behandling var
sommer-arrangementet med åpent hus, som ble bestemt til 08.07.07.
Da undertegnede ringte rundt for å få noen til å underholde, var alle
opptatt på denne datoen, så vi flytta arrangementet til 15.07.07.
Kari Marta planta sommerblomster langs veggen i Røed.
19.06.07 hadde vi styremøte i Røed for å planlegge sommerarrangementet.
Det ble Kjell Morka som kom den 15.07.07. En fantastisk historieforteller og visesanger! Som vanlig stilte Torstein Brendalsmo ut antikviteter
i garasjen, men i år var også Anna der med utstilling av dokker. Det var
ca. 30 personer innom Røed den dagen.

Beholdning 31/12.2007
Konto, Gjerstad Sparebank

405.073,51

Beholdning 1/1.2007
Konto, Gjerstad Sparebank
Årsresultat 2007

340.223,94
64.849,57

På Brokelandsheia-dagene fikk undertegnede spørsmål om det var mulig å komme til Røed for å se. Svaret var ja. Mandag 03.09.07 ringte de
fra Sekkemyr om de kunne komme. Det kom i alt 7 personer, og undertegnede fortalte om gjenstandene og om bilder. En og en halv time gikk
som en røyk, og publikum var fornøyd og ville betale 100 kr. Undertegnede tok imot 100-lappen og leverte den videre til kasserer.

Gjerstad, 25. januar 2008
Olav Vevstad
Kasserer

12.09.07 hadde vi styremøte i Røed, styret og varamedlemmer var innkalt. De som møtte var:
Odd Tore Flåta, Per Aasbø, Anders Moe og Svein Brekka.
Vi snakka litt om sesongen som var over, og om dugnad som vi regner
med å ta til våren/sommeren for å rydde kratt rundt uthuset.
13.09.07 kom det henvendelse fra Gjerstad skole med forespørsel om 2.
klasse kunne komme og se, og om undertegnede kunne fortelle om tinga
som er der.
Det ble bestemt til torsdag 27.09.07. Det ble samme opplegget som med
barnehagene, epleplukking og saftkoking.
09.10.07 ringte Ida Brokeland fra arikivkomiteen, og ba om å få sitte i
Røed å gå gjennom papirmaterialet som ligger der. Ida kom 10.10.07 og
hun har arbeidet flere dager i Røed utover høsten.
Dugnad: Det viser seg å være tungt å få folk til å møte til dugnadsarbeid.
Sittende styre har derfor vært mer tilbakeholdne med dugnad enn
tidligere.
Ellers vil vi takke alle som har deltatt i den aktiviteten vi har hatt gjennom året.

405.073,51

Astrid Haugen Gustavson
Revisor

Årsmøte
blir avholdt i kantina på Gjerstadheimen
søndag 30. mars kl. 17.00
–
–
–
–
–
–

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Årsmeldinger
Valg
Regnskap
Fastsetting av kontingent

Kåseri av HC Hansen – kjent kåsør fra NRK programmet ”Norgesglasset”.
Folkemusikktradisjoner fra Gjerstad v/ Ånon Egeland som kåserer og
spiller tradisjonsmusikk fra bygda.
Det blir utlodding i pausa.
VELKOMMEN!

For styret:
Svein Brekka

Konkurranse om å tegne Gjerstad historielags logo!
Styret i historielaget har bestemt at det skal lages ny logo. Alle
inviteres til å lage utkast.
Utkast / forslag sendes Helge Dalen, 4993 Sundebru eller pr. e-post
(hr-dalen@online.no).
Fristen er 15. april 2008.
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