Gjerstad Historielag
Årsmelding og regnskap
2011

BAKEROVNSKURS PÅ MOE – august 2011.

Kontingent kr. 100

Årsmelding 2011

Valgkomité

Årsmøtet for 2011 ble avholdt 27. mars på Almuestaua, hvor ca.
60 av medlemmene var samlet. Kjell Arthur Paulsen holdt et
interessant og muntert kåseri om gamle ferdselsveier og stadnavn,
mens Hans Ericson underholdt med visesang.

Styret i 2011 har vært:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ida Brokeland

Bispevegen 2014

Turkomité

Leder
Medlemmer

Wenche Valle
Olav Brokeland
Astrid Haugen Gustavson

Jan Olav Olsen
Jorunn Ausland
Gro Christensen
Lars Aasbø

Styre for Ivar Byholts Samlinger – Øvre Røed
Leder
Medlemmer

Svein Brekka
Odd Tore Flåta
Olav Åge Haugen
Kjell Bråten

Varamedlem

Ole Kristian Røed
Per Aasbø
		

Stadnavnkomité
Leder
Medlemmer

Olav Brokeland
Olav Ulltveit-Moe
Torstein Holte
Rolf Philstrøm

Bispeveien 2014
Leder

Valgt av Havrefjell Turlag

Jostein Vestøl
Jorunn Ausland
Karl Espeland
Olav Brokeland
Jekke Liby
Yngvar Øigarden

Arrangementkomité
Leder
Medlemmer
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Gjertrud Vestøl
Nils Korshavn
Kjersti Hege Trydal
Ragnhild Flåta
Torstein Holte

Styret har hatt 7 styremøter hvor det har vært behandlet 45 saker.

Styrene i Turlaget og Historielaget sluttet seg ved årsskiftet
2010/2011 til ideen om å bygge en såkalt krigsminnesti mellom
Torbjørnsli og Marksettjenna. Stien er på ca. 2,5 km og ble ferdig
ryddet, merket og skiltet i 2011. Svein Brekka har skåret ut et flott
minnesmerke om flysleppet ved Sjølvskottjenna. Minnesmerket
er nå støpt i bronsje og vil vil bli montert i 2012. Søndag 30.
september 2012 vil det bli arrangert åpning av stien og avduking
av minnesmerke. Forsvarsdepartementet har støttet prosjektet
med kr. 20.000,-. Stien vil bli merket videre til Oterstjenn i 2012.

Jostein Vestøl
Kai Werner Høgbråt
Torbjørg Ulltveit-Moe
Nils Audun Gryting

Bokkomité

Styrets arbeid

Krigsminnestien

Arkivkomité

Leder
Medlemmer

Olav Ulltveit-Moe
Ida Brokeland
Ragna Lunden

Tradisjonen tro ble styremøte i august gjennomført utenfor Gjer
stad. De siste årene har styret vært på befaring på forskjellige
museer og bygdetun i nærområdet. I år var turen kommet til Næs
Jernverksmuseum i Tvedestrand.

Helge Dalen
Kristen Flaten
Jorunn Ausland
Karen Aamlid
Wenche Valle
Odd Tore Flåta
Olav Brokeland

I tillegg er det nedsatt følgende komiteer:
Leder

Leder
Medlemmer

I 2014 er det trolig 500 år siden den siste katolske biskopen
benyttet Bispeveien.
Turlaget og Historielaget etablerte i januar en komite med 3
representanter fra hvert lag og bevilget hver kr. 5.000,- som en
startkapital til jubileumsarbeidet. Gjerstad kommune har om
disponert midler øremerket Gjerstad Kultursoge som en start
kapital til en jubileumsbok.
Det jobbes med å finne en forfatter/redaktør av boka. Komiteen
har i 2011 hatt 4 møter. Biskopene har gitt tilsagn om at de ønsker
å delta på en jubileumstur/friluftsmesse i 2014. Arbeidet med
traseen har startet opp. Ideen om å sette i stand Fjølmyrbua blir
ikke videreført.

Brokelandsheiadagene
Brokelandsheia-dagene er fremdeles viktig for lagets profilerings
arbeid. Her møter vi mange historieinteresserte personer fra hele
regionen. I tillegg benyttet vi anledningen til å selge historielagets
bøker.
Sammen med Drangedal Historielag og Anders Bakken hadde vi
også i år stand i ”hovedgata” rett ovenfor Gjerstad Sparebank.

Hjemmeside og Facebook
Som tidligere har vi prøvd å oppdatere lagets hjemmeside på
internett så snart det er nyheter eller annen relevant informasjon
for våre medlemmer eller andre historieinteresserte. I tillegg er
internett også viktig for salg fra historielagets rikholdige boklager.
I 2011 lanserte vi en egen Facebook side og har nå 312 ”venner”.
Olav Ulltveit-Moe gjør en stor innsats med å legge ut mye bilder
og interessant informasjon på siden.

Arkivkomiteen
Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i arkivkomiteen også i
2011. Ca. 2500 dokumenter er nå katalogisert og lagt inn på data.
Stadig får historielaget inn viktig og verdifullt arkivmateriale. I
løpet av 2011 har arkivet til Gjerstad Birøkterlag blitt katalogisert
og arkivert. Det har også blitt scannet en del dikt som etter hvert
vil bli tilgjenglig på internett.
Det arbeides fremdeles med å finne løsninger for å kunne
digitalisere arkivet.

www.gjh.no

Utgivelser
Årets ”Før i tida …” ble lansert på Høstmøte i november, og
som tidligere år ble den distribuert gjennom mange forretninger
i lokalmiljøet. Vi takker alle vår distributører for den innsatsen
dere gjør for å selge lagets hefter og bøker. Opplaget var på
1.000 eksemplarer. Innholdet var også i år innholdsrikt og variert.
”Før i tida …” har etter hvert blitt svært viktig for historielagets
formidlingsarbeid, og i tillegg bidrar det til en vesentlig del av
lagets inntekter.

Gjerstad Historielag
Årsrekneskap 2011
Den gamle skolen i Hagane, 2011

Den gamle skolen i Hagene
Rivingen av den gamle skolebygningen i Hagane (Søndeled) har
blitt videreført. Den opprinnelige planen var at dette arbeidet
skulle fullføres i 2011, men ble dessverre forsinket. Det har blitt
ryddet rundt bygningen og gamle materialrester har blitt kjørt bort
for destruering. Tømra er nå merket av Halvor Skjerkholt. I tillegg
har Historielaget fått tillatelse til å lagre bygningen på Agder
Energi sin tomt på Brokeland. Denne tomta er nå planert og gjort
i klar for lagring. Selve rivingen og flyttingen av bygningen vil
bli fullført våren 2012. Planen er da å lagre laftet på en forsvarlig
måte, slik at den en gang i fremtiden kan settes opp igjen på sine
opprinnelige murer ved Egelands Jernverk.

Holmen Gård
Styret har vurdert å flytte Historielagets virksomhet til Holmen
Gård. I den forbindelse har det blitt inngått en intensjonsavtale
mellom Historielaget og Holmen Gård Eiendom AS om over
takelse av hovedhuset og stabburet. Gjerstad kommune har ved
tatt å selge sin aksjepost i Holmen Gård Eiendom AS. Derfor er
det stor usikkerhet knyttet til hvorvidt intensjonsavtalen vil bli
godkjent av selskapets eiere. Historielaget har kommet med flere
innspill for å bevare Holmen Gård som en viktig kulturinstitusjon
i Gjerstad. Eierne av Holmen Gård vil i løpet av 2012 ta stilling til
sitt videre engasjement i selskapet.

Strategimøte på Holmen Gård
I februar ble det arrangert et strategimøte om den fremtidige
organiseringen av Samlingene på Øvre Røed og lagets omfattende
dokumentarkiv. Direktør Kjell Olav Masdalen ved Aust Agder
Kulturhistoriske Senter var også invitert og kom med mange og
gode innspill.

Slektsforskningskurs
10 deltakere har deltatt på et slektsforskningskurs i regi av
Historielaget.
Kurset ble avholdt på Abel Ungdomsskole. Veildere var Olav
Ulltveit-Moe og Kristen Flaten.

Kurs i bakerovnsbygging
I august ble det arrangert et kurs i bakerovnsbygging hos Torbjørg
Ulltveit-Moe på Moe.
Det var stor interesse for å delta på kurset og 10 heldige
kursdeltakere fikk en god og grundig innføring i gamle teknikker
for bygging av bakerovn. Kurset gikk over 2 dager.

Inntekter:		
Medlemskontingent
30 000,00
Annonser
9 300,00
Stubbar og Skroll
5 150,00
Egelands Jernverk
500,00
Slektsbøker
1 900,00
Før i Tida
84 827,00
Andre bøker
11 187,00
Nto.turer/lotteri/Porto/geby
9 245,00
Krigsminnemerke
20 000,00
Til sammen
172 109,00
			
Utgifter:		
Kontingent
2 800,00
Rekvi/porto/gebyr
3 978,00
Trykk/kopiering/graf.utred. 37 500,00
Br.landsheia dag Stand
2 931,50
Datakostnader
7 649,50
Havrefjell Turlag
5 000,00
Underholdning
2 808,00
Reise/kjøreutg.
2 113,00
Annonser
17 320,56
Honorar/gaver
4 915,00
Riving Hagane
17 672,50
Stadnamn
4 056,25
Lokale kurs
25 882,00
Styremøte/andre møter
11 738,00
Årsmøte
9 050,50
Til sammen
155 414,81
Driftsresultat 2011		
Renteinntekter 2011		

16 694,19
23 694,44

Årsresultat 2011		

40 388,63

Beholdning pr 31.12.2011			
Foliokto
6 668,20
Høgrentekonto

726 986,18

Egenkapital 01.01.2011

693 265,75

Årsresultat 2011

Medlemmer
Medlemstallet pr. desember 2011 var 300. Styret har fremdeles
ambisjoner om at antall medlemmer skal øke også i 2012.

www.gjh.no

40 388,63

733 654,38

733 654,38

Sundebru 15.01.2012
Karen Aamlid

Jan Olav Olsen
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artiklene til Torstein Skaali i Aust Agder Blad gått til drifta av
Øvre Røed. Vi takker Torstein for denne flotte og imponerende
innsatsen gjennom mange år. Styret takker også alle de som har
bidratt gjennom gaver og arbeid til Øvre Røed i 2011!
Styret retter en stor takk til alle våre medlemmer og
støttespillere for innsatsen som har blitt vist gjennom 2011.
Dette gir styret ny motivasjon og pågangsmot til å fortsette
vårt lokalhistoriske arbeid!

Stein Ørnhøi under høstmøte i november.

Ivar Byholt Samlinger
Rekneskap 2011

Stubbar og skroll ble ikke gitt ut i 2011. Bakgrunnen for dette er at det
ikke lenger er mulig å hente ut bildene i arkivet til Aust Agder Blad.

			
Inntekter:			
Aust-Agder Blad/Torstein 20 628,00
Før i Tida
1 200,00

Brokelandstur

Arrangement

Også i år arrangerte Historielaget en vandring på Brokeland. Ved
oppstart var det samlet hele 50 personer som ville bli med på
rundturen som gikk fra Brokeland, via den gamle postveien til
Stranna og videre til Østre og Vestre Sagåsen. Underveis ble det
gitt en orientering ved Brokelandsfossen. Fra Sagåsen gikk turen
videre til Bjordammen, Dalen og Tjota. På alle stedene orienterte
Olav Brokeland om hendelser, folk og eiendommene.

Kulturuka 2011
Historielaget hadde ansvaret for ”Gjerstadhistoriene” under årets
festmiddag på Holmen Gård.

Høstmøte
Året høstmøte ble arrangert på Holmen Gård i november, hvor det
møtte frem ca. 80 personer.
Temaet var kystkultur. Stein Ørnhøi holdt et kåseri om hvordan
de indre bygdene ble påvirket av kontakten med kystbyene og
Europa.
Risør Shantykor bidro med musikalske innslag og muntre historier.

Tur til Arendal

Til sammen
21 828,00
		
Utgifter:
Forsikring
8 331,00
Kom.avg.
2 797,00
LOS/strøm
6 699,34
Materiel/Møte/Tilsteln.
3 480,75
Til sammen
21 308,09
		
Driftsresultat 2011
519,91
Renteinntekter 2011
17 042,06
Årsresultat
17 561,97
			
Beholdning 31.12.2011		 532 315,32
Egenkapital 01.01.2011 514 753,35		
Årsresultat 2011
17 561,97 532 315,32
			

Historielaget hadde planlagt en tur til Arendal, hvor vi skulle
gå om bord i Nidelv for å ta en båttur rundt Hisøya. Tidligere
fylkesordfører Jon Fløistad skulle ha vært guide.
Turen måtte dessverre avlyses pga. manglende påmelding.

Sundebru 15.01.2012
Karen Aamlid

Jan Olav Olsen

I november ble det arrangert Bygningsvernkveld på Holmen
Gård. Hele 60 personer med interesse for gamle hus møtte opp.
Foredragsholdere var siv.arkitekt Hans Olaf Aanonsen, Svein
Røed, Knut Aall, Einar Engen (Norsk Kulturminnefond) og Hans
Olav Stegarud (Aust Agder fylkeskommune). Her ble det gitt
mange nyttige råd til eiere av gamle hus.

Ivar Byholts samlinger – Øvre Røed
Det ble arrangert åpen dag i Øvre Røed søndag 31. juli.
I år var det samlet ca. 60 personer på tunet i Røed.
Som tidligere år underholdt Einar Bjordam med sang og musikk.
Styret har gjort en del vedlikeholdsarbeid gjennom året. Flere har
bidratt med gaver av forskjellig slag. Også i år har honoraret fra
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Årsmøte blir avholdt
på Almuestaua
søndag 25. mars 2012
kl. 17.00

Alf Jacobsens Boktrykkeri as, 3950 Brevik.

Bygningsvernkveld

