Arendal historielag
Årsberetning 2017
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Ellen Ledaal Gjertsen
Jakob Bakken
Tone Fossgard
Bjørn Drivdal
Asbjørn Ribe
Dag Magne Johannessen
Jan Lillevik
Hilde M. Austarheim
Christian Pedersen
Knut Flovik Thoresen

Styremøter:
Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 53 saker.
Medlemmer:
Det er registrert 190 betalende medlemmer.
Redaksjonskomité for Sånn var det, årbok nr 23:
Asbjørn Ribe, Hilde L. Austarheim, Bjørn Drivdal, Karl Ragnar Gjertsen, Knut Flovik
Thoresen og Ellen Ledaal Gjertsen.

Aktiviteter og arrangementer:
25. januar:

Nicolai Henrich Jæger, byfogd i Arendal, ordbokpionér,dikter og
naturhistorisk entusiast v/ John Ole Askedal. Møtet ble holdt på Arendal
gamle rådhus.

15.februar:

Årsmøte i Arendal gamle rådhus. Etterpå åpent møte om: Sørlandsforfattere
v/ Eilert Skjævestad.

22. mars:

Samholdbevegelsen v/ Harald Flodda, på Arendal gamle rådhus.

26. april:

Lassens hus og hage, vandring med Christian Pedersen.

08. mai:

Felles fredsarrangement med Hisøy historielag m.fl. i Sandvigen.

31. mai:

Byvandring over Kloppene v/ Hilde Austarheim og Asbjørn Ribe.

15.- 18. august: Stand under Arendalsuka sammen med Agder historielag
10. september: Kulturminnedagen. Årets tema: Kulturminner i samfunnets tjeneste.
Aleksander Møllers Minde / Sløyden
20. september: Oppvekst og liv v /Finn Christensen. Møtet var på Kløckers hus .
18. oktober: Lutherjubileet. Hva skjedde i vårt område da reformasjonen ble innført i
Norge? v/ Sissel Hasleholm og Jens Barland på Kløckers hus.
15. november: Arendal historielags årbok 2017. Mange av forfatterne presenterte sine
artikler i ”Sånn var det”, årbok nr 23, på Fagforeningenes hus.

I tillegg har vi deltatt på lokalhistorisk dag på biblioteket 1. april og på Kløckers julehus 2.
desember.

Årbøker
Årbok nr 23 ble trykket i 850 eksemplarer og er som tidligere utgaver både velskrevet
og fyldig. Takk til alle bidragsytere og annonsører som gjør det mulig å utgi årbok hvert år.
Salget av årbøkene går jevnt godt. Flere av de eldre utgavene er nå utsolgt, men en del
årganger kan fortsatt skaffes.

Andre forhold
Styret har fulgt med i planer for utviklingen av byen og uttaler oss ved kommunale høringer
når det er aktuelt. Henvendelser fra kommunen og andre lag og privatpersoner er besvart så
godt vi har kunnet. Byvandringer har vært holdt på forespørsel.
Ellen Ledaal Gjertsen representerer historielagene i kommunen i styringsgruppa for Arendal
by- og regionhistorie 2023. Tone Fossgard og Ellen Ledaal Gjertsen representerte laget på
årsmøtet i Agder historielag 22. april. Laget var også representert på samlingene kommunen
har hatt for historielagene med forfatter av bind 2 av by- og regionhistorien.

Økonomi
Det økonomiske resultatet for laget i år er tilfredsstillende.

Alt i alt
har 2017 vært enda et godt og aktivt år for historielaget. Møter og aktiviteter har vært varierte
og skapt interesse hos mange. Oppslutningen om våre arrangementer har stort sett vært bra.
Styret takker alle som har bidradd til vår virksomhet. En særlig takk for godt samarbeid gir vi
til Arendal kommune, Arendal Bibliotek, Agder historielag, nabohistorielagene, Arendals
Tidende, Agderposten, Aust-Agder museum og arkiv og Stiftelsen Kløckers hus, som alle på
hvert sitt vis er støtter i vårt arbeid med lokalhistorie.
Arendal 30.01.18
for styret
Ellen Ledaal Gjertsen
leder

