
 

 

SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2012-2013 

 

 

Styret har i år hatt 8 styremøter. 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 15.juni, der Johannes G. Torstveit ga oss et spennende foredrag 

med utgangspunkt i sin egen bok,  «Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti, Arendal 1886-88» 

Referat fra møtene er lagt ut på www.sandoya.no 

  

 

 Årsskriftet har også i år vært den største saken for styret. Med dyktige bidragsytere og litt 

leting i gamle kilder, er skriftet nå godt og vel i havn. Vi tror bestemt det ennå er historier å 

fortelle, og at flere har noe på lager, smått eller stort, så grav i gamle skuffer og kikk i gamle 

album! 

 Samarbeidet med Tvedestrand folkebibliotek om en billeddatabase har av forskjellige 

grunner stått litt stille, men dette bør videreføres. 

 Under Kystkulturuka hadde historielaget en guidet vandring fra Sandøykilen til 

Vestegårdskilen, ledet av en fortellerglad Steinar Thorsen, som skal ha stor takk.  

 Styret har drøftet videre muligheten for å få laget en bok om Sandøya skoles historie. Vi har 

en tråd å nøste i, men er ikke i mål.   

 Vi håper om kort tid å få opp skilt ved fiskemottaket på Klåholmen. Det er også tenkt ut en 

løsning for å unngå  problemet med fukt slik vi har hatt på eksisterende skilt. Så har vi fått 

litt stoff fra Kartverket angående tidligere stake på trigonometrisk punkt på Kovlefjell, 

mulig gjenoppføring eller et skilt ?   

 Historielaget har i år hatt 107 medlemmer. Kontingentgiro legges sommerstid i alle 

postkasser, og vi håper riktig mange vil bruke den også neste år ! 

 

Historielagets styre har i år vært : 

 

Anne Rogstad Marcussen leder 

Erling H. Berntsen  styremedlem og kasserer 

Sonja May Amundsen styremedlem og sekretær  

Asbjørn Trondal  styremedlem og årsskriftsboss 

Eilif Hertel-Aas  styremedlem fram til april, da Elisiv Løvøen trådde inn i styret 

   

Elisiv Løvøen   varamedlem 

Heidi Moana Rueness  varamedlem 

 

Ulf Grøstad   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

 

Vestre Sandøya 13.06.2013 

for styret 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


