
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2013-2014 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 14.juni. 

Det ble gjenvalg i alle verv, årsmelding og regnskap ble godkjent. 

I anledning stemmerettsjubileet, fortalte Kari Hagelia Olstad om sin tante, Magnhild Hagelia, en 

pioner som kvinnelig stortingspolitiker, og ridder av St. Olavs orden.  

 

Styret har i år hatt 10 styremøter og et korrekturmøte.  

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

  

 Årsskriftet har også i år vært den største saken for styret, og ligger klart til å slippes. Også 

denne gang kan vi takke for fine bidrag, som vi håper kan inspirere andre til å dele sine 

fortellinger og kunnskap med Sandøytårnets lesere.    

 Arbeidet med boken om Sandøya skoles historie er nå i gang. Vi er så heldige å ha fått 

Jorunn Hareide til å påta seg oppgaven. Vi etterlyser bilder og annet materiale som berører 

skolens historie helt opp til dags dato. 

 Kystkulturuka hadde også i år annonsert en guidet vandring på øya, denne gang  med 

kombinasjon av natur og historie. Steinar Thorsen sto for historiedelen,  på vegne av 

historielaget, og Rune Sævre skulle ta guidingen gjennom Nordskau. Opplegget var litt for 

ambisiøst, både når det gjaldt tidsramme og båtfrakt av turdeltakere fra Hagefjordbrygga. 

Det måtte derfor kuttes og improviseres noe. Historielaget takker for innsatsen og for penger 

til laget. Kommende sommer er vandringene overtatt av Made on Sandøya. 

 Arbeidet med Tvedestrand folkebibliotek om en billeddatabase har også i år stått litt på vent. 

Systemet er etablert, men arbeidet med å legge inn hvert bilde, velge kategori og søkeord er 

tidkrevende. Men historielaget er fortsatt meget interessert i det folk måtte ha av album og 

løse bilder. Vi skanner bildene for videre lagring, og eierne får originalene tilbake. 

 Vi håper å få opp et informasjonsskilt ved det tidligere fiskemottaket på Klåholmen i løpet 

av sommeren. Da vil tre steder være utstyrt med slikt skilt. Styret tar gjerne imot forslag om 

andre steder på øya som kan være verdt et info-skilt.   

 Historielaget har i år hatt 108 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 

Elisiv Løvøen   styremedlem     

    

Heidi Moana Rueness  varamedlem 

Terje Berntzen   varamedlem 

 

Ulf Grøstad   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

Vestre Sandøya 19.06.2014 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


