
H I S Ø Y   H I S T O R I E L A G    -   Årsberetning for 2016 
Styrets sammensetning: 
Formann                        Ulrik Sissener Kirkedam                 - velges for 1 år ad gangen 
Nestformann                  Eldbjørg Nordvik Westbø               - på valg 
Styremedlem                 Tor Vik                                            - ikke på valg 
Styremedlem                 Alfhild Taraldsen                             - ikke på valg 
Styremedlem/kasserer   Svein Svenningsen                          - ikke på valg 
Styremedlem  .            Solveig Garcia de Presno Espeland   - går ut av styret etter eget ønske. 
Styremedlem                 Signe Krogh Andersen        - på valg 
 
      Fjorårets årsmøte ble avholdt 24. november på Hisøy Menighetshus, med 37 fremmøtte. 
Årsmelding, regnskap, budsjett og valg gikk greit unna. Etter bevertningen var turen kommet til 
kveldens tema, som selvfølgelig var den nye boken om HIS. Boken var blitt veldig fin, og godt tatt 
imot av Hisøyas beboere. Formannen ga oss mange smakebiter fra tettstedet, ledsaget av flotte bilder 
på storskjerm. Dette falt i publikums smak og stemningen var god. 
      2016 har vært et særdeles travelt år. Vi har avholdt 13 ordinære styremøter, samt tilbragt mange 
arbeidstimer i det nye lokalet vårt på Menighetshuset. Det har vært to medlemsmøter i høst: Den 
22.9. på Kolbjørnsvik grendehus, hvor mer enn 50 tilhørere presset seg sammen. Mange stod, noen 
satt på gulvet, og enkelte valgte å gå hjem igjen. Tema var «Brannen i Kolbjørnsvik 8. juni 1963» og 
«Kjendiser på Børsen». Formannen viste film og bilder, og publikum var levende med. Mange hadde 
vært midt i katastrofen, og fortalte både trasige og muntre historier. Temaet «Kjendiser» vakte mye 
latter. Flere av dem var til stede deltok med historier. 26.10. var det Sandvigens tur. Det møtte opp 38 
tilhørere på grendehuset der. Her var hensikten å samle stoff til vår nye bok. Leif Webenstad fortalte 
om alle butikkene som hadde vært der i tidens løp, og det ble samtalt om løst og fast. Lyset sviktet oss 
en smule, så vi satt i skumring med levende lys. H.H. har også spandert «Ordførerkjede» til 
styreleder for A/S KOLBJØRN. Det ble en flott affære, laget av gamle poletter, ispedd motiver av 
ferja i emalje. Ulrik overrakte kjedet på Generalforsamlingen 25. febr. under meget stor begeistring. 
      Fredsmarkeringen på Sandvigen Festning, 8. mai, i samarbeid med Arendal Historielag, ble 
arrangert i kjente former. Fremmøtet var som alltid godt. Grendehuset var ikke ledig, så Velet kunne 
ikke servere kaffe i år. Dette ble derfor servert fra muséet vårt inne på festningsområdet. 8.mai er jo 
også Veteranenes Dag. Alfhild og Solveig representerte laget vårt på markeringen i Gamle Rådhus. 
     Arbeidet med en ny bok er allerede i gang. Denne vil fange noe bredere ut over øya, til steder 
som ikke er blitt behørig behandlet tidligere. Det er mye å ta tak i, men vi venter å få den ut til neste 
høst. Denne høsten har det vært mye skriverier om minnestøtten over krigens falne. Historielaget 
foreslo for flere år siden å flytte den til Festningsområdet, med fritt utsyn utover havet. Men dette lot 
seg ikke gjennomføre. Formannen har vært i flere møter med bl.a. pårørende, kirkevergen og 
representant fra Bispekontoret, og nå ser det ut til at bautaen kan flyttes til kirkegården – på haugen 
ved siden av kapellet. 
       Laget deltok på «Litterært julebord» på Biblioteket i fjor, og på Kløckers”Julehus”. Likeså på 
Kremmermarked i Kolbjørnsvik, og på Kjempestaden i sommer. Boksalget gikk bra, så dette vil vi 
fortsette med. Vi har også hatt møte med Slaabervigs Venner, og blitt orientert om det omfattende 
arbeidet de har satt igang, for å bringe parken tilbake til fordums prakt. 
      H.H. har ca. 200 medl., blant dem hele familier med én betalende.Vi har også fått noen nye i år. 
Laget har 7 æresmedlemmer: Bjørg og Rolf Olsen, Ulrik S. Kirkedam, Søren Chr. Christensen, 
Eldbjørg Nordvik Westbø, Kristen Taraldsen og Tore J. Claussen.  
       Kontingenten ble vedtatt forhøyet i fjor til kr.150,- for vanlig, og  kr. 2000,- for livsvarig 
medlemskap, og dette gjelder fra 2017. 
        Hisøy Historielag takker Arendal kommune for støtte på Kr. 15.000,- i 2016, og ellers alle andre 
som har hjulpet oss i året som gikk. Vår revisor, Poul Lassen, takkes for velvilligheten, og vi 
foreslår ham som vanlig gjenvalgt.  
 
 
15/11/2016/ENW                                                                      STYRET 


