J!}igtorielag
HIS ø y HIS TOR I E L A G - Arsberetning for 2015
rvrets sammensetning:
Fomlann
Ulrik i ener Kirkedam
- velge for l år ad gangen
Ne tformann
Eldbjørg ordviJ... Westbø
- ikke på valg
tyremedlem
Tor Vik
- pa valg
Kasserer/styremedlem Knut Jørgen Wmgaard Knudsen - går ut av styret etter eget ønske.
Styremedlem
olvelg Garcia de Pre no Espeland -ikke på valg .. ...
Styremedlem
Signe Krogh Andersen
- ikke på valg
tyremedlem ........ Alfllild Taraldsen. .. . ..... . - på valg
Fjorarets årsmøte ble avholdt 24. no ember på Hisøy Menighetshus. med 27 fremmøtte.
Årsmelding, regnskap. budsjett og valg gikJ... greit unna. Etter bevertningen gjentok fonnannen
det amme tablået om histonelaget fremførte ute på Store Torungen under l OO-årsjubileet for
ståltårnet. den 7.sept. l fjor. Han fortalte. sang og deklamerte et dikt av Osmund Fiskaa om en jente tTa
Setesdalen. om ble gift med en av fyrvokterne der ute. Hun lenbrtet veldig hjem til DALEN. og gikk
mye for eg elv. Torungen siste fyrvokter. Per olli. hadde rollen om hennes mann.
2015 har vært et travelt år Vi har avholdt 10 ordinære styremøter. samt mange arbeidsmøter i
torb.med den nye boken om Hi . Til tro for Iqølig temperatur og sterk vmd. ble det en vært
mlllneverdig fredsmarkenng på andvigen Festnlllg, 8. mai. i samarbeid med Arendal Historielag
Fremmøtet har vel aldri vært a '/Dri~og. I tillegg hadde VI stort besøk av etterkommere a to a"
be erningen på Hølenflyet. De kom fra London. Sør-Afrika og Australia for a e hvor fortedrene deres
hadde ofret livet, og deltok på flere arrangementer og minnestunder. amtlige uttrykte tor glede og
takknemlighet over endelig å ha kommet hit. og over mottagelsen de hadde fått. Gamle SaJ1dvigen Vel
bød på katTe og vafler. Både de og alle andre som bidrog takkes for lojalt oppmøte år etter år.
8.mai er jo også Veteranenes Dag. I år var det et spesielt arrangement på Houens plass. med
avduking av det nye monumentet over krigs eileme som ga sitt liv under krigen. De fleste av styret var
tilstede. igne og olveig representerte etterpå lager vårt på kommunens markering i Arendal Gamle
Rådhu.
Formannen og den oppnevnte bokkomiteen har arbeidet hardt for li bli ferdig med boken om HIS.
og tikk den i tlykken i god tid før Julerushet. Det er blitt en tin bok. litt større en Kolbjørnsvik-boken
med interes ante artikler og mange flotte bilder. Kirkedam har også besøkt flere teder om hetet
Hisø). eller har Hi i i navnet. Han har ogsa amlet mye stoff til bok nr. 2 om Kolbjørnsvik. Den bill
en tin oppfølger av den før te! VI har fort att oppryddingen på arkivet.
Ulrik har hatt flere vandringer rundt om pa Hi øy i løpet a året, bl.a. for diverse lag o~
foreninger.
Laget deltok på "Litterærtjulebord" pa Biblioteket i nov . I fjor. Vi deltok også på "Julehu ., på
Kløcker Hu i desember. og vil gjenta dette i år. Formann og nestlonnann har deltatt på møter i ho t
"edr. fortsette I e av kartleggingen av (Uthavnem. i regi av AgderfYlkene vernemyndigheter
H.H. har ca. 200 medl.. blant dem hele familier med en betalende. Laget har 7 æresmedlemmer'
Bjørg og Rolf Olsen. Vlrik S. Kirkedam. Søren Chr. Christensen, Eldbjørg Nordvik We tbø.
Kristen Taraldsen og Tore J. Clau sen.
Kontingenten foreslås forhøyet til kr.t501200 tor vanlig, og kr.l.500/2000,- for liv varig
medlemskap.
Hisøy Hi torielag takker Arendal kommune for støtte på Kr. 15.000,- i 2015, og ellers alle andre
om har hjulpet o s i året om gikk. Vår rev\ or. Poul Lassen. takkes for velvilligheten. og han
foreslås gjenvalgt.
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