H I S Ø Y H I S T O R I E L A G - Årsberetning for 2017
Styrets sammensetning:
Formann
Ulrik Sissener Kirkedam
- velges for 1 år ad gangen
Nestformann
Eldbjørg Nordvik Westbø
- ikke på valg
Styremedlem
Tor Vik
- har gått ut av styret
Styremedlem
Alfhild Taraldsen
- på valg
Styremedlem/kasserer Svein Svenningsen
- på valg
Styremedlem
Signe Krogh Andersen
- ikke på valg
Styremedlem
Rune Gjeruldsen
- ikke på valg
Fjorårets årsmøte ble avholdt 24. november i skolekantinen, med 35 fremmøtte.
Årsmelding, regnskap, budsjett og valg gikk greit unna. Etter bevertningen var turen kommet til
kveldens tema, «Hisøy fra A til Å», ved Ulrik. Vi fikk mange smakebiter, ledsaget av fine bilder på
storskjerm. Dette falt i publikums smak og stemningen var god.
2017 har vært nok et travelt år. Vi har avholdt 10 ordinære styremøter, og mange arbeidstimer
med den nye boken vår: «Hisøy på tvers». Den 31.1. arrangerte vi medlemsmøte på Menighetshuset
med vel 80 tilhørere for å mimre om gamle Hisøy kommune før kommunesammenslåingen i 1992.
Flere tidl.ordførere, rådmann, m.fl.var innbudt. Det ble mange artige historier og situasjoner, og mye
latter fra salen. Og publikum fulgte opp med egne opplevelser.
1.april var det lokalhistorisk «Gullørdag» på Arendal bibliotek. Det var utstilling og musikk.
Hisøy H.lag spilte en stor rolle. Ved hjelp av Arendals Dramatiske Selskab fikk vi i stand et tablå om
«Gullverket i Grødevigen». Dette ble jublende mottatt av de mange fremmøtte! Fem av historielagene
holdt så hvert sitt 20 min. kåseri om gruvedrift i sine distrikter, før en gikk direkte over til en stor
bokauksjon, med formann Ulrik som dreven auksjonarius. Mer enn 120 objekter føk ut i en fei –
mange virkelige godbiter, men også noen svært billige, da Ulrik ofte slo til på både 10 og 20 kr.
Fredsmarkeringen på Sandvigen Festning, 8. mai, i samarbeid med Arendal Historielag, ble
arrangert i kjente former, med appeller, musikk v/representanter fra Arendal Byorkester, flaggborg fra
9. kl. på Hisøy skole, pent dressede karer fra Arendals Sjømandsforening, samt mange uniformerte fra
diverse forsvarsgrener. Fremmøtet var som alltid meget godt! Muséet vårt var åpent, og det hele ble
avsluttet på Grendehuset, hvor Røde Kors’damer stod for kaffe og vafler. Signe og Eldbjørg repr. laget
vårt på Veteranmarkeringen på Houens plass, og på bevertningen i Gamle Rådhus, tidligere på dagen.
Endelig ble minnestøtten over 2. verdenskrigs falne fra Hisøy flyttet til Hisøy kirkegård, og 8.
mai var en opplagt dag for en minnehøytidelighet. Kl. 13.00 var en stor skare mennesker samlet foran
den høyreiste bautaen. –– etterlatte, historielaget, andre personer, samt en imponerende flott flaggvakt
fra Sjømandsforeningen. Det var taler og blomsternedleggelse fra Arendal kommune, de etterlatte,
Hisøy Historielag, Sjømandsforeningen, samt representanter for kirkevergen - som hadde stått for
flyttingen. En hornblåsergruppe spilte før og etter seremonien. Minnebautaen har fått en verdig
plassering, der den strekker seg mot himmelen, på haugen ovenfor kapellet.
Arbeidet med den nye boken har tatt mye tid! Det ble en stor bok, med mange interessante
artikler, og mange flotte bilder. Laget deltok på Kløckers «Julehus” i desember. Likeså på Kremmer marked i Kolbjørnsvik i juni, hvor boksalget gikk bra. Hjemmesiden vår er blitt veldig fin, den gir et
godt bilde av lagets virksomhet. Formannen har som vanlig hatt flere omvisninger på øya for
foreninger o.l., og Rune og Werner Wernersen har hatt Åpent Hus på Sandvigen Festning i høst.
H.H. har ca. 210 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 2015 til kr.150,- for vanlig, og kr. 2000,- for livsvarig
medlemskap. Dette gjelder fra og med 2017.
Hisøy Historielag takker Arendal kommune for støtte på Kr. 9.000,- i 2017, 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.
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