Sør-Aurdal Historielag
Årsmelding 2013
Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:
Eldor Bråthen, leder og kasserer
Arne Erik Fønhus, nestleder
Solveig Ottosen, sekretær
Arvid Berg, styremedlem
Anne Karin Eid, styremedlem
Årsmøtet ble holdt på Soltun 14.mars. Ole Martin Høgfoss viste lysbildeprogrammet «Gud
bevare» om gamle boplasser i Vassfaret.
Årets sommertur gikk til Hadeland. Vi besøkte Granavollen og Søsterkirkene. Matstopp på
Oldemors Karjol. Anne Karin Eid hadde fått til et meget bra opplegg for dagen. Dessverre
liten tilslutning, bl.a. fordi vi kolliderte med annet arrangement her i kommunen.
Merking av stier ble av forskjellige grunner, bl.a.vegarbeid på E16 sør for Bagn, ikke fullført i
2013. Skilt ligger på lager. En god del av Gamlebakka er ferdig merket. En dugnadsgjeng med
Arvid Berg som organisator gjorde godt arbeid før frost og snø hindret videre virksomhet.
Arne Erik Fønhus har opprettet og vedlikeholder ny facebookside. Her kan man bl.a. finne gamle
bilder og bilder fra sommerturen vår. 119 personer liker sida. Mange positive kommentarer.
Det er satt opp ny kasse ved varden på Langeberg. Stien er rydda og GPS-merka.
Styret takker Kristian Berglund for godt arbeid i denne forbindelse.
Laget betaler for slått på Ulekyrkjetomta. Tilskudd fra kommunen går til dette. Herman Leite har i
flere år utført arbeidet på en meget tilfredsstillende måte. Henvendelse fra
Leite vedr. bruk og vedlikehold behandles av kulturetaten i Sør-Aurdal kommune.
Laget har mottatt brev med spørsmål om å være med på å utgi informasjonsguiden. Styret fant at
vi ikke har kapasitet til dette. Tilbud om plass i SA-posten, uten at dette forplikter oss økonomisk, har
vi takket ja til.
Ovennevnte henvendelse, engasjement i forhold til kulturstier, og spørsmål vedr. vårt forhold til
Valdres historielag, gjorde at styret fant grunn til å gjennomgå lagets vedtekter. Sigrid Haugen og
Arne Erik Fønhus har utarbeidd nytt forslag. Forslaget er behandlet i styret og legges fram for
årsmøtet.
Laget har gitt økonomisk støtte til bokutgivelse i anledning 850-årsjubileet for Hedalen stavkirke.
Arbeidet med Sagn og Soge 2014 er godt i gang. Siri Gjerdalen har gått ut av skriftkomiteen, og styret
takker henne for godt arbeid i flere år.
Kristian Bergsund representerte laget ved grunnlovsarrangement på Honne 1.februar.
Det har kommet forslag om å flytte Dønhaugsteinen (Kongesteinen) til Bangsmoen. Styret mener at
Kongesteinen bør bevares. Hvis steinen bør eller må flyttes, og dette lar seg gjøre uten for store
ulemper og kostnader, mener styret at laget bør bidra til dette.
Medlemstallet har gått ned.

