Årsmelding for 2014
Styrets sammensetning i meldingsåret:
Trond Bråten, leder, Kjellaug Kjensrud, nestleder, Solveig Ottosen, sekretær, Anne Karin Eid
og Arvid Berg, styremedlemmer, Eldor Bråthen (formelt ikke styremedlem), kasserer, Sigrid
Haugen og Dagny Dalen, varamedlemmer.
Årsmøtet ble holdt i samfunnssalen i Begnadalen den 24.mars.
Etter årsmøtet ble en del av dvd-filmen som er laget av museumssamlingen etter G. O.
Waagaard vist, der Gudbjørg Fønhus Stensrud intervjuer Gudbrand mens de går gjennom
samlingen.
I meldingsperioden er det holdt tre styremøter.
Pr. 9. juli hadde historielaget 84 betalende medlemmer.
Den 14. juni var Sør-Aurdal Historielag arrangør for årsmøtet i Valdres Historielag. Dette ble
avviklet på Bagn Bygdesamling. Delegatene overvar først det årlige museumsstevnet, der
hovedtemaet var Grunnloven. Tore Pryser fortalte fra sin bok ”1814 i Oppland”, Svein
Thorsrud kåserte om Hans Jacob Stabel og Ingvild Vegstein Leite om ”jødeparagrafen”, § 2 i
grunnloven.
Det formelle årsmøtet ble satt kl. 16 00, etter at museumsstevnet var avviklet, og startet med
middag – spekemat med tilbehør samt kaffe og kringle.
Årsmøteutgiftene ble dekket av Valdres Historielag.
Den 20. juli var Sør-Aurdal Historielag teknisk arrangør for friluftsgudstjeneste på
Ulekyrjetomta.
Lanseringen av ”Sagn og Soge i Søndre Ourdahl Anno 2014” ble arrangert i samarbeid med
Ringerike Turistforening på Nørre Lokalet i Hedalen den 11. oktober.
Dette arrangementet kom i stand på initiativ av Kjetil Sudgarden ved Ringerike
Turistforening.
Utenom lanseringen av Sagn og Soge, spilte Knut Myran sin slått ”Rugg”, Arne Horge og
Axel Holt bidrog med viser, dikt og historier og Helge Nordby tok publikum med på en
vandring i ord og bilder i ”Trekanten i Vassfaret”.
Arrangementet var godt besøkt, og Kjellaug Kjensrud og Sigrid Haugen – med sine trofaste
hjelpere – sto i all hovedsak for servering og forberedelser til arrangementet.
Årets Sagn og Soge ble betydelig mer omfangsrik enn tidligere utgaver (127 sider). Dette
skyldes i all hovedsak en artikkel om Sigurd Islandsmoen, skrevet i forbindelse med 50 års

markering etter komponistens død. Ellers har redaksjonskomiteen en del stoff som de ikke
fant plass til i 2014-utgaven, men som vil bli tatt med i neste utgave.
På kulturkvelden i Hedalen den 21. november ble Eldor Bråthen tildelt Sør-Aurdal kommunes
kulturpris. Historielagets styreleder var til stede og overrakte en hilsen til prisvinneren.
Vedlikeholdet på Ulekyrkjetomta har også sist sommer blitt foretatt av Herman Leite. Det
kommunale tilskuddet dekker det meste av utgiftene til dette.
Merking av ”Stabelvegen”, Begnadalen – Hedalen, har ligget i bero i påvente av opprydding
etter kraftlinje ved SAE. Merking til plassene Forskrekkelsen og Farin har også ligget i bero
p.g.a. veg / tunellbygging ved Sparkevik.

