Årsmelding for 2017
Styrets sammensetning i meldingsåret:
Trond Bråten, leder, Kjellaug Kjensrud, nestleder, Solveig Ottosen, sekretær, Halstein Heiene, kasserer,
Anne Karin Eid, styremedlem, Sigrid Haugen, varamedlem.
Historielaget har 73 medlemmer.
Redaksjonskomiteen for Sagn og Soge har bestått av: Sigrid Haugen, Dagny Dalen, Anette Hougsrud,
Kristian Berglund og Trond Bråten.
Årsmøtet ble avholdt på Soltun den 28. februar 2017.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, viste Jan Arne Sebuødegård en film fra Valdres Jordbruksskule i 1950/51.
Han bidrog ellers med interessante kommentarer til filmen og tiden den viste glimt fra.
Det er avholdt bare to styremøter i meldingsperioden.
Styreleder har deltatt på fem møter vedr. Årbok for Valdres Historielag.
Dessuten representerte styreleder laget ved årsmøtet i Valdres Historielag, som ble avholdt i Hegge
kyrkjestogo, og med en påfølgende omvisning i Hegge kyrkje.
I forbindelse med historielagets støtte til flyttinga av Kongesteinen fra Dønhaug til Vangen, har Trond
skrevet tekster og laget stativ til informasjonstavle ved steinen. Tekstene er trykt på solid plastfolie ved
Haugen Tre AS i Bruflat.
Siden Ulekyrkjetomta ble en del av Tusenårsstedet i Sør-Aurdal, har historielaget hatt ansvaret for
vedlikeholdet av tomta, noe som i all hovedsak har bestått i å holde vegetasjonen nede. I 11 år har Herman
Leite tatt seg av dette, men da han frasa seg vervet, fant laget ingen som kunne påta seg vedlikeholdet. Nå
har historielaget, i brev av 20.10.17, meldt fra til Sør-Aurdal kommune om dette, med bekreftelse fra
kommunen av 11.12.17.
Sør-Aurdal Historielag hadde begynt å tenke på høsttur til Reinli, med temaet om de rosemalte salene i Høve
og Bakko og Reinli Stavkyrkje. Det viste seg at Valdresmusea v/Bagn Bygdesamling hadde klare lignende
planer. Dette endte med et vellykket samarbeid.
Den 17. september møttes et 60-talls personer ved Reinli kapell.
Randi Bakkene åpnet dørene i den nyrestaurerte bygningen i Bakko, slik at alle – puljevis – kunne komme
opp på den dekorerte salen, der Knut Øystein Bakken orienterte om malingsteknikken som
bygdekunstneren, Erik Eriksen Hagene, benyttet ved dekorasjonene av salen. Ellers orienterte Anne Marit
Nordaker om rosemalere i Valdres.
Etter omvisningen i Bakko, sto Marianne Jensen klar ved kyrkjestupulen for å formidle historie om
Reinliskyrkja.
Dagen ble avsluttet med kaffeslaberas i menighetssalen i kapellet.
Den 1. febr. 2018. Trond Bråten

