Årsmelding for 2016
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 81 medlemmer.
Redaksjonskomiteen for Sagn og Soge har bestått av: Sigrid Haugen, Dagny Dalen, Anette Hougsrud, Eldor
Bråthen, Kristian Berglund og Trond Bråten.
Årsmøtet ble avholdt på Soltun den 17. mars 2016.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, ga årsmøtet styret fullmakt til – etter søknad – å fordele inntil 50.000 kr. til
kulturformål.
Arne Erik Fønhus kåserte rundt temaet; ”tanker rundt Mikkjel Fønhus` forfatterskap”.
Det er avholdt tre styremøter i meldingsperioden. I tillegg var styret samlet ved lanseringen av ny
Sagn og Soge.
Styreleder har deltatt på seks møter vedr. Årbok for Valdres Historielag.
Historielaget har gitt støtte til bokprosjektet om tysklandsbrigadesoldater fra Valdres med kr. 2.000,
etablering av nettside om Edvard Elsrud med kr. 10.000 og flyttinga av Kongesteinen / Dønhaugsteinen fra
Dønhaug til Vangen på Bagn med kr. 8.000.
Den 17. juli bisto historielaget ved arrangeringa av friluftsmesse på Ulekyrkjetomta.
Den 21. august arrangerte historielaget søndagsutflukt, der temaet for dagen var; Det gamle Leirskogen.
Kl. 11 00 ble vi hjertelig mottatt i Haftonbygningen på Valdres Folkemuseum av Reidun Borgny Dølhuset.
Reidun bidrog ikke bare med omvisning og informasjon, men også med kaffe og kringle m.m.
Deretter inntok vi en velsmakende lunsjtallerken på Munkekroen på Valdres Folkemuseum.
Videre gikk turen til Leirskogen.
Først ble vi mottatt av Bodil og Ola Hafton på tunet i Hafton, der den stor Haftonbygningen en gang ble
bygd. Der fikk vi også høre mer om garden, før og nå.
Til slutt samlet alle seg på Øvregarden, der Guro og Stein Ivar Øvergaard tok imot alle med kaffe
m/tilbehør, – i tillegg til Kjellaug- og Sigrid-kringle – underholdning og omvisning.
Mikael Øvergaard kunne, med sin store kunnskap, fortelle interessante historier om stedet og bygda ellers.
Slik Leirskogen viste seg denne augustdagen, er det lett å forstå at folk har valgt å leve i denne bygda i
hundrevis av år.
De påmeldte, et trettitalls personer, var godt fornøyd med dagen.
Den 20. oktober ble Sagn og Soge i Søndre Ourdahl Anno 2016 lansert på biblioteket på Bagn. Dette var et
samarbeid mellom biblioteket, Den kulturelle spaserstokken og historielaget.
Visesangeren Erik Lukashaugen hadde et ca. times program, der han bl.a. fortalte om– og sang tekster av
Hans Børli, tonesatt av ham selv.
Også denne sommeren har Herman Leite tatt seg av vedlikeholdet på Ulekyrkjetomta.

