
  Sør-Aurdal Historielag 
 

 

Årsmelding 2018 

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt på Kroken, Hedalen helselags lokaler i Hedalen, den 1. mars 2018. 

Styret fikk denne sammensetningen: 

Solveig Ottosen, sekretær, Halstein Heiene, kasserer, Anne Karin Eid, styremedlem, Amund 

Grønhaug, styremedlem, Tonje Lien, styremedlem og Sigrid Haugen, varamedlem. Da 

årsmøtet ikke fikk valgt leder i laget, skulle dette tas opp på første styremøte. Etter mye om 

og men tok Halstein Heiene på seg å være kontaktperson, dvs. leder for 2018. Styret har i året 

hatt 4 styremøter og behandlet 16 saker. 

 

Laget har 57 medlemmer, en sterk nedgang fra året før. Noe av dette skyldes bl.a. manglende 

purringer på medlemskontingenten. Her får det nye styret en jobb å gjøre. 

 

På årsmøtet hadde laget besøk av Bettina Garmann og Kristine Runshaug fra Valdresmusea. 

Disse digitaliserer gamle bilder og legger ut på www.digitalarkivet.no. 

På årsmøtet var det spesielt bilder fra Sør-Aurdal som var i fokus. Mange bilder mangler tekst 

og oversikt over hvem som er på bilde. Historielagets beskjed til medlemmene, send inn 

gamle bilder, da helst med tekst. 

 

I gjen har redaksjonskomiteen for Sagn og Soge, som består av Marianne Bjørnstad, Sigrid 

Haugen, Dagny Dalen, Anette Hougsrud, Kristian Berglund og Trond Bråten, levert et 

verdifullt, historisk dokument.  I november var «Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2018» klar 

for salg. Dette 112 siders hefte er det 19. i rekka. Styret takker redaksjonskomiteen for svært 

godt gjennomført arbeid. 

Salget av heftet har gått svært bra, det er solgt for rundt førtitusen kroner fram til nyttår. 

 

Gudrun Bøhle, som var med og stiftet Sør-Aurdal Historielag i 1980, fylte 100 år i sommer. 

Laget sendte helsing og noen av lagets første styremedlemmer var over til Brøttum for å feire 

jubilanten. 

 

Samarbeid med Bautahaugens venner om St.Hans-vandring fra Hedalen stavkirke til 

Bautahaugen. 

 

Laget har støttet utgivelsen av nytt opplag av boka «Bjørnen i kirken», av Jahn Børe Jahnsen.

           

Kulturminneplan for Sør-Aurdal har vært under arbeid i år og det har vært en del møter og 

mailer vedr. utforming og innhold. Planen skal leveres kommunen. 

 

Økonomien i laget er bra, selv om årets regnskap viser kr. 6334,30 i underskudd. 

Beholdningen pr 31.12. var kr. 308 557,60. 

 

 

For styret i Sør-Aurdal Historielag 

Halstein Heiene 

  (sign) 
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