Norges konger og konflikter i Norden
Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll
Europa kriger og Norge blokkeres
Årsaken til tap og nød – hvem får «Svarteper»?
Norge 7 år i hungersnød og isolasjon
Kontrafaktisk historie «Hvis det? – Hva da?»
Kaffe og bakels
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Årsmøtet 2014 blei avvikla 29. mars 2014 i Annies gjestekro, Dyrnes
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Medlem i Smøla historielag
Kontingenten i 2014 er 200 kr pr. person. Det er også kontingenten
for 2015. Smølaminne er med i medlemskontingenten. Den kan
betales til konto 3936.2042805.
Dersom du tipper og vil at grasrotandelen skal gå til Smøla
historielag, er organisasjonsnummeret 993 883 581.
Som forlag har historielaget dette forlagsnummeret: ISBN 978-82997974
Vårmøtet
blir 8. mai kl. 19 på Hopen brygge. Temaet er «1814 – et miraklenes år»
nå i Grunnlovsjubileumsåret. Styret forbereder et foredrag med egne
krefter.
Vi ønsker å sette Grunnloven inn i det store Europa-bildet med Napoleon,
engelskmennenes blokade, hungersnøden og ikke minst den dansksvenske maktkampen om Norge.
Hvilke virkninger hadde all uroen for handelen og befolkningen lokalt på
Nordmøre og hva bidro smølværingen med i dette dramatiske spillet?
Her er det foreløpige innholdet i foredraget:

Der møtte 23 medlemmer. Årsmelding og regnskap blei godkjent, og
årsmøtet vedtok arbeidsplan og budsjett for 2014.
Asbjørn Ole Karstensen som var valgt som leder i denne perioden, hadde
bedt om fritak, og det blei valgt ny leder for 1 år. Valgkomiteen hadde
hatt en krevende jobb, og enden blei at det vart valgt 3 styremedlemmer
i tillegg til leder. De som blei valgt, finner du under tillitsvalgte i laget.

Palmesøndag avduka ordfæørar Roger Osen denne
plakaten ved inngangen til våpenhuset i Edøy gamle kirke.
Seinare under gudstenesta var det kort orientering om
starten av det norske demokratiet.
Arbeidsprogrammet ser slik ut:
Styret vil fortsette arbeidet med publikasjonene:
 «Nytt fra Smøla historielag» som et viktig bindeledd i laget.
 Hjemmesiden «www.smola historielag.org» som inneholder
informasjon og møteplaner.
 ”Smølaminne 2014” som allerede er i arbeid med nyoppnevnt
redaksjon som består av Judith Rogne og Magne Bastian Lervik,
med Svein Rangnes som fortsatt korrekturleser og rådgiver.
Redaksjonen ønsker fortsatt ett medlem til for å være
fulltallig.Styret har planer om disse medlemstilstelningene:
 Vårmøtet blir 8. mai kl. 19 på Hopen brygge. Se egen omtale.












Sommerens tur i juni/juli blir tradisjonen tro, øy-hopping til
Tyrhaug fyr med Per Harald Ellevsøy som kjentmann.
Høstmøtet i oktober/november blir antakelig om ”Den første
smølværingen” med bidrag fra arkeologer og lokale krefter. Vi
håper at steinalderfunn som ble gjort her ute for 100 år siden,
kan stilles ut. Dette kan kombineres med at vi viser fram hva vi
har i vårt lokalhistoriske arkiv.
Vinteren passer godt til musikk- og kulturopplevelser – Operaen
i Kristiansund?
Lokalhistorisk arkiv for Smøla
la fram egen årsmelding som viser at den er godt i gang med
arbeidet.
Det har vært en aktiv dugnadsperiode for å få dette klart til
bruk.
Arkivgruppa ønsker at arkivet med kontor kan bli en møteplass
for lokalhistoriske studier.
Styret ønsker også å kunne vise noe av det som er oppbevart i
arkivet på høstmøtet senere i år.
Og det er jamt noen med gamle foreningssaker som leverer
materiell til arkivet for oppbevaring. Det blir satt pris på, og det
er viktig for ettertida.

Smølaminne 2014
Styret har streva litt for å få plass ein redaksjon for neste årbok,
men er svært glad for at Judith Rogne og Magne Bastian Lervik har
sagt seg villige til å bli med . Vi hadde gjerne sett at én person til
kunne ha vært med.
Svein Rangnes er aktiv korrekturleser og rådgiver.

Og her er redaksjonen i arbeid.
Øyturen i sommer

Tyrhaug fyr:
Oppretta 1833, 18 m høgt.
Avfolka og automatisert 1967.
Laila og Per Ellevsøy driver fyret i dag.

26. juli 2014 blir det tur til Tyrhaug fyr. Avreise fra Kyrhaug gamle
ferjekai kl 11.30. Per Harald Ellevsøy tar i mot på fyret og vil
fortelle.

Kulturminnedagane 2014
Arrangementsperioden er 13. til 21. september og temaet i år er:
Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling.
Frå 1814 til idag har det skjedd både store og små endringar i
samfunnet vårt
 Det blir planlagt utstilling, kåseri og andre aktiviteter i
samarbeid med Smøla museum og Smøla kommune.
SLEKTSFORSKERDAGEN 25. oktober 2014
Her er også temaet: Det skjedde 1814.
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