Invitasjon
til åpent møte for alle interesserte
«Smølværingen i steinalderen»

Nytt fra

Nr 2/2015

8. årgang

Medlem i Smøla historielag
Kontingenten i 2015 er satt til 200 kr pr. person. 1.stk Smølaminne
er med i medlemskontingenten. Bankkontoen til Smøla historielag
er 3936.2042805. Dersom du har glemt å betale kontingenten, ber
vi om at du gjør det med det første. Dersom du ikke ønsker å vere
medlem lenger… meld i fra til kasserer.
Tipper du vil vi gjerne at grasrotandelen skal gå til Smøla historielag.
Organisasjonsnummeret er 993 883 581.
Som forlag har historielaget dette forlagsnummeret: ISBN 978-82997974
På nettsida vår http://smola.historielag.org/ finner du hva vi har til
salgs av bøker og hefter.

Har du e-postadresse og vil at vi heller sender deg «Nytt frå Smøla
historielag» digitalt. (pdf. Fil) send navn, adresse og e-postadresse
til Kasserer: Kåre Flataukan epost: kare.flataukan@gmail.com så
sparer vi både porto og papir.

Foredrag og utstilling av arkeologiske funn
Guri-senteret 18:30 torsdag 16. april 2015
Arkeolog Kjell Brevik
viser gjenstander fra arkivene og kåserer om
«Steinalder-bosettingen på Smøla»
Velkommen til en spennende historieaften
Inngangsbillett: kr 100,- med kaffeservering.

Årsmøtet vedtok dette arbeidsprogrammet til neste
årsmøte:
Publikasjoner:
 «Nytt fra Smøla historielag» videreføres, med praktiske
opplysninger om laget og referat fra arangementer. Til
den som ønsker det vil det i stedet for papirversjonen
være mulig å få Nytt fra Smøla historielag pr. e-post i
pdf format.
 Hjemmesiden «www.smola historielag.org» oppdateres
med informasjon om lagets aktiviteter og møteplaner.
 Smølaminne 2015 er på planleggingsstadiet og vil etter
planen komme ut i løpet av høsten. Har du stoff å bidra
med vil redaksjonen gjerne motta dette fra deg.
Redaksjonen består pr. i dag av: Judit Rogne, Roy Scott
Heiersted, Magne B. Lervik og korekturleser Svein
Rangnes.
Planlagte tilstelninger:
 Vårmøtet blir 16. april på Gurisenteret. Temaet er
«Smølværingen i steinalderen» Hoved-foredragsholder
blir Kjell Brevik.
 Sommerens tur i Juni/Juli. Det planlegges et besøk på
Haugjegla fyr med Tonny Iversen som guide.
 Kulturminnedagene 2015 blir i september. Tema er satt
til: Nabolag; mennesker, kulturminner, historie. Vi
planlegger et samarbeid mellom Smøla Kommune, Smøla
museum og Smøla historielag.
 Tema for høstmøtet i oktober/november er ikke fastsatt
men vi ser på muligheten for «Smølværingen emigrerer til
Amerika» men ingen ting er fastlåst.

Lokalhistorisk arkiv for Smøla.
Vi stasar på å ha open kveld andre tirsdagen i kvar månad. Unnataket
er juli og desember. Da reknar vi med at det er mange andre oppgaver.
I desse opne kveldane kan det vera dugnad med å ordne og
systematisere arkivmateriale. Det kann ver aktuelt å scanne bilde og
protokollar og det kan vera aktuelt å legge planer for bruk og innsyn i
materiale.
Og framfor alt, vi tar i mot arkivmaterale for lag og foreningar, andre
foretak og bildealbum,
Det er enkel servering og god prat desse kveldane.
Neste kveld er 14. april kl 18-20 og så 12. mai kl 18 – 20
Sommarturen
I fjor hadde vi et flott opplegg til Tyrhaug fyr.

Så i år hadde vi håpet å kunne besøke Hauggjegla fyr men dette viste
seg å bli vanskelig sommers tid og spesielt i fellesferien på

grunn av utleie. Mulig vi får til en tur på høsten når
turist/utleie-sesongen er over og været er bra.

Sommerturen i år
blir 21 Juli og går til Spilvalen. Arrangementet er et samarbeid
med Norsk myrmuseum. Oppmøte kl. 18:00 på Gjøstølen.
Båtskyss fra Betten Rorbuer kr. 100,Kåseri og vandring blant bebyggelsen som står i dag.
Kaffe og noe å bite i blir det også.

Kulturminnedagane
i år er 12. - 20. september 2015.
Temaet er Nabolag. Historielaget vil søke å samarbeide med Smøla
museum, Smøla folkebibliotek og kulturkontoret om opplegg, men ser
for seg at vi legg opp ei vandring i et lokalt område. Kanskje vi kunne
sjå/ta en vandring på området der selskapet A/S Smølen la opp til
storstilt torvproduksjon, om det viser seg å være praktisk
gjennomførbart.
Styremøte 26. mars 2015 historielagets møterom.
Fra venstre rundt bordet Reidar Strand, skrivar Ivar Jan Vikhals,
leder Magne Bastian Lervik, kasserar Kåre Flataukann, varamedlem Per
Ellevsøy. Nestleder Svein Johannes Gjøstøl og styremedlem Else
Jorun Lillenes deltok ikkje på møtet.

Legg også merke til at det oppfotograferte gamle postkort på veggene
i møterommet. Turid og Roy Scott Heiersted har ordna med solid
møtebord og gode stolar.

Tillitsvalgte i Smøla historielag:
Leder: Magne Leder Bastian Lervik 404 70 432 / 981 99 625
e-post: malervik60@gmail.com
Nestleder: Svein Johannes Gjøstøl 414 15 665
e-post: s-jo-gjo@online.no
Sekretær: Jan Ivar Vikhals 954 64 592
e-post: vikhalsj@gmail.com
Kasserer: Kåre Flataukan 479 60 041 / 918 33 520
e-post: kare.flataukan@gmail.com
Styremedlemmer: Reidar Strand 71543250 / 99534394
e-post: rstrandvarmepumpeservice@gmail.com
Else Jorunn Lillenes 71543142 / 918 33 520
else_lillenes@hotmail.com
Vara til styret:
Karle Gjernes
epost: karlegje@online.no 71541179 / 958 26 251
Per Harald Ellevsøy
epost: peelle@online.no 71541192 / 906 65 215
Kjell Petter Walseth
epost: kjell.walseth@gmail.com
71543385 / 918 67 718
Roy Scott Heiersted
71543760 / 915 75 561
epost: rsheiersted@gmail.com
Revisor: Svein Ivar Iversen
Vara: Svein Rangnes
Valgnemnd 2015:
Leder: Kjell Meese 41543242 / 41684571
Aud Pauline Steffensen 984 30 917
Gerd Vallestad 71 70 62 09

Lokalhistorisk arkiv for Smøla:
Judy Rangnes
71541138 / 957 01 908
epost: judy@rangnes.org
Jarl Kåre Rangnes 928 44 398
Nordmøre Museum v/Rannei Botten
epost: rannei.botten@nordmore.museum.no
Redaksjonen for Smølaminne 2015 består pr i dag av:
Judith Rogne 71541142
ju-rogn@online.no
Roy Scott Heiersted
71543760 / 915 75 561
epost: rsheiersted@gmail.com
Magne Bastian Lervik 404 70 432
malervik60@gmail.com
Korrekturleser: Svein Rangnes
srangnes@online.no
Trykk : EKH, Kristiansund/Molde

For ordens skyld: postadresse (snailmail) til Smøla Historielag
er for tiden:

Smøla Historielag V/ Magne B. Lervik
Reirå
6570 SMØLA

