Nytt fra

Styrets forslag til årsmelding:

Nr 1/2016

9. årgang

Innkalling
til
årsmøte i Smøla historielag torsdag 12. mai 2016
kl 19.00 i Annies gjestekro, Dyrnes
Saksliste:
Årsmelding, rekneskap, budsjett og arbeidsplan.
Kontingent for 2017
Valg etter vedtektene.
Etter årsmøtet vil Magne Bastian vise bilde og
fortelle om slektstur til USA høsten 2015

Styret i Smøla historielag i 2015 har vært:
Styreleder:
Magne Bastian Lervik
Nestleder:
Svein Gjøstøl
Sekretær:
Jan Ivar Vikhals
Kasserer:
Kåre Flataukan
Styremedlemer:
Else Jorunn Lillenes
Reidar Strand
Vara til styret:
Karle Gjernes
Per Harald Ellevsøy
Kjell Petter Walseth
Roy Scott Heiersted
Det er avholdt 2 Styremøter der det i alt er
behandlet 11 saker, pluss 3 enkelt saker er avgjort
pr e-post.
Redaksjonen for Smølaminne 2014 har bestått av:
Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne B.
Lervik og en uunnværlig korrekturleser: Svein
Rangnes.
Styret takker redaksjonen for eksemplarisk
utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med
et innholdsrikt Smølaminne 2015 som ble lansert i
forbindelse med Kulturminnedagen.

Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole
som også denne gangen stilte opp og solgte 432
eksemplarer ved dørsalg.
Vårmøtet ble holdt på Gurisenteret 16. april der
temaet var: Smølværingen i steinalderen.
Kjell Brevik kåserte for omtrent 50 personer om
steinalder-bosetningene på Smøla og
omkringliggende områder.
Det ble også anledning til å beskue flint og
steinredskaper fra Smøla som til vanlig er
oppbevart i Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Sommerturen 21. juli ble til ved et samarbeide
mellom Norsk myrmuseum og Smøla historielag og
gikk til Spillvalen. Selv om annonseringen av turen
ble noe mangelfull, møtte det opp over 50
personer.
Tore Kuløy fortalte Spillvalens historie. Kåsseriet
i sin helhet er lagt ut på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=UaBy7XtaAg0
etter kåseriet skulle det være overrekkelse av
bilde fra Spillvalen, fra tidlig 1900 men siden ingen
av dagens eiere hadde anledning til å stille, ble
dette gjort ved en senere anledning. Som

gjengjeldelsesgave mottok Historielaget en kopi av
et maleri fra Spillvalen, dette henger i dag på
møterommet i Arkivet.
Kulturminnedagen 2015
var et samarbeidsprosjekt mellom Smøla kommune,
Smøla museum og Smøla historielag.
Tema for Kulturminnedagen 2015 var: Nabolag:
Mennesker, kulturminner, historie. Aktuelle datoer
for arrangementet var fra sentralt hold satt til
dagene mellom 12 og 20 september, for Smølas
vedkommende passet disse dagene dårlig. Etter
mye frem og tilbake ble 11 november satt som er
Remembrance Day. Ett hovedtema var
markeringen av bautaen på Dyrnes gamle gravsted
der Britiske marinegaster fra Mary Rose ligger
begravet.
Markeringen ble ytterligere endret til 15.
november.
Det begynte med vandring opp Dyrnesdalen til
Gravstedet. Tradisjonell Britisk Valmue markering,
tale for anledningen holdt av Ian Petch.

Vandringen gikk så til Vestsmøla samfunnshus der
det var underholdning av Smøla musikkorps og
Gubbliners.
Kulturprisen 2015 ble tildelt Kjell Egil Fredly.
Smølaminne 2015 ble lansert for salg av elevene
ved Smøla Ungdomsskole.
Medlemsutvikling 2015:
Pr. 01.01.2015 hadde vi 157 medlemmer og med en
netto tilgang på 3 medlemmer hadde vi 160
medlemmer pr. 31.12.2015.
Det er flere som har meldt seg inn, men det har
vært noen utmeldinger og noen dødsfall slik at
netto tilvekst er 3 medlemmer

Helge Husby driv Fosna kulturverkstad og gir ut Hendt og hender i
Tingvoll og andre skrifter om lokalhistorie. Han har med seg noen av
desse skriftene.

Sommarturen
i år går til Skjøtøya. Øya har vore fraflytta sia 1961. Men ein gong
var denne øya eit viktig knutepunkt. Første poståpneriet for
Nordsmølen var her. Til denne turen unngår vi båttransport. Turen
blir i juli månad.

Lokalhistorisk arkiv for Smøla

Forslag til arbeidsplan blir lagt fram på årsmøtet
sammen med rekneskap og budsjett

Vårmøte 2016
blir på Hopen brygge torsdag 21. april kl 19.. Helge Husby tar for seg
Gratangen 1940.
Helge Husby har lagt ned eit stort arbeid med å orientere om
nordmøringar i Gratangen aprildagane 1940. Det var også fleire
smølvøringar som deltok der. 2 av dei miste livet.

er vel verd eit besøk sjøl om mye arbeid gjenstår. Og arkivet er i
stadig utvikling. Vi håpar å kunne bevare protokollar, rekneskap og

brevarkiv til dei mange lag og foreningar som er nedlagt.
Forretningsforetak som er avsllutta er ein viktig del av vår
næringshistorie. Det er også viktig for lokalarkivet. Også bilde er
viktig arkivmateriale. Bli med og sørg for at vår lokale historie blir
tatt vare på.

Tillitsvalgte i Smøla historielag:
Leder: Magne Leder Bastian Lervik 404 70 432
epost: malervik60@gmail.com
Nestleder: Svein Johannes Gjøstøl 414 15 665
epost: s-jo-gjo@online.no
Sekretær: Jan Ivar Vikhals 954 64 592
epost: vikhalsj@gmail.com
Kasserer: Kåre Flataukan 47960041
epost: kare.flataukan@gmail.com eller
kasserer@smola.historielag.org 918 33 520
Styremedlemmer:
Else Jorunn Lillenes 71543142/918 33 520
epost: else_lillenes@hotmail.com
Reidar Strand 71543250/99534394
Varamedlemmer:
Karle Gjernes
epost: karlegje@online.no 71541179/95826251
Per Harald Ellevsøy
epost: peelle@online.no 71541192/90665215
Kjell Petter Walseth
epost: kjell.walseth@gmail.com
71 54 33 85/918 67 718
Roy Scott Heiersted
71543760/91575561
epost: rsheiersted@gmail.com
Redaksjonen for Smølaminne 2014:
Judith Rogne 712541142
epost: ju-rogn@online.no

Magne Bastian Lervik
epost: malervik60@gmail.com
Peggy Kruse
71543133/ 48242788
peg-krus@online.no
Roy Scott Heiersted
71543760/91575561
epost: rsheiersted@gmail.com
Karle Gjernes
epost: karlegje@online.no 71541179/95826251
Svein Rangnes også kottrkturleser
epost: srangnes@online.no
Trykk : EKH, Kristiansund/Molde ?
Lokalhistorisk arkiv for Smøla:
Inger Anne Rangnes
71541189/90698116
irangnes@online.no
Judy Rangnes
71541138/95701908
epost: judy@rangnes.org
Jarl Kåre Rangnes 928 44 398
epost: jarl.rangnes@neasonline.no
Nordmøre Museum v/Rannei Botten
post: rannei.botten@nordmore.museum.no
Styrets kontaktperson for arkivet er leder Magne Bastian Lervik
Revisor: Svein Ivar Iversen
Vararevisor: Svein Rangnes
Valgnemnd 2014:
Leder: Kjell Meese 41543242/41684571
Aud Pauline Steffensen 984 30 917
Gerd Vallestad 71 70 62 09

