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Det har vært 4 styremøter samt årsmøte i perioden, og noen korte styremøter på
tirsdagssamlingene.
Medlemstallet i 2018 var 297, kontingenten var kr. 200.- for medlemmer og kr. 225,for familie.
Vi har også i år hatt stor aktivitet i Grønnbyen, 609 besøkende har vært innom
historielagets hus dette året. Vi har også hatt bra besøk i museet, både skoleklasser
og mindre grupper har vært innom, av de besøkende var 53 personer på besøk i
museet.
Årsskrift 2018
I år var det nr. 35 i rekken av årsskrift som ble gitt ut og det nye formatet i farger som
ble innført i 2017 ble videreført. I årsskriftet har vi prøvd å videreføre et variert
innhold som mange kan være interessert i å lese. Vi er stolte av å ha gitt ut årsskrift i
35 år og det blir etter hvert en stor samling av lokalhistorisk stoff. Årsskriftet blir som
før sendt ut til våre medlemmer, men blir også solgt til andre interesserte direkte fra
historielaget eller hos bokhandler. Vi selger også en del andre lokalhistoriske bøker
gjennom vår hjemmeside.
Årsskriftredaksjonen har i år bestått av Knut Jordheim (red.), Maj-Lis Stordal, Trond
Aasland, Olav Nisi, Trygve Nes, og Ove Eriksen. Årsskriftet er veldig viktig for
historielaget, så vi må rette en stor takk til redaksjonen for det fantastiske arbeidet de
gjør og ikke minst redaktøren Knut Jordheim som styrer det hele. Ole Arvid
Vassbotten har også denne gangen hjulpet med skanning og redigering av bilder til
mange av artiklene.
Hjemmesiden/webmail
Historielagets hjemmeside blir som tidligere oppdatert med informasjon, bilder og
artikler. På historielagets mail kommer det også mange spørsmål om bilder slekt og
annet som vi prøver å besvare på beste måte. Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger fra dem som har fått svar på spørsmål de har stilt oss.
Dette skjedde i 2018
18. januar 2018
Kjell Lia og Ingebjørg Øya holdt foredrag og viste bilder om Notoddens gamle grense
på formiddagstreff (Diakoniutvalget) på kafé Olea.

Industrigt. 6A 3674 Notodden
Org.nr. 996 962 334

27. februar 2018
Historielaget holdt årsmøte på Speiderheimen. Knut Jordheim, Ole Arvid Vassbotten
og Ragnhild Kaste Kaasa viste bildekåseriet "Follsjø rundt (Føllsjå ront)" - landsskap,
virksomheter, bygninger og folk. Årsmøte var usedvanlig godt besøkt.
1. mars 2018
Notodden Historielag v/Kjell Lia, Ole Arvid Vassbotten og Willy Lien var på Skoland
aktivitetshus sin vanlige fredagstilstelning og viste bilder og fortalte om Notodden i
"litt" nyere tid.
7. mars 2018
7 personer fra historielaget deltok på innføringskurs om Lokalhistoriewiki på
biblioteket. Per Ormestøyl fra Vest-Telemark museum holdt kurset.
20. april 2018
Gransherad barnehage var på besøk i museet.
25. april 2018
Vi hadde besøk av Samfunnsgruppa i MGLU2 i museet. (Lærerstudenter)
30. april 2018
Vi hadde våropprydding i Grønbyen. Hagen ble pussa og stelt før 1. mai.
5. juni 2018
Vi hadde besøk i museet av 5. og 6. klasse (til sammen 19 elever) fra Tinnesmoen
skole i forbindelse med verdensarven.
5. juni 2018
Vi arrangerte tur til Drømsi på Ryen i Heddal.
21. juni 2018
Historielaget hadde stand med div. aktiviteter på sommerfesten på Skoland. Kjell Lia,
Willy Lien, Anlaug Hagen og Ingebjørg Øya deltok.
27. juni 2018
Historielaget hadde avslutning på hytta til Ragnhild Kaste Kaasa ved Veletjønn der vi
kosa oss med grillmat, kaffe og kake i et strålende vær.
3. august 2018
Vi fikk besøk av 15 personer fra LO Telemark og LO sentralt som ville se en
arbeiderbolig slik den var i industrireisinga i byen.
16. august 2018
Vi hadde besøk av 20 lærere fra Heddal ungdomsskole, som hadde planleggingsdag
med temaet "verdensarv" før skolestart. Vi hadde omvisning i museet og viste
historiske bilder for dem.
26. august 2018
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Historielaget og Notodden turlag arrangerte den årlige "historisk vandring". I år var vi
i Stivigrenda i Heddal. Rundt 40 personer hadde en flott tur med Ingebjørg Øya og
Anlaug Hagen som turledere.
1. september 2018
Ragnhild Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka og Ole Arvid Vassbotten holdt foredrag
på lørdagsåpent arkiv på Statsarkivet på Kongsberg om arbeidet med
husmannsplassbøkene.
5. september 2018
Vi fikk en henvendelse fra privatpersoner og hadde omvisning i Grønbyen med dem.
11. september 2018
Vi hadde besøk av 12 elever fra Notodden videregående skole som jobba med
verdensarven.
28. november 2018
Notodden Historielag avholdt sitt tradisjonsrike julemøte der Asle Bjerva med stor
suksess holdt bildekåseri med sine egne bilder fra Notodden på 70-tallet.
Vi har også i år har hatt besøk av flere barnehageklasser og skoleklasser i
forbindelse med NIA sitt prosjekt om å innføre verdensarven i skolen. Dette arbeidet
videreføres i 2019. Ellers har det vært en del besøk av andre som vil se museet.
Takk til Kjell Lia, Asbjørn Moen, Ann-Marri Kittilsen, Inger Johanne Bakka, Bjørg
Flåterud, Ingebjørg Øya og Willy Lien som tar seg av dette.
Ellers er tirsdagsmøtene godt besøkt av medlemmene. Det kommer stadig innom folk
med bilder og spørsmål som vi etter beste evne prøver å gi svar på og som vi drar
nytte av. Avisarkivet vårt har også blitt flittig benyttet i år.
Samarbeid
Vi må rette en spesiell takk til Kjell Lia og Willy Lien som tar seg av samarbeidet med
Kilden, NIA og som også organiserer besøkene i museet.
Vi har også i år hatt samarbeid med Notodden turlag om den årlige fellesturen med
historisk innhold.
Bok og registreringsarbeid
Det blir stadig jobbet med bok 3 i serien om husmannsplasser. Det er plassene på
Vestsida i Heddal som er tema denne gangen. Arbeidet er omfattende, men er godt i
gang. Takk til Ragnhild Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud og Ingrid
S. Rodahl som driver fram dette arbeidet. Det blir også lagt ned et stort arbeid i
Nordbygda av Anlaug Hagen og Ingebjørg Øya som vil komme til nytte når vi
kommer så langt at det skal skrives om plassene der. Også takk til Ole Arvid
Vassbotten som hjelper med bilder og andre praktiske ting.
Vi har også vært svært heldige og fått kr 100 000,- til utgivelse av bok fra Fondet for
idrett, kultur og frivillighet i Notodden kommune. Dette setter vi stor pris på, og er
med på å gi et ekstra puff i arbeidet.
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Til slutt
Vi vil takke de mest aktive som er med på å støtte laget, både direkte og indirekte. En
spesiell takk til dem som nesten daglig arbeider for å holde historielaget i gang.
Videre må vi takke Gullik Lappebakke og huskomiteen ved Willy Lien og Kjell Lia, for
arbeidet med å sørge for at huset blir holdt reint, snø blir måka, plenen klipt og at
nødvendig vedlikeholdsarbeid blir gjort når det trengs. Det samme gjelder vår faste
kjøkkengjeng, Karin Mork, Anlaug Hagen og Ingebjørg Øya, som serverer kaffe og
kaker og gjør det hyggelig hver tirsdagskveld.
Til slutt må vi rette en takk til andre medlemmer som bidrar med styrearbeid,
dugnader og annet viktig arbeid for laget. Uten dette samholdet hadde det ikke vært
mulig å drive laget på en så flott måte.
Utfyllende stoff om turer, arrangementer og andre ting som har skjedd finnes på
historielagets hjemmeside: www.notoddenhistorielag.no

