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Det er tre saker styret har vært
særlig opptatt av i det siste.
1. Hvordan få flere med på
møtene våre på Skineb?

Vi prøver til vinteren med en bokpresentasjon på ett
slektsgranskermøte og en bokpresentasjon på ett
arkivmøte.
2. Hva skal vi gjøre med Fjøset på Skineb?
Vi har hatt et forprosjekt som viser hva som må gjøres.
Årsmøtet avgjør.
3. Skal vi endre på Tundagsarrangementet?
Kanskje vi arrangerer en UTFLYTTERDAG på neste
Tundag. Vi venter spent på responsen vi får fra
utflyttede brandvalitter på vår forespørsel side 13.
Historielaget er 35 år i år. Istedetfor en jubileumsomtale har vi laget en aktivitets-oversikt som viser
lagets virksomhet gjennom 35 år. Ta vare på dette
bladet for oppslag, når du lurer på når noe foregikk!
Jeg håper alle krysser av møter de finner interessante
på siste side.
Hilsen
Halvor
Noen ord fra Info-gruppa:
Det nærmer seg advent, jul og et nytt år som gir nye
muligheter.
I forrige nummer av Brandvalitten etterlyste vi bedre
kontakt med leserne. Vi er derfor svært glade for at vi i
løpet av høsten har mottatt fire historier fra leserne.
Disse finner du fra side 10 i dette bladet. Stor takk til
Finn Nordseth, Erik Nordby, Sonja Foss og Birger A.
Holtet. Vi håper Finn, Erik, Sonja og Birgers bidrag vil
inspirere flere til å komme med sine historier utover i
det nye året slik at det kan bli noen i hvert nummer
framover.
De som er opptatt av hva Brandval Historielag har
drevet med de siste 35 årene og når ting skjedde, vil
finne en oppdatert oversikt over dette fra side 15 og
utover i dette bladet. Vi, som er å regne som ferskinger,
er imponerte over all den tiden og energien som mange
personer har brukt på ulike områder.
Som dere sikkert oppdaget, hadde vi i forrige nummer
slurvet veldig med korrekturen. Det ble rett og slett
altfor mange skrivefeil som irriterte både dere og oss.
Nå har vi forsøkt å skjerpe oss slik at det i dette
nummeret forhåpentligvis er et minimum - helst ingen slike feil.
Hilsen
Gunn, Thor, Per, Kirsten og Ole Johannes

