- Andøy Historielag inviterer til boklansering og foredrag:

Lokalhistorisk årbok for 2021
Andøy Historielag sin årbok for 2021 foreligger nå, og blir lansert på
Nordmela Samfunnshus 25. november kl. 1800
Årets årbok er nummer sytten i rekken av årbøker fra «det nye historielaget», og nummer tyve totalt.
Innholdet dekker, med tekst og bilder, det meste av kommunen og har en del historier fra utlandet også.
Tekstene dekker mange forskjellige temaer. Det er minneord om to, som på hvert sitt vis har vært viktige for
historielaget og kommunen vår.
Kåre Myrvang har skrevet om Per Nordjord fra Åknes, livet under krigen og på Svalbard.
Det er en del historier om livet på havet. Idar Nilssen har skrevet om "Storskaden" i 1821, og Karl Rasmus
Dahle har skrevet om Bautaen etter "Storskaden". Karl Rasmus Dahle har også skrevet teksten om Idun. Marianne Strand har skrevet om Andenes
Utmarksfellesskap, gjennom mange år. Marit Norunn Husøy har skrevet om en tur med Mjelafisk, hvor hennes mor Oddbjørg Husøy avslutter
historien med ett av sine flotte dikt.
Dag Norvoll har, tradisjonen tro, også med tekster i årets bok. Denne gangen skriver han om det å være avisgutt og et stykke om lugger.
I tillegg kommer mange, store og små tekster. I år er det mindre bilder enn tidligere, det er på grunn av at vi har mottatt mange flere tekster enn
tidligere år. Vi håper alle blir tilfredse med årboka og føler seg inspirert til å bidra i neste års bok!
Boka kan forhåndsbestilles hos Jannina Hanssen (andoyhistorielag@gmail.com). Etter lanseringen kan den også kjøpes i butikkene.

Faghistoriker Johan Borgos vil i forkant av selve boklanseringen holde foredrag om bind 3, (Myre, Dverberg, Saura, Kvalnes, Ramsa,
Breivika, Åbergsjorda, Middagsfjellet, Nordmela og Skogvoll) og bind 4 (Stave, Høyvika, Otervika, Bleik, Haugnes, Fiskenes, Skarstein)
av bygdebokserien for Andøy.
Det blir mulig å kjøpe kaffe og noe til. Vel møtt!

