


S丁I P寡ND脈AppO脈丁

Administrast on :

Leder: Jens Hystad, Sunnhordland’Stord

Sekretariat: Ragnar Dahl’Lier

Regnskap : Norske Avisers Landsforening

Dugnadsgj engen, deltakere :

Disponent Jens Hystad’Sun血ordland’Stord

Tb血isk radgiver Ragnar Dahl, Norske Avisers

Landsforening, PenSj onist

Faktor Tbre Heitmam, Farsunds Avis, Farsund
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Dugnadsarbeide

8-10. januar 1999 T雇m帥reningensんs砂te og

Apent hus: Dugnadsgjengen sanmen med Stein

Eilertsen, Tbr Hemansen og K缶e M凶1er.

F協rg: Strom pa maskinene’Vame Og Vann Satt P各・

L卵dag: Maskinene l gang Og OPPrydding i lokalene.

RT. 10.00 - 14.00 Åpent Hus, demonstraiioner.

Kl. 19.00 - 21.00 Åpent Hus, demonstra軒oner.

Settemaskiner, Ludlow og avISPreSSe Var i drift og ble

demonstrert under et godt besok.

Unde血oldning av to-rader. Ka節e og kaker. Ne11 Dahl’

Liv Hemansen og Borghild Mo11er sto for

Servenngen.

7. Ji1 8. febrz/ar 1999: Seniorgruppens styre var p各

befaring i Fjell山Om Og Planla鉦?mOte, avtaler, m.V.

1 7. -20. juni 1999 Dugna互omvisningJbr

Senio7gr堆pen: Dugnadsgjengen med gode nj elpere,

sto for vask og rydding・ Rundt lOO personer i tre

grupper ble tatt imot til omvISnmg.

Alle maskiner var l gang Og redakstionen og

ekspediiionen var f心en for omvisning. En egen

2

Overingenior Rudolf OIsen, Aftenposten, Pe重雨Onist

Dataansvahig Tbrt函m Tbrgersen, Agder, Flekkefj ord

I ti11egg har Dugnadsgjengen hatt

assistanse av fblgende紐ivillige hielpere:

Helse- Og SOSial勺ef Erling Sven Busch, R卯OS.

Direkt釘Stein Eilertsen, Adresseavisen

Overfaktor Tbr Hemansen, Aftenposten, PenSj onist

Konsulent Carl Peter Lのken, Mysen

Faktor K鉦e M祝Ier, Roros

velkomsthilsen ble satt og senere trykt pa Heidelberg

vmge Og Automatica. En egen Ludlow-1iI互e i bly ble

st卯t med hilsen og dato paf卯.

Senere var omviserene invitert til en hyggelig

R卯oskveld fredag og til festmiddagen lordag.

Sのndag ble nyttet til opprydding og avreise.

16.-19・ Sqtember 1999 Dugnad: F卯dugnaden ble

vinduer vasket og pusset. Senere ble vinduer i 2. etg.

skrapt og oUet, menS andre overhalte maskiner.

Kneledspressen er snart klar til produksjon.

Sanmen med en del min血e arbeider ble det nedlagt

ca. 400 arbeidstimer.

Tb7e Og I己ag棚γ

たorrigeタでr Og

brekker cn avisside

i bみ,



のkonomi

Norske Avisers Landsforening har bevilget kr. 70.000　henhold til NAL-s reiseregulativ. Bevilgningen er tatt

til Dugnadsgjengens a血eide. Belapet er benyttet til h紅d om av NAL som ogsa har fbrt regnskapet.

arbeidsreiser og -OPPhold for Dugnadsgjengen i

lb肌t帥Norske Awisers 」ands書orening

Dugnadsgjengen vil rette en hjertelig takk til

NAL’s hovedstyre for stipendet. Samtidig takker vi for

bevilgningen for 2000 0g for gode ord.
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〆) r Dugnadsg/engen

二言-三へ
hns砂sめd

Besのk fra §enior§amlingen

一一NAL-Veteranen Jan Parmo, SOm Var en av de aktive

Padriveme i Pressearkivets Vemer var meget

begeistret for at John Solheims drommer om det
’一Ievende’’Fjell-Ijom-muS6et og et aktiv

PreSSehistorisk arbeide na er blitt vi血elighet.

For mange av de 150 dektakeme ble da ogsa besoket i

avismus6et et hoydepunkt. Her gikk settemaskinene,

Ludlowen og flattrykkspressa for fullt, Og gamle

avisfolk mimret og hadde tarer i oynene. ”

Stein og Ragnar rydder i

hdnd,etteriet



虎ns z‘nder monta擁n av Lillesandやostens presse.

Zbr物m med Mbiola /7γ碕,7t,SSen j gang.

Re`わk砂7t,ns aJ-beidやわss.
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