
ÅRSMØTE

Lindesnes Historielags årsmøte

Dato: 19. april 2012
Sted: Kulturtorvet, Vigeland

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive 

møteprotokoll
3. Årsmelding (side 3)
4. Revidert regnskap (side 6)
5. Valg (side 7)
6. Kontingentfastsettelse for 2013
7. Innkomne forslag

Servering av mat og kaffe.

Etter serveringen vil Finn E. 
Isaksen fra Kartverket i 
Kristiansand holde foredrag: 
"Hvordan forene historisk 
forankring med lokalt  
engasjement og regelverk?" 
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Glimt fra Lindesnes pakkes for utsendelse
6. desember 2011
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2011

Styret har bestått av:
Leder: -
Nestleder: Håkon Skaar
Sekretær/kasserer: Rolf Steinar Bergli
Styremedlem: Per Einar Bergstøl
Styremedlem: John Karlsen
Styremedlem: Alv-Tore Romedal
Varamann: Sigbjørn Skjæveland
Varamann: Alf Idland

Revisor: Rigmor Hennestad

Valgnemd:
Ove Bentsen
Bernt Løland

Redaksjonen for Glimt fra Lindesnes har bestått av:
Bjørn Finstad
Jahn Kristensen
Rasmus Strømme
Sofie Augensen
Torbjørn Stensland

Det har vært 2 styremøter og 6 medlemsmøter i 2011. 

22. februar – Møte med foredrag om slektsgransking og kilder
Februar-møtet i historielaget hadde slektsgransking som tema, og på en dag med svært 
vanskelig vær og føre var det ekstra hyggelig at hele 40 personer møtte opp på 
Kulturtorvet. Rolf Steinar Bergli presenterte ulike nettsider og presenterte ulike kilder 
som er tilgjengelig på nett. Kjetil Reithaug fra Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder 
(IKAVA) presenterte så hva slags kilder som er tilgjengelige i de kommunale arkiver.

22. mars – Årsmøte med filmvisning
Kvelden startet med årsmøtesakene i kafeen på Kulturtorvet. Møteleder Bjørn Finstad 
ledet oss gjennom sakene som ble gjennomgått slik:
- Årsmelding v/Rolf Steinar Bergli
- Regnskap og revisors beretning v/Rolf Steinar Bergli
- Valg v/Bernt Løland

3



Audnedal historielag var inviterte til å komme på møtet for å fortelle oss litt om 
aktiviteten i laget sitt. Jorunn Birkeland fra styret fortalte om en liten og aktiv forening, 
og var også interessert i å vite mer om hva Lindesnes historielag driver med.

Etter mat og kaffe gikk vi opp i Galleri Gustav Vigeland og så lokale filmer. Først ut var 
en film fra Svinør på 50-tallet. Kvelden ble avsluttet med en film fra Sjølingstad på 60-
tallet, der vi  fikk mange kommentarer på hvem som var med i filmen. Om lag 30 
frammøtte.

12. april – Omvisning i Spangereid kirke
12. april samarbeidet historielaget med Spangereid menighet om å ha et møte om og i 
Spangereid kirke. Bjørn Gabrielsen er en erfaren og kunnskapsrik mann, som har holdt 
mang en omvisning for turister i Spangereid. Denne kvelden håpet vi lokalbefolkningen 
kunne ha interesse av å vite mer om kirkens lange historie, og det var hyggelig å 
registrere at over 40 personer fra hele kommunen møtte fram på en forblåst dag i 
Spangereid. Bjørn fortalte om kirkens historie, fra tiden før de hadde tregulv, om sagn 
fra byggingen og om symbolikk. 

11. oktober – Andre verdenskrig, radiostasjonen «Lola»
Tirsdag var temaet for møtet andre verdenskrig på Kulturtorvet. Hans R. Møller var først 
ute og fortalte fra krigsårene i Mandal. Han ble medlem av etterretningsorganisasjonen 
XU under krigen, og fikk i oppdrag å opprette en radiostasjon utenfor Mandal. Møller 
fortalte om den farlige ilandsetting av personell og utstyr, og om etableringen av lytte- og 
radiostasjonen som ble kalt “Lola”.

Så ble reportasjen fra 1995, markeringen av flydroppet på Kabringsmyra, vist.

Etterpå fortalte Hans Heimtun mer om flydroppet på Kabringsmyra, og viste fram en 
radio som Norman Rødberg hadde bygd under krigen. Den vises nå i radioutstillingen på 
Kulturtorvet. Heimtun henstilte også til de frammøtte om å få samlet inn flere 
gjenstander fra krigen til museet.

Om lag 50 personer møtte denne kvelden.

15. november - Om Cato Augensen og om KFUM/KFUKs historie
Møtet startet med allsang, der Lillemor Gustavsen spilte et potpurri med kjente sanger. 
Lokalet denne kvelden var Vigeland Selskapslokale, eller det som tidligere er kjent som 
Ungdomsforeninga på Vigeland. Det var også dette som var første tema, ved at Torbjørn 
Stensland viste en omfattende bildeserie fra foreningens mangfoldige og interessante 
historie. Dette lokalet ble bygd i 1908 og var foreningens lokale fra høsten det året og 
fram til nytt bygg ved prestegården ble innviet i 1992.

Etter dette var det Sofie Augensen som fortalte om sin far, kunstneren Cato Augensen. 
Han var født i Horten som nummer fire i søskenflokken, 9. juli 1900. Foreldrene var 
Oskar Augensen og Sofie Lindboe. I 1907 flyttet familien til Marvika, da faren var offiser 
i marinen. Augensen reiste mye rundt om somrene og var aktiv og malte 
landskapsbilder. Hidra, Spind, Herad, Korshavn, Loshavn og spesielt Lista fascinerte 
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han. De senere år var han for det meste i Svinør. Utstillingene ble holdt mest vinterstid, 
ofte vestover i Haugesund, Stavanger, Sandnes og Bryne. Også i Farsund hvor han hadde 
mange kjente. Ellers gikk turene østover til Larvik, Porsgrunn, Tønsberg, Sandefjord, 
Arendal og Kristiansand. Det var også utstillinger i Mandal. Cato døde i 1992, 92 år 
gammel.

Det var 32 som møtte opp denne kvelden.

29. november – Møte om Tore Bergstøl

Torbjørn Ougland fortalte om Tore Bergstøl (1884-1971) på møtet på Kulturtorvet den 
29. november. Han fortalte om Bergstøls barndom der han tidlig mistet faren, og 
familiens vanskelige økonomi etter konkursen. Torbjørn Ougland hjalp Tore Bergstøl da 
han skulle gå gjennom samlinga av gjenstander han hadde samlet rundt 1910. Tore var 
85 og Torbjørn var 13 år. Disse gjenstandene er i dag en viktig del av Lindesnes 
Bygdemuseums samlinger. Ougland fortalte videre om Tore Bergstøls utdannelse som 
lærer, arbeider med Atterljom, og leste fra en av historiene som han skrev ned, men som 
ikke ble med i heftene. Om lag 25 møtte fram. 

Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med:
- Støttet prosjektet med å få MS Jøsenfjord tidl. DS Lindesnæs tilbake, med kr 5.000,-

"Glimt fra Lindesnes" kom også ut i 2011 med et innholdsrikt nummer.

Lagets hjemmesider hadde gjennom året 4.600 visninger mot 4.100 året før, og har også 
en side på facebook.

Rolf Steinar Bergli
(sekretær)
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Valgkomiteens innstilling:

Styre:
Leder: Rolf Steinar Bergli til 2013
Nestleder: Håkon Skaar til 2013 (ikke på valg)
Styremedlem: Per Einar Bergstøl til 2014
Styremedlem: John Karlsen til 2014
Styremedlem: Signe Håland til 2014
Varamann: Alf Idland til 2013 (ikke på valg)
Varamann: Sigbjørn Skjæveland til 2014

Revisor: Rigmor Hennestad til 2013

Redaksjon for ”Glimt fra Lindesnes”:
Torbjørn Stensland til 2014
Sofie Augensen til 2013 (ikke på valg)
Bjørn Finstad til 2013 (ikke på valg)
Jan Kristensen til 2014
Olav Spilling til 2014

Valgkomite:
Ove Bentsen til 2013
Oddbjørg Håland til 2014

Leder og revisor blir valgt for 1 år av gangen mens alle andre verv velges for 2 år.

Bernt Løland og Ove Bentsen valgkomite.
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