ÅRSMØTE 2013
Lindesnes historielags årsmøte
Dato:
Sted:

Onsdag 13. mars 2013 kl 18
Sjølingstad Uldvarefabrik

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive
møteprotokoll
3. Årsmelding 2012 (side 2-3)
4. Revidert regnskap og revisors beretning (side 4)
5. Kontingentfastsettelse for 2014
6. Innkomne forslag
7. Valg (side 5)
Klokken 19: Kari Ziegler viser bilder og forteller om sin
far, kunstneren og kunstformidleren Hans Kristian
Ziegler fra Sjølingstad. Eiere av Ziegler-bilder
oppfordres til å ta disse med til denne kvelden. Alle
hjertelig velkommen.
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2012
Styret har bestått av:
Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli
Nestleder:
Håkon Skaar
Styremedlem:
Per Einar Bergstøl
Styremedlem:
John Karlsen
Styremedlem:
Signe Håland
Varamann:
Sigbjørn Skjæveland
Varamann:
Alf Idland
Revisor:

Rigmor Hennestad

Valgnemd:
Ove Bentsen
Oddbjørg Håland
Redaksjonen for Glimt fra Lindesnes har bestått av:
Bjørn Finstad
Jahn Kristensen
Olav Spilling
Sofie Augensen
Torbjørn Stensland
Det har vært 3 styremøter og 4 medlemsmøter i 2012.

19. april: Årsmøte og foredrag om stedsnavn
19. april ble årsmøtet avholdt på Kulturtorvet. Bjørn Finstad ble valgt som møteleder,
Rolf Steinar Bergli gikk gjennom årsmelding og regnskap, og Bernt Løland tok for seg
valget.
Etter pause med servering holdt Finn E. Isaksen fra Kartverket i Kristiansand foredrag
om “Hvordan forene historisk forankring med lokalt engasjement og regelverk?”

24. mai: Møte i galleriet hos Urd Wenk-Wolff på Goksem
Urd Wenk-Wolff viste og fortalte om Uwe Wenk-Wolff (1929-2009) sine portretter og
landskaper. Urd von Hentig og Uwe Wenk-Wolff med familie var de første til å motta
Lindesnes kommunes kulturpris i 1981. Utdelingen fant sted i gymsalen på Spangereid
skole der scenen er utsmykket med Uwe sitt store maleri på 4 x 10 meter. Urd og Uwe
har hatt en lang rekke utstillinger i inn- og utland, både hver for seg og sammen. Blant
lokale kunstverk, er “Tre spreke jenter” i Vigeland sentrum, glassmalerier på Spangereid
skole og på grendehuset i Spangereid. De samarbeidet om å lage det store glassmaleriet
“Herrens vinberg” i Stephanus-kirken i Heidelberg, et verk på hele 6 x 15 meter. Urd
viste mange av Uwe sine portretter av lokale personer fra Goksem, og noen av de
frammøtte fikk til og med se sitt eget portrett. Hun fortalte om hvordan de endte opp
med å bosette seg i Spangereid, og hadde mange gode historier og betraktninger om
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hvordan det var å bo der før i motsetning til nå. Hun avsluttet med å vise noen av sine
egne kunstverk der hun har vært borti mange kunstarter og flere former for tekstilkunst.

9. september: Rusletur på Vigeland
9. september arrangerte historielaget en vandring i Vigeland sentrum. Rolf “Atti” Eikaas
ledet turen denne dagen, og han hadde også ordnet med godværet. Med seg som
hjelpeguider hadde han Alv-Tore Romedal, Håkon Skaar, Torbjørn Stensland, Terje
Haaland og Bjørn Finstad. Sistnevne var først ut og fortalte om meieriets historie fra det
ble bygd 1896 og fram til det ble nedlagt 1972. Alv-Tore fortalte om Hans Braadland,
kaffistova og stallene. Håkon Skaar tok så for seg historien om arkitekten Tilo Schoder
som hadde gård på Birkestøl. Torbjørn Stensland fortalte om rutebilstasjonen og
drosjesentralen. Så videre til stopp ved Ungdomslokalet og så ved Ellas have. Terje
Haaland fortalte om trærne og vegtasjonen i hagen, og Alv-Tore Romedal fortalte om
Steinslands butikk. Torbjørn Stensland fortalte om Braadlands butikk og bensinstasjon
og at det var nesten på dagen 60 år siden han begynte i den butikken. Til slutt var det et
stopp ved Kulturtorvet der det ble servert litt kaffe og kake med fotoutstilling attåt. Det
var mellom 40 og 50 som var med på turen.

22. oktober : Gammel og ny smie, og fiskerihistorie i Spangereid
22. oktober var det klart for en helaften med historie i Spangereid. Kvelden startet med
en orientering og omvisning i smia til “Rasmus smed” i Høllen. Terje Stamsnes har tatt
tak for å redde det historiske bygget, og fått fylkeskommunen med på å støtte
restaureringen. Deretter fikk vi se den moderne smia som Terje har på Øvre Njerve.
Så gikk turen til Båly og det nye flotte loftet til Lindesnes Kystlag. Det ble først vist et lite
filmklipp fra 1952 der vi bl.a. så litt fra brygga i Lillehavn der fisken ble tatt i land og
renset. Så hadde August Fjeldskår innlegg om Lillehavn og om fiskeri i dag. Han fortalte
først litt om hvordan det var å vokse opp i Lillehavn. Da han var liten var havna et
pulserende samfunn med butikk, post, tre fiskemottak og oppi 70 arbeidsfolk i perioder
om sommeren. Gamle Spangereids største arbeidsplass, og mange kvinnelige
arbeidsplasser. Fjeldskår avsluttet med å fortelle litt om dagens fiskeri, om turismen som
har overtatt Lillehavn, og om fiskemottaket på Båly i dag – med 50 arbeidsplasser.
Hyggelig at nærmere 45 personer møtte fram!

Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med:
- Brev til kystverket om Olavskjeran, fikk pressedekning.
"Glimt fra Lindesnes" kom også ut i 2012 med et innholdsrikt nummer.
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 7.500 visninger mot 4.600 året før, og den
mest besøkte siden er innholdssiden om «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet
opp. På hjemmesiden er det nå en side med historikk, der alle møtene siden lagets
oppstart i 1980 er med. Historielaget har også en side på Facebook der det ved utgangen
av 2012 var 268 likere.
Rolf Steinar Bergli (leder)
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Valgkomiteens innstilling
Styre:
Leder: Rolf Steinar Bergli
til 2014
Nestleder: Håkon Skaar
til 2015
Styremedlem: Per Einar Bergstøl til 2014
Styremedlem: John Karlsen
til 2014
Styremedlem: Signe Håland
til 2014
Vara: Bente Hennestad
til 2015
Vara: Sigbjørn Skjæveland
til 2014
Revisor: Rigmor Hennestad til 2014
Redaksjon for ”Glimt fra Lindesnes”:
Torbjørn Stensland
til 2014
Aud Gauer
til 2015
Bjørn Finstad
til 2015
Jahn Kristensen
til 2014
Olav Spilling
til 2014
Valgkomite:
Ove Bentsen
Oddbjørg Håland

til 2015
til 2014

Leder og revisor blir valgt for 1 år av gangen mens alle andre verv velges for 2 år.
Oddbjørg Håland og Ove Bentsen valgkomite.
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