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ÅRSMØTE 2015 

 
 
 

9. april 2015 kl 19:00 
Kulturtorvet i Lindesnes 

 
Tema:  
 
Nils Reidar Christensen kåserer om forliset til D/S "Oliva" ved 
Vårøy, og viser bilder og video fra dykk ned til vraket. 
 
Saksliste: 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Valg av møteleder, referent og to til å underskrive 
møteprotokoll 

 Årsmelding 2014 (side 2) 

 Revidert regnskap og revisors beretning (side 7) 

 Kontingentfastsettelse for 2015 

 Innkomne forslag 

 Valg (side 8) 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2014 

 
 
Styre: 

Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli 

Nestleder:  Håkon Skaar 

Styremedlem: Ole Magne Homestad 

Styremedlem: John Karlsen 

Styremedlem: Signe Håland 

Vara:    Sigbjørn Skjæveland 

Vara:    Bente Hennestad 

 

Revisor:   Rigmor Hennestad 

 

Valgnemd:  Ove Bentsen 

   Erling Berntsen 

 

Redaksjon:  Bjørn Finstad 

   Annlaug Opsahl 

   Aud Gauer 

   Olav Spilling 

   Jahn Kristensen 

 

Det har vært to styremøter og 4 medlemsmøter i 2014. 

 

 

19. februar: 1814-kveld 

Omkring 50 historieinteresserte 

møtte fram på Kulturtorvet for å 

få et grundig innblikk i historiske 

hendelser i Norge i 1814. Peter 

Tore Gabrielsen holdt et godt og 

grundig foredrag om hendelser 

og om bakgrunnen til de ledende 

skikkelsene som Carl Johan, Christian Fredrik og andre som 

spilte sentrale roller i det som omtales som «miraklet 1814». 

Før pausen ble også de lokale valgmenn i Valle presentert, og 

i pausen ble det servert kake etter gammel oppskrift. Kvelden 

ble avsluttet med spontan allsang av «Ja, vi elsker». 

 

Arrangert i samarbeid med Kulturtorvet. 
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26. mars: Dr. Gjerdsjø 

Det ble et eventyrlig oppmøte der bortimot 120 mennesker fylte kaféen og biblioteket på 

Kulturtorvet til randen, og dette på et årsmøte. Mange trådde til og hjalp med å bære 

stoler og tilrettelegge, og vi tror alle som ønsket det fikk en smak av kaffe og noe å bite i 

selv om det ikke ble mye på hver. 

Årsmøtet ble gjennomført av leder Rolf Steinar Bergli. Årsmelding gjennomgått og valget 

tok Oddbjørg Håland i valgkomiteen seg av. Etter åtte år i styret takket Per Einar 

Bergstøl av, og ny i styret er Ole Magne Homestad. Ny i Glimt-redaksjonen er Annlaug 

Opsahl. Siste punkt før pause var visning av smalfilm filmet av fam. Gjerdsjø der man 

kunne se hvordan Vigeland så ut på 50-tallet. Bjørn Finstad kommenterte filmen 

underveis. 

Etter pausen tok Siri 

Gjerdsjø Risdal fatt 

på foredraget sitt. 

Rolf Gjerdsjø var født 

1909 i Haugesund, 

tok utdannelsen i 

Bergen og havnet 

etter hvert i Sør-

Audnedal i 1953. 

Doktorgården var 

bostedet, og området 

han skulle dekke var 

Spangereid inkludert 

«fjorden» i sør og til 

og med Valandsbrua i 

Konsmo. Den første tida han var her hadde han ikke bil og måtte bruke drosje når han 

skulle rundt. Siri fortsatte med episoder som mus i doktorgården, når barna fortalte 

ventende pasienter om doktorfamiliens privatliv, når hun hentet brødskiver til en sulten 

pasient, og nevnte fru Gjerdsjø som måtte skrive ned sportsresultater og informere den 

sportsinteresserte mannen underveis. Historiene var mange og hun fikk fram mange 

sider ved sin far. 

Etter foredraget tok flere ordet og fortalte om sine opplevelser med Gjerdsjø bl.a. under 

sykdom, på barnerommet, på venteværelset og dramatisk tur på vinterføre. 

Vi takker alle som bidro til denne flotte kvelden! 
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19. juni: Emanuel Vigeland 

Denne kvelden møtte om lag 35 personer fram for å høre 

kunsthistoriker Tone Klev Furnes fortelle om Emanuel 

Vigeland, og da med litt ekstra fokus på hans oppvekst på 

Vigeland. Hun fortalte også om arbeidet med den nye 

boken om Emanuel, «Vita». 

For anledningen ble kafeen på Kulturtorvet smykket ut 

med glassmalerier som Emanuel Vigeland laget til 

Borgestad kirke i Skien. Lindesnes bygdemuseum har nå 

tre kunstverk av Emanuel i samlingen, og disse ble også 

vist fram. 

Arrangementet var et samarbeid mellom biblioteket og 

historielaget. 

 

10. og 11. oktober: 400 år siden Peder Claussøn Friis’ død 

 

Fredag 10. oktober inviterte historielaget til en vandring i Peder Claussøn Friis’ rike og 

startet turen utenfor Valle kirke. Rolf Steinar Bergli og Arne Haugen fortalte litt om 

den gamle kirka og hvorfor dagens kirke ble bygget på annet sted enn den gamle. Så gikk 

turen bortom Gustav Vigelands statue før vi gikk inn i kirken. Der ble et mosaikkbilde av 
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Peder Claussøn Friis, som elever ved Spangereid skole har malt, avduket. Siri G. Risdal 

fortalte om inventar i kirken, deriblant gamle gjenstander fra den gamle Peder Claussøn 

Friis’ kirke, og sokkelen på kalken som er i bruk den dag i dag som var en gave fra ham i 

1591. Arne Haugen fortalte så mer om det man finner under dagens kirke, der mye av 

materialene er gjenbrukt fra den gamle kirka. Rolf Steinar og Arne hadde vært under 

kirka noen uker tidligere, og tatt bilder av gjenbrukte gulvplanker og veggbord. Håkon 

Skaar fortalte så om det spesielle maleriet av Peder Claussøn Friis, som på dette 

tidspunktet var hos NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) i Oslo for 

restaurering. Til slutt fortalte Rolf Steinar mer om Gustav Vigeland og historien bak 

statuen som ble reist i 1938. 

 

Lørdag var det foredragsserie på 

Kulturtorvet. Kjell Olav Masdalen 

fra Aust-Agder kulturhistoriske 

senter fortalte generelt om Peder 

Claussøn Friis, mens John Rustad 

tok for seg Peder Claussøn Friis og 

1814. Deretter ble det servert et 

nydelig laksemåltid i kafeen, siden 

laks var et tema som engasjerte 

Peder. Sindre Haugen bidro med 

tidsriktig og stemningsfull musikk, 

mens Anette Askildsen i rollen som 

Peder Claussøns Friis bidro med 

høytlesning fra hans skrifter på 

dansk. Arne Strømme holdt et engasjerende foredrag om Peder Claussøn Friis i Bergen, før Karl 

Arnt Skarpeid redgjorde for Peder Claussøn Friis’ slekt.  

 

Lindesnes bygdemuseum har to av førsteutgavene til Peder Claussøn 

Friis, og ved en tilfeldighet fikk vi også tak i 1759-utgaven av Snorre 

rett før arrangementet. Disse ble vist fram og initiativtaker for å kjøpe 

inn de to førstnevnte bøkene i museets eie, Arne Strømme, fikk heder 

for dette. 

Arrangementene var et samarbeid mellom historielaget, Valle menighet, 

Lindesnes kulturskole, Kulturtorvet/Lindesnes bibliotek, og var en del av et 

samarbeidsprosjekt med Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder 

bibliotek og kulturformidling.» 

 

Kjell Olav Masdalen, John Rustad og Rolf Steinar Bergli. 
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Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 

 Historielaget har deltatt i utvalget for vei- og gatenavn i kommunen. Bjørn 

Gabrielsen har vært med, og Rolf Steinar Bergli vararepr. 

 Det er blitt registrert flere stedsnavn i kartverkets kart på nett. 

 

«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2014 med et innholdsrikt nummer, det 34. i rekken. 

 

Lagets hjemmesider hadde gjennom året 7.900 visninger (-100), og den mest besøkte 

siden er innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet opp. På 

hjemmesiden er det også 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 2014 

var 427 likere (+85). 

 

Laget har 321 (+9) medlemmer og i tillegg 209 (-7) abonnenter av «Glimt fra 

Lindesnes». 

 

 

Rolf Steinar Bergli 

(leder) 
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Valgkomiteens forslag  
 

 

 

Styret 
Leder:  Rolf Steinar Bergli, Vestlia - velges til 2016 

Nestleder: Håkon Skaar, Tredalslia – velges til 2017 

Styremedlem: Ole Magne Homestad – ikke på valg (valgt til 2016) 

Styremedlem:  John Karlsen, Svennevik - ikke på valg (valgt til 2016) 

Styremedlem:  Signe Håland, Håland – ikke på valg (valgt til 2016) 

 

Varamedlem:  Bente Hennestad – velges til 2017 

Varamedlem:  Sigbjørn Skjæveland, Gahre - ikke på valg (valgt til 2016) 

 

Revisor:  Rigmor Hennestad – velges til 2016 

 

Fra vedtektene 
Årsmøtet velger: 
A ) Leder velges for et år og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annet hvert år. 
B ) 2 varamedlemmer for 2 år hvor en velges på hvert årsmøte. 
C ) 1 revisor velges hvert år. 
D ) 3 medlemmer til valgnemd for 2 år . 2 og 1 går ut annet hvert år.  
 

 

Redaksjon 
 Annlaug Opsahl – ikke på valg (valgt til 2016) 

 Aud Gauer – velges til 2017 

 Kjell Olsen – velges til 2017 

 Jahn Kristensen - ikke på valg (valgt til 2016) 

 Olav Spilling – ikke på valg (valgt til 2016) 

 

Fra vedtektene: 
Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge en redaksjon for årsheftet “Glimt fra Lindesnes”. Redaksjon skal 
fortrinnsvis bestå av 5 personer hvorav en bør være fra det sittende styre i Historielaget. Disse blir valgt for 2 år. 3 
og 2 går ut annet hvert år. 
 

Valgkomite: 
 Leif Larsen, Åvik – velges til 2017 

 Erling Berntsen – ikke på valg (valgt til 2016) 

 

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

 

 

 

Ove Bentsen går ut fra valgkomiteen. 

Bjørn Finstad går ut fra redaksjonen. 


