
ÅRSMØTE 2017 

 
 

20. april 2017 kl 18:00 
Kulturtorvet i Lindesnes 

 
 
Saksliste: 

− Godkjenning av innkalling og saksliste 
− Valg av møteleder, referent og to til å underskrive 

 møteprotokoll 
− Årsmelding 2016 (side 2) 
− Revidert regnskap og revisors beretning (side 6) 
− Kontingentfastsettelse for 2017 
− Innkomne forslag 
− Valg (side 7) 

 
 
 
19:00:  Samferdsel og transport i Lindesnes 
  Gamle bilder og historier fra transporthistorie 



2 
 

ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2016 
 
 
Styre: 
Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli 
Nestleder:   Håkon Skaar 
Styremedlem:  John Karlsen 
Styremedlem:  Per Einar Bergstøl 
Styremedlem:  Signe Håland 
Vara:    Bente Hennestad 
Vara:    Sigbjørn Skjæveland 
 
Revisor:   Rigmor Hennestad 
 
Valgnemnd:  Ole Magne Homestad  

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Aud Gauer 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Olav Spilling 

 
Det har vært 2 styremøter og 6 medlemsmøter i 2015. Det vært 9 møter i 
slektshistoriegruppa. 
 
10. februar: Isskjæring 
Denne kvelden møtte om lag 30 personer fram for å høre mer om isskjæring og eksport av is fra 
Lindesnes. Carsten M. Syvertsen som har skrevet bok om teamet, holdt et engasjert foredrag om 
isskjæring men kom også innom temaer som handel og omstilling i løpet av sitt innlegg. En runde 
blant de frammøtte viste at mange kjente til en del om isskjæring både i Lindesnes og ellers. Jan 
Engervik fortalte om bruk av is fra dengang man skar is til fiskelaget i Åvik, og Rasmus Strømme 
hadde blitt fortalt at det ble eksportert is fra Agnedalstjønna til England. Til møtet hadde vi også 
fått låne en issag og en isklype som har vært brukt i kommunen. 
 
3. mars: Årsmøte 
Årsmøtet ble gjennomført på Kulturtorvet. Alle saker gjennomgått uten vesentlige 
merknader og alle kandidater valgt ved akklamasjon. Erling Berntsen takket av som 
medlem av valgkomiteen. Etter årsmøtet var det «Eventyrlig kulturhistorisk vottekveld» 
med Judith Seland Nilsen fra Sjølingstad Uldvarefabrik. Hun fortalte om Uldvarefabrikken, 
garnproduksjon og boka «Eventyrvotter» samt eldre strikkebøker. Arrangementet var i samarbeid 
med strikkekaféen. 
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18. april: Konsert med «Bussi» 
«Bussi» eller Hilmar Karlsen Rosenborg er tater og holdt konsert på Lindesnes omsorgssenter på 
Vigeland denne kvelden. Han fortalte om sitt liv som tater, og sang nye og gamle taterviser. Han 
har gitt ut en ny versjon av «Gryta hennar mor», samt flere CD-plater. Han har også gitt ut boka 
som han har kalt «Den magiske reisa». Han medvirker også i filmen «En av mine minste» av Kai 
Erland og Marius Loland, som nylig hadde premiere. 

«Bussi» hadde med seg flere gode medhjelpere, deriblant Karl Ivar Grundeland som holder liv i 
håndverkstradisjonene med å lage en mengde nyttegjenstander av gjerdetråd. Han viste også fram 
bilder og spesielt imponerende var to portretter han hadde laget av netting. Karl Ivar hadde også 
med seg ei håndkjerre som opprinnelig er fra Lindesnes. Arrangementet denne kvelden samlet 
mange i «caféen» og var et samarbeid mellom «Livsglede for Eldre» og Lindesnes historielag. 

 
 
28. mai: Herstøldagen 
Historielaget var medarrangør da gjenåpningen av Herstøl ble foretatt etter renovering. 
 
 
17. november: Gamle kart 
Oddleif Lian fra Statsarkivet i Kristiansand holdt foredrag om gamle kart denne kvelden. 
Han tok grundig for seg noen svært gamle kart, og spesielt i Vigmostad har det vært laget 
en del eldre kart i forbindelse med eiendomstvister. Han tok også for seg kartverkets 
historiske kartsamling.  
 
 
5. desember: Visning av film om Spilling Rivefabrikk 

Historielaget var medarrangør da premieren på den nye filmen om Spilling Rivefabrikk 
ble avholdt på grendehuset i Vigmostad. De to filmskaperne Svein Rune Skilnand og 
Magne Østby var kjempefornøyd med responsen på visningen. En kortere utgave av 
filmen vil etterhvert også komme på NRK TV. Bak arrangementet på Vigmostad stod 
Vigmostad Privatskole, Rivefabrikkens Venneforening, Lindesnes historielag og 
Lindesnes kulturkontor. 
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Slektshistoriegruppa 
Kontaktpersoner for gruppa er Aud Syrdal Skjærstad og Tor Magne Risdal. Det avholdes 
faste møter på Kulturtorvet og har møttes fra klokken 16 og utover første tirsdagen i 
måneden. 
 
5. januar:  
Ådne Fardal Klev gjestet slektshistoriegruppa i historielaget denne kvelden. Temaet var 
kvinner i lokalhistorien, og Ådne hadde utallige eksempler på hvordan kvinner har blitt 
behandlet opp gjennom årene. Han hadde selv tre grupper han satte spesielt høyt, det 
var de med uækte barn, kystkvinnene og emigrantkvinnene. Mange muntre episoder og 
også flere betraktninger til ettertanke for de frammøtte. 
 
2. februar:  
Denne kvelden var temaet nettstedet lokalhistoriewiki.no. Rolf Steinar Bergli viste 
eksempler på bruk.  
 
1. mars:  
Arbeidsmøte 
 
5. april:  
Arbeidsmøte 
 
3. mai:  
Foredrag med presentasjon av hvordan en slektsbok lages. Fra kladdenotater til det 
ferdige produkt – om kilder og kildebruk. I denne presentasjonen vises det til lokalt 
kildemateriell som blant annet omhandler Lindesnes og Lyngdal. Ved Karl Arnt 
Skarpeid.  
 
6. september:  
Karl Arnt Skarpeid holdt foredrag om mangesyslerier. Han tok fram to bygder spesielt: 
Spangereid og Fjotland. 
 
4. oktober:  
John Jacobsen fortalte om arbeidet med sin bok "I lys av fyren - et lite stykke Lista". 
 
1. november:  
Grunnet sykdom gikk det planlagte temaet ut, og i stedet ble det temaet kart og arkiver 
v/Rolf Steinar.  
 
6. desember:  
Tur til Ådne Fardal Klevs antikvariat i Lyngdal.  
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Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2016 med et innholdsrikt nummer, det 36. i rekken. 
 
Giv Akt (100-års jubileumsbok), Vigmostad privatskole (kvernkall Ertzeidkverna) og 
Herstøldagen fikk økonomisk støtte fra historielaget. 
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 9.000 visninger (-1.700), 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 og turene siden lagets 
oppstart i 1980 er med. På historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året 
776 følgere (+229). 
 
Laget har 340 (+10) medlemmer og i tillegg 202 (-6) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
 
 

 
Årets «Glimt fra Lindesnes» klar til utsendelse: Redaksjonen fra v.: Olav Spilling, Kjell 
Olsen, Annlaug Opsahl, Jahn Kristensen og Rolf Steinar Bergli. 
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LINDESNES HISTORIELAG 

 
Innstilling fra valgkomitéen 2017 

 
 

Styret  
 
Leder:  Rolf Steinar Bergli, Vestlia (gjenvalg, til 2018)  
Styremedlem:  Håkon Skaar, Tredalslia (gjenvalg, til 2019)  
 
Varamedlem:  Bente Hennestad, Vestlia (gjenvalg, til 2019)  
 
Revisor:  Rigmor Hennestad, Løland (gjenvalg, til 2018)  
 
 
 
«Glimt» redaksjon  
 
 Kjell Olsen (gjenvalg, til 2019)  
 Gunlaug Nøkland, Holum (ny, til 2019)  
 
 
 
Valgkomite  
 Leif Larsen, Åvik (gjenvalg, til 2019)  
 
 
 
 
 
Lindesnes 29. mars 2017  
 
 
 
 
Ole M. Homestad      Leif Larsen  
 (sign)          (sign) 
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Øverst fra h.: Jahn Kristensen og Olav Spilling på premieren for filmen om Rivefabrikken. 
Herstøldagen. Pakking av Glimt. Lang slektstavle vises på møte i slektshistoriegruppa. Ådne 
Fardal Klev og Aud Syrdal Skjærstad på slektshistorisk aften. Oddleif Lian holder foredrag om 
kart. Judith Seland Nilsen og Lisa Blom om garn og strikking. «Bussi» holder konsert på 
Lindesnes omsorgssenter. 

Bilder fra 2016 


