
ÅRSMØTE 2019 

 
 

14. mars 2019 kl 18:30 
Kulturtorvet i Lindesnes 

 
 
Saksliste: 

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

 møteprotokoll 
− Årsmelding 2018 (side 2) 
− Revidert regnskap og revisors beretning (side 6) 
− Kontingentfastsettelse 
− Innkomne forslag 
− Valg (side 7) 

 
 
 
19:00:  Foredrag v/Agnete Kjellin 

Jordkjellere i Søre Trysil og Lindesnes. Glemte 
kulturminner, men sterke bærere av lokal 
byggetradisjon, kultur og klimatiske utfordringer. 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2018 
 
 
 
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 
   Gunlaug Nøkland 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Tarald Lauen 

 
 
Kontaktpersoner for slektshistoriegruppa har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor Magne 
Risdal.  
 
Det har vært 3 styremøter og 18 medlemsmøter, møter i slektshistoriegruppa og 
arrangementer der historielaget er medarrangør. 
 
23. januar: Slektshistoriemøte med Ådne Fardal Klev 
Ådne presenterte slektsboka om familien Hansen fra Nedre Svennevig. 18 personer 
møtte opp. 
 
15. februar: Møte på Sjølingstad Uldvarefabrik 
Birgitte Sørensen fortalte om da arbeiderne streika og julefesten ble avlyst. Håkon Skaar 
tok for seg personer i miljøet på Sjølingstad bl.a. Bertha Hjortland, Arnfinn Hjortland, 
Hans Kristian Ziegler, Kjell Lindland, Johan Nilsen og Alfred Erland. Eli Sjølingstad 
fortalte om Sjølingstad vel. 25 møtte fram.  
 
27. februar: Slektshistoriemøte med grunnkurs slektsgransking v/Karl Arnt Skarpeid, 15 
deltok. 
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22. mars: Årsmøte med tema Gunnar Bue. Håkon Skaar fortalte grundig om en 
mangfoldig, stillferdig og dyktig kunstner. Flere hadde med seg arbeider av Bue, bl.a. 
tegninger, lommebøker, utskjæringer og en byste. 40 frammøtte.  
 
3. april: Slektshistoriemøte  
Rolf Steinar Bergli viste ulike søkemuligheter på nett. 
 
24. april: Slektshistoriemøte med Karl Arnt Skarpeid 
Kursopplegg og foredrag rundt slektsforbindelser Audnedal-Holland.  
 
27. mai: Guidet tur på kystfortet Signalen i Åvik med Endre Wrånes.  
60 personer ble med på tur der en dyktig guide tok oss med rundt i området. Han 
forklarte grundig krigens gang og hvordan fortet mot slutten av krigen lå for utsatt til, og 
dermed ble flyttet mot slutten av krigen.  
 
29. mai: Slektshistoriemøte 
Karl Arnt Skarpeid presenterte kildemateriell, fortalte om kildebruk og kildekritikk. 
Foredraget senere på kvelden hadde temaet Arbeidsvandringene fra Spangereid til 
Holland på 1700-tallet. 
 
14. juli: Presentasjon av Alf Hansen bok «Åvik under andre verdenskrig» 
40 personer møtte fram på Åvik hus. 
 
28. august: Slektshistoriemøte med tema Egder på hollendervandring v/Karl Arnt 
Skarpeid. 
 
5. september: Guidet tur til Skarstadheia med Håkon Skaar. 
32 møtte fram på en dag med heller usikker værmelding. Håkon fortalte bl.a. om 
Skarstadheia, gården Birkeland og om treskjæreren Lars Birkeland. Arrangert i 
samarbeid med kommunen og friluftslivets uke.  
 
18. september: Foredrag om krigsseilere ved Bjørn Tore Rosendahl. Om 
krigsseilerhistorien, om krigstiden, den vanskelige etterkrigstiden og om hvordan 
krigsseilerne minnes i dag både gjennom Jon Michelets bøker og Krigsseilerregisteret.  
70 møtte fram. 
 
20. september: Slektshistoriemøte med Magne Waren som fortalte om å skrive 
slektsbok. 
 
16. oktober: Filmvisning av «Kristina 1813» v/Harald Stensland. 80 møtte fram for å se 
filmen. 
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23. oktober: Slektshistoriemøte med Harald Storaker. 10 frammøtte. Harald viste ulike 
måter å søke i slektsopplysninger på nettet, og hjalp til med å løse noen konkrete 
utfordringer. 
 
22. november: Tema Tysklandsbrigaden. Kenneth Skofteland fortalte om sine 
opplevelser i Tysklandsbrigaden, og Geir Stian Ulstein presenterte sin nyutgitte bok 
«Tysklandsbrigaden – til fiendeland for freden». 50 frammøtte. 
 
27. november: Slektshistoriemøte med Bård Raustøl fra IKAVA. Bård fortalte om 
kommunale arkiver i slektsgransking. 12 møtte fram. 
 
6. desember: Lansering av åretes «Glimt fra Lindesnes» 
Jahn Kristensen gikk gjennom noen av årets temaer før Annlaug Opsahl fortalte om sine 
barndomsminner fra besøk hos tannlegen. Alv-Tore Romedal fortalte historien om 
vaktbua på Hoveheia og Torbjørn Ougland kåserte om bakeren i Vigmostad. Gunlaug 
Nøkland avsluttet. 35 møtte fram. 
 
Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2018 med et innholdsrikt nummer, det 38. i rekken. 
 
Historielaget har stått for utgivelsen av Alf Hansens bok, «Åvik under andre 
verdenskrig». Vest-Agder fylkeskommune støttet bokutgivelsen med 20.000 kroner. Alf 
Hansen ønsker at overskuddet av salget går til historielaget. 
 
Bjørn Gabrielsen har i mange år forvaltet en bankkonto som var satt av til «Spangereid 
folkemuseum», og da det ikke ser ut til at dette prosjektet realiseres har beløpet på kr 
4.564,13 tilfalt historielaget.  
 
Sparebanken Sør har støttet laget med kr 10.000, og ønsker at dette blir brukt til 
arrangementer og formidling av historie. 
 
Agder historielag ønsket å presentere Lindesnes historielag i Egde, og spurte om lederen 
kunne skrive en artikkel. Denne kom på trykk over tre sider i nr. 2/2018.  
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 6.000 visninger (-2.000), 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 
946 følgere (+59). 
 
Laget har 352 (+4) medlemmer og i tillegg 200 (-2) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
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LINDESNES HISTORIELAG 
 

Innstilling fra valgkomitéen 2019 
 
 

 
Styret  
 
Leder:  Rolf Steinar Bergli (gjenvalg, til 2020)  
Styremedlemmer:  Håkon Skaar (gjenvalg, til 2021) 
 
Varamedlem:   Bente Hennestad (gjenvalg, til 2021) 
 
Revisor:  Rigmor Hennestad (gjenvalg, til 2020)  
 
 
 
«Glimt» redaksjon  
 Gunlaug Nøkland (gjenvalg, til 2021) 
 Kjell Olsen (gjenvalg, til 2021) 
 
 
Valgkomite  
 Leif Larsen (gjenvalg, til 2021)  
 
 
 
Lindesnes 25. februar 2019 
 
 
 
 
Ole M. Homestad  Leif Larsen  
 (sign)  (sign)  
 

 


