
 
Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid 

 
 

ÅRSMØTE 2023 

 
 

7. mars 2023 kl 18:30 
Kulturtorvet, Lindesnes 

 
 
Saksliste: 

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

møteprotokoll 
 Årsmelding 2022 (side 2) 
 Revidert regnskap og revisors beretning (side 4) 
 Kontingentfastsettelse, vedtektsendringer og innkomne 

forslag (side 5) 
 Valg (side 6) 

 
19:00:  Tore H. Wiik: «Sørlandske hovedvei – Norges mest 

legendariske vei?»  
 
Wiik forteller fra sin siste bok om Sørlandske hovedvei der 
han tar for seg strekningen mellom Kristiansand og 
Stavanger. I foredraget gjenoppliver han gamle minner både 
fra strekningen over Åna-Sira så vel som den indre veien over 
Tronåsen og Moi. Vi får også se flere nye og gamle filmklipp. 
Den lokale veihistorien gjennom Lindesnes får naturlig nok et 
spesielt fokus.  
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ÅRSMELDING FOR  
LINDESNES HISTORIELAG 2022 

 
 
Styre: 
Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli 
Nestleder:   Håkon Skaar 
Styremedlem:  John Karlsen 
Styremedlem:  Per Einar Bergstøl 
Styremedlem:  Sigrid Tufteland 
Vara:    Bente Hennestad 
Vara:    Sigbjørn Skjæveland 
 
Revisor:   Rigmor Hennestad 
 
Valgnemnd:  Ole Magne Homestad  

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Gunlaug Nøkland 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Rasmus Strømme 

 
Kontaktpersoner for slektshistoriemøtene har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor 
Magne Risdal. 
 
Det har vært fire styremøter mens det har vært 13 møter i slektshistoriegruppa og 
arrangementer der historielaget er arrangør eller medarrangør. 
 
 
22. februar: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet.  
 
22. mars: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. 
 
19. april: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet med besøk av Paul Sveinall som 
fortalte om "Slektsgransking og bygdebokskriving". 
 
26. april: Årsmøte på Vigelandsstua med tema Egelandssjekta v/Thore Smith.  Flott 
med 40 frammøtte på Vigelandsstua for å høre Thore Smith og Trond Skog fortelle 
om Egelandssjekta. Svein Lysestøl spilte til en lysbildeserie om samme tema. Årsmøte 
også gjennomført med tre årsmøter på en gang.  
 
24. mai: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. 
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28. mai: Herstøldagen 2022. Håkon Skaar fortalte om treskjæreren Lars Birkeland, 
som døde for 100 år siden. Om lag 200 møtte fram. 
 
30. mai: Minnemarkering flystyrt Spangereid, sammen med Lindesnes kommune. 
 
30. august: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. 
 
4. september: Rusletur på Sjølingstad, 103 frammøtte. Håkon Skaar guidet oss 
rundt og flere bidro med historikk underveis. 
 
27. september: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. 
 
25. oktober: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. Harald Storaker hjalp med å løse 
slektsnøtter. 
 
2. november: Samarbeidsmøte med andre historielag i kommunen. Mandal 
byselskap, Marnardal historielag, Holum historielag, Mandal historielag og Lindesnes 
historielag møtte. Sigrid Tufteland representerte både Lindesnes historielag og Agder 
historielag. Håkon R. Sødal fortalte om kulturmiljøplanen som var under 
utarbeidelse. 
 
22. november: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet.   
 
 

Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2022 med et innholdsrikt nummer, det 42. i 
rekken. 
 
Håkon Skaar og Jahn Kristensen representerer Lindesnes historielag i Herstøl laget 
og har bidratt med dugnadsinnsats.  
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 6.300 (+700), og den mest besøkte siden er 
innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet opp. På 
historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året 1250 følgere (+83).  
 
Laget har 369 (+4) medlemmer og i tillegg 184 (-6) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
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KONTINGENTFASTSETTELSE 
 
Ingen forslag til endring. 

 
 

VEDTEKTSENDRING 
 
Ingen forslag til endring. 
 
 

INNKOMNE FORSLAG 
 
Ingen innkomne forslag. 
 
 

 
Bilder fra de ulike arrangementene: Herstøldagen, vandring på Sjølingstad, 

samarbeidsmøte med andre historielag og slektshistoriemøte. 


