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Årsmelding 2018 for Vestre Moland og Lillesand Historielag 

Historielagets oppgave er å fremme interessen, samle, bevare og spre kunnskap om vår 
slekts- og lokalhistorie. Styret mener det har vi også oppnådd i 2018. Aktivitetene har i 
hovedsak vært ulike arrangement med god oppslutning, utgivelse av Lillesandskalender 
2019 og årsskrift nr 16 «Det var en gang». Historielaget er også representert i ulike 
foreninger/grupper. 
Det er innhentet e-postadresser til de fleste av våre medlemmer. Det innebærer at 
kommunikasjon med medlemmene – kontingentvarsling, informasjon om møter og aktiviteter 
– i hovedsak nå skjer på e-post. Informasjon blir også lagt ut på vår hjemmeside;  
vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com og på Historielagets Facebook-side. 
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  

Ragnar S Langfeldt, styreleder (på valg i 2019) 
Randi Rosenberg Hall, nestleder og sekretær  
Tor Weatherstone, kasserer (på valg i 2019) 
John Gustav Johansen. Styremedlem  
Ingrid Mørk Stoveland, Styremedlem (på valg i 2019) 
Alvhild Gulbrandson, varamedlem (på valg i 2019) 
Kristen Edvard Skaar, varamedlem (på valg i 2019) 
Elisabeth F Danielsen, varamedlem (på valg i 2019) 

Valgkomité 
Tora Løvdal Buestad  
Anne Marta Svendsen (til 1.12.) 
Per Tollef Knudsen  

Valgkomiteen meldte fra allerede til årsmøtet i fjor om at de ønsker avløsning etter 
mange års aktivitet. 

Revisor 
Per Tollef Knudsen (på valg i 2019) (feil: på valg i 2020, valgt for 2 år) 

Redaksjonskomité (Oppnevnt av styret) 
           Terje Ellefsen 
           Bergliot Øie Johansen 
          John Gustav Johansen 

Historielaget er representert i følgende foreninger/organ 
Museumsnemnda for Lillesand by- og sjøfartsmuseum v/Edvard Kristen Skaar 
Verven kultursenter v/Terje Ellefsen 
Lillesand – Flaksvandbanen v/Terje Ellefsen 
Skiltkomite med formål skilting av eldre fredede verneverdige bygg v/Terje Ellefsen 
 



2 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden.  

 
Medlemmer – kontingent 

Ved utgangen av 2018 hadde Historielaget 203 betalende medlemmer som er en 
økning på 16 fra året før. Kontingenten ble ikke endret for 2018 og er kr 150 pr 
medlem.  

 
Uttalelser 

Historielaget er høringsinstans til reguleringsplaner og andre kommunale planer. Det 
er gitt høringsuttalelse til følgende planer: 

Kommuneplan 2018-2030 Samfunnsdel 
Kulturminne- og museumsplan 2019-2030 
Batteriheia – varsel om oppstart av reguleringsplan 

 
Utgivelser  

Lillesandskalender 2019 - Den inneholder historiske bilder og tekstinformasjon 
(ansvarlig: John Gustav og Bergliot Øie Johansen og Terje Ellefsen). 
Fjorårets nye utforming av kalenderen har fått mye positiv tilbakemelding og ble 
derfor også brukt for 2019 utgaven. Salget har vært godt og gir fint bidrag til inntekter 
for Historielaget. 
Årsskrift nr. 16 2018-2019 «Det var en gang» - Årsskriftet er fyldig og innholdsrikt 
med stort spekter av artikler. Redaksjonskomiteen har gjort et solid arbeid.  
Forberedelse og bearbeiding av stoffet ble påbegynt i 2017. Det har blitt solgt færre 
årsskrift i 2018 sammenlignet med tidligere utgivelser. Dette kan skyldes at det 
samtidig ble utgitt en lokalhistorisk bok, liten deltakelse på lanseringen på E-teateret 
og noe manglende markedsføring.  
 

Arrangement   
 
4. april: Årsmøtet ble avholdt på Meta-huset. Årsmelding ble vedtatt med små 
endringer, revisjon av Historielagets vedtekter ble behandlet og vedtatt og nytt styre 
ble valgt. 
I tilknytning til årsmøte var det foredrag ved Berit Eide Johnsen om Lillesands Historie 
bind 1 1800-1850. Tor Flaa bidro kulturelt med sang tilpasser foredraget. Lillesands 
Sparebank sponset møtet med annonse og ikke minst marsipankake servert i 
pausen.  
 
22. april: Vårtur til Grimenes med Anders Grimenes som guide godt assistert av Per 
Tollef Knudsen. En stor forsamling deltakere ble tatt med på en interessant reise 
gjennom stedets 1000-årige historie. 

28. april: Årsmøte i Agder Historielag på Byglandsfjord. 3 delegater og 3 observatører 
stilte fra VMLH. 

24. juni: Fremføring av «Tyven og sølvkanna» under Møglestu-dagen. 2 forestillinger 
og hele 70 publikummere. 
 Blomsternedlegging på Lofthus-bautaen. Tale ved Erik Fløistad. 
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13-14. august: Arendals-uka - Stand sammen med Agder Historielag. 
  
19. august: Tur til Åkerøya.  Kystlaget, støttet av private båter, sørget for skyss fra 
Kjøbmannsvik og rundtur ved lokale kjentmenn. Oppslutningen var overveldende med 
over 100 deltakere.  
 
25. august: Deltagelse på Verven-dagen. Konkurranse for barn – «Tur på Kokkenes.» 
 
11. september: Kulturminnedagen ble markert med fullt hus på Fiskebrygga med 
interessant orientering om norske matskikker ved Tora Løvdal Buestad og mat i 
utvalgte andre land ved Rashid Hijji fra Marokko. Restauranten Hos Oss – sammen 
med Grandal Trevare var med å sponse deilig fiskesuppe til deltakerne.  
 
14. oktober: Tur til Treungen og museet der med omvisning ved Anstein Nørsett. 
 
7. november: Foredrag av Paul Flaa. Tilstrømningen var så stor at ikke alle fikk plass 
og mange måtte gå skuffet hjem. Styret bestemte derfor at vi skulle forsøke å få til en 
reprise på nyåret. 
 
15. november: Lansering av det nye årsskriftet «Det var en gang» nr 16. på E-
Teateret. 
  
8. desember: Julemarked - stand i bakgården til Lillesand by- og sjøfartsmuseum for 
salg av årsskrift og kalender. 
 
I løpet av året har Alvhild Gulbrandson som historielagets representant, bidratt med 
kåserier og/eller historiske spørrekonkurranser på arrangement på «Karis kafe» og 
med programposten «Fra hus til hus» i Radio L. Dessuten underviste hun for 
skoleklasse på Tingsaker om Møglestu og med ekskursjon dit.  

Økonomi   
Historielagets økonomi er god. Hovedinntekten siste året var medlemskontingent, 
inngangspenger på møter, annonseinntekter og støtte, samt salg av kalender og 
årsskrift. Bankinnskudd ved årsslutt var på kr 118 997,-. 
 
Lageret av årsskrift og kalendre er nedskrevet i betydelig grad. Ved salg til rabatterte 
priser vil det fortsatt gi positivt bidrag til Historielaget.  
 
 
Medlemskontingent for 2020 foreslås uendret med kr 150 pr medlem. 
 

 
 
 
Ragnar S. Langfeldt  Randi Rosenberg Hall  Tor Weatherstone 
Styreleder   Nestleder og sekretær  Kasserer 
 
 
 Ingrid M Stoveland   John Gustav Johansen 
 Styremedlem    Styremedlem  


