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Årsmelding 2021 for Vestre Moland og Lillesand Historielag 

Aktiviteten i Historielaget er også for 2021 blitt preget av Covid 19 pandemien. I løpet av høsten har 

vi fått gjennomført noen arrangement med god oppslutning. Dette viser at det er stor interesse for 

slekts- og lokalhistorie. Vi har også deltatt på arrangement hvor vi har fått markedsført historielaget 

på en god måte.  Ny hjemmeside, vmlhistorielag.no, er kommet i drift. Denne vil vi bruke til å legge 

ut aktuelle artikler, informere om vår lokalhistorie og aktiviteter. 

 

Styret har hatt følgende sammensetning:  

Siri Skuggevik, styreleder og kasserer (på valg i 2023) 

Bjørn Knudsen, nestleder og sekretær (på valg i 2023) 

John Gustav Johansen, styremedlem (på valg i 2022) 

Pål Osjord, styremedlem (på valg i 2022) 

Elisabeth Franck Danielsen, styremedlem og controller (på valg i 2023) 

Alvhild Gulbrandson, varamedlem (på valg i 2022) 

Ingrid Mørk Stoveland, varamedlem (på valg i 2022)  

Nils Øvland, varamedlem (på valg i 2022) 
 

Valgkomité 
Nils Bjelland 
Gunvor Benestad Lia 
Erling Gitmark 
 

Revisor 
Carl Jon Hansen (på valg i 2022)  

Redaksjonskomité (Oppnevnt av styret for perioden 2021-2023) 
           Terje Ellefsen 
           Bergliot Øie Johansen 
           John Gustav Johansen 
 
Web-redaksjon (Oppnevnt av styret) 
 Bjørn Knudsen, leder 
 Pål Osjord 
 Elisabeth Franck Danielsen 
 
Historielaget er representert i følgende foreninger/gruppe 

Verven kultursenter v/ Nils Øvland 

Lillesand – Flaksvandbanen AS v/Terje Ellefsen 

Skiltkomite med formål skilting av eldre fredede verneverdige bygg v/Terje Ellefsen og John Gustav 

Johansen   

https://vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com/
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Prosjektgruppe for Lillesands historie v/ John Gustav Johansen og med Terje Ellefsen som 
varamedlem. Bergliot Øie Johansen er medarbeider for og fast medlem i prosjektgruppen.  
 

I fotogruppen ved Lillesand by- og sjøfartsmuseet er Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen 
faste medarbeidere fra historielaget.  Gamle bilder med tekst fra Lillesand blir lagt ut på 
agderbilder.no/Lillesand by- og sjøfartsmuseum.  Fotogruppen fikk Lillesand kommunes 
Frivillighetspris for 2021. 
 
Elisabeth Franck Danielsen er medlem av museumsnemnda for Lillesand by- og sjøfartsmuseum.    

 

Prosjekt for digitalisering av historiske skilt 

Historielaget har deltatt i prosjekt sammen med Lillesand kommune og Lillesands Sparebank for QR 

merking av 25 fredede og verneverdige bygg i Lillesand. De blåemaljerte skiltene som er satt opp på 

disse bygningene, er nå digitalisert. Ved å laste ned en app på mobiltelefonen, får en mer 

informasjon om det enkelte objekt. 

USUS AS Visit Sørlandet har vært engasjert som samarbeidspartner, og det er støttet økonomisk av 
Agder fylkeskommune, kulturminnevern. 
 

Styremøter 

6 styremøter er avholdt. Varamedlemmene til styret møter fast på styremøtene.    

 

Hjemmeside vmlhistorielag.no 

Historielaget fikk ny hjemmeside i drift fra juni hvor vi legger ut artikler, arrangement og annet 

aktuelt stoff. Det er utpekt web-redaksjon på 3 medlemmer. Styret har vedtatt retningslinjer for 

web-redaksjonens arbeid og ansvar i f.t. styret. 

Webdesign, Kristiansand, har utarbeidet den nye hjemmesiden i tett dialog med representanter for 
styret i historielaget.  

 

Uttalelser 

Historielaget er høringsinstans til kommunale planer - kommuneplaner, reguleringsplaner – og 

prosjekter. I 2021 er det gitt følgende høringsuttalelser: 

 Reguleringsplan: Vardeheia – offentlig ettersyn 

 Reguleringsplan: Lillesands Sparebank – varsel/oppstart 
Navnesak- Stedsnavn: Heiremyra/Myra 
Turkart utgitt av Lillesand og omegn turistforening (LOT) – med nummererte kongelige 
grensesteiner (94 stk) 

 

Utgivelser 

Lillesandskalender 2022 – Lillesandskalenderen har vært i salg fra juni. Som tidligere år, inneholder 
den historiske bilder og tekstinformasjon (ansvarlig: John Gustav og Bergliot Øie Johansen og Terje 
Ellefsen). 
Standarden fra 2018 som ble godt mottatt, blir fortsatt brukt. Salget har væt bra.  
Gamle kalendere har vært lagt ut hos NMS Gjenbruk i Østregate, et tiltak som har vært populært. 
 
Årsskrift kommer ut annet hvert år.  Det har i løpet av året vært solgt en del eksemplarer av  
Årsskrift nr. 17 som kom ut i 2020.  Årsskrift nr. 18 kommer ut høsten 2022.   
Historielaget har på sitt lager et godt utvalg av de fleste årgangene av årsskriftene.   
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Kontakt med medlemmene 
Kommunikasjon med medlemmene – kontingentvarsling, informasjon om møter og aktiviteter – 
foregår på e-post og via vår hjemmeside. Hjemmesiden vil fremover være en viktig 
informasjonskanal. På Facebook-siden til Historielaget og «Hva skjer i Lillesand og omegn?» legges 
det også ut informasjon om våre aktiviteter.    

 

Gammelt skolemateriell på Brentemoen skole 
Representanter fra historielaget har fått anledning til å gjennomsøke loftet på Brentemoen skole for 
å se om det inneholder materiell av historisk interesse og verdi. Dette arbeidet vil fortsette med 
systematisering og se hva som kan være av interesse å ta vare på for fremtiden. 
 

Arrangementer - deltakelse i arrangement 
11.juli: Saltholmens dag – Historielaget v/Alvhild Gulbrandson hadde konkurranse med tidligere 

benyttede spørreoppgaver fra eldre Lillesandskalendere. Dette var meget vellykket. 33 personer 

fikk skjemaene, og alle fikk premier. Dette gikk med liv og lyst og stor interesse.  

21. august: Vervendagen- Historielaget hadde stand med salg av Lillesandskalendere og årsskrift. 
Alvhild Gulbrandson hadde som tidligere år, konkurranse for barn med 22 deltakere. Pål Osjord 
hadde opplegg med støpning av gallionsfigurer i tinn som en annen barneaktivitet. Jon Gustav 
Johansen fortalte om navnene og historien til seglskutene fra Lillesand. Historielaget var 
medarrangør av Jubileet for Lillesands ladestedsrettigheter av 1821 som ble markert denne dagen. 
Det var bla historiske foredrag av Terje Ellefsen og Berit Eide Johnsen om bord på skoleskipet 
«Sørlandet» og på Emil Knudsens plass. Bjørn Knudsen introduserte innslagene. 
 
25. september: Årsmøte i Agder Historielag på Eiken Hotell - Deltakere Siri Skuggevik, Pål Osjord og 
Elisabeth Franck Danielsen  
 
17. oktober: Tur til Nasledalen hos Ingrid og Geirulv Stoveland - Her fikk vel 60 deltagerne 
orientering om og se de private samlingene og utstillingene ekteparet og forgjengerne på gården 
har samlet over en periode på mer enn 100 år. 
 
22. oktober: Kulturnatt – Historielaget hadde arrangement på biblioteket. Alvhild Gulbrandson og 

Nils Øvland var ansvarlig for kulturløype for barn og unge med tema «Kjente og historiske steder i 

Lillesand». Overveldende deltagelse – ca 40 besvarelser ble levert av grupper med gjennomsnittlig 3 

deltagere. Om lag 80 premier ble utlevert. Bjørn Knudsen hadde opplesing av fortellinger om 

Lillesand - Flaksvandbanen som i 2021 er 125 år. Pål Osjord presenterte fortelling om tog-banen 

med egne tegninger og viste selvproduserte tog-modeller i tre.  Historielaget takker for godt 

samarbeid med biblioteket.  

4-5. november: Agderseminar med tema Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse i Agder 1500-2021 
– deltakere Pål Osjord, Bjørn Knudsen, Alvhild Gulbrandson, Ingrid Mørk Stoveland 
 
25. november: Førjulsmøte med vel 40 deltakere – Foredrag av Silje Lykkedrang, UIA om «Kvinners 
stilling i Høvåg og Vestre Moland på 1700-tallet og «Juletradisjoner» ved Alvhild Gulbrandson. 
Musikalske innslag ved «Konfekt». Servering av julekaker og kaffe. 
 
27. november: Julebasar ved Brentemoen skole arrangert av FAU –   Historisk foredrag på bakgrunn 
av funn fra lofts-lageret på skolen utarbeidet av Pål Osjord. Det ble fremført av Pål Osjord, Bjørn 
Knudsen og Elisabeth Franck Danielsen. I tillegg aktivisering av barn; skriving med penn og blekk.  
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4. desember: Julemarked – Julemarkedet som skulle vært avholdt i Rådshusparken/ 
museumsbakgården ble flyttet til Eldresenteret pga. været. Historielaget hadde stand i andre 
etasje. Vi orienterte om historielagets virksomhet. Det ble solgt noen kalendere, men ingen 
årsskrift.     
 

Digitalt årsmøte pr. e-post  
Årsmøtet ble i likhet med 2020, gjennomført som et digitalt årsmøte.  «Dato» for det digitale 

årsmøte ble satt til 25. mars. Saksliste, årsmelding for 2020, årsregnskap 2020 og revisjonsberetning 

for 2020, ble sendt pr. e-post 18.03.2021 til alle medlemmene med e-post-adresse (til 180 av 199 

medlemmer).  

Medlemmer – kontingent  

Historielaget hadde ved utgangen av 2021 167 betalende medlemmer (mot 199 medlemmer i 

2020), 40 medlemmer har ikke innbetalt kontingent. Det er gjort flere forsøk på å få inn dette. 

Styret har sendt ut purringer både på e-post og medlemmer er blitt oppringt. Liten aktivitet spesielt 

i vårhalvåret, kan være årsak til at medlemmer har unnlatt å betale.  

Kontingenten for 2021 er kr 150,- pr medlem.  

 

Økonomi   
Historielagets økonomi er god med et årsresultat for 2021 på kr. 17.030. Hovedinntekten har vært 
medlemskontingent og salg av årsskrift og spesielt kalendere.  
Vi har fått kr. 3.501 i Grasrotandel fra Norsk Tipping, som er en liten økning fra 2020. På   
hjemmesiden, vmlhistorie.no, oppfordrer vi tipperen til å bli grasrotgiver. Dette er også en 
kjærkommen inntekt.  
 
Lageret av årsskrift og kalendre er nedskrevet slik at salg til rabatterte priser vil fortsatt gi positivt 

bidrag til Historielaget.  

Lillesands Sparebank sponser oss ved flere anledninger. Historielaget har også trofaste 

sponsorer/annonsører til Lillesandskalenderen og Årsskriftene.  Dere er gode støttespillere. 

 
 
 
Siri Skuggevik, sign.  Bjørn Knudsen, sign.     John Gustav Johansen, sign. 
Styreleder og kasserer Nestleder og sekretær  Styremedlem 
          

 
 
 Pål Osjord, sign.        Elisabeth Franck Danielsen, sign.  
 Styremedlem              Styremedlem og controller   

 
 


