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Årsmøte 15. mai 2020 

 

Program 

1. Velkomst 5. Kaffepause 

2. Årsmelding LH 
 

6. Kontingent 

3. Årsmelding LiL 
 
7. Valg 

4. Regnskap 
 
8. Avslutning – takk for i kveld! 

 
 

 
 

 



ÅRSMELDING 2019 

Styret: 
Leder:  Olav I. Sandnes 
Nestleder: Marit Terkelsen 

Sekretær:  Terje Sandkjær 
Styremedl.: Leif Beisland og Øyvind Gulbrandsen 
Varamedl.:  Sølvi Larsen Braathu og Ove Bach 

 (Landvik Regnskapslag har kassererfunksjonen.) 
 

Revisorer: 
Nils Martin Olsbu 
Anne Møretrø 

 

Valgnemd: 
Åse Igland Skarpeteig 
Vidar  Søyland 

 

Bibliotekutvalg (nytt): 
Johannes Schrøder Havstad 

Øyvind Gulbrandsen 
Astrid Stuestøl Sandkjær 

 

Antall medlemmer: 210 
 

Møter - arrangementer 
Det er i år holdt 5 styremøter. 

 
Årsmøtet ble holdt i bygdehuset 15. mars, der ca. 30 medlemmer var til stede. Arkeolog 
Frans-Arne Stylegard kåserte om emnet «De første kirkene i regionen». Ellers vanlige 

årsmøtesaker. 
 

17. mai-festen ble arrangert i Bygdehuset, som vanlig sammen med mållaget. Ca. 70 
frammøtte koste seg med bl. a. kåseri om Kristen Stalleland ved Alf Kjetil Igland, og 
framføring av Jakob Sande-dikt ved Svein Kleivane. 

 
Bygdedagen til inntekt for Landvik bygdehus ble arrangert lørdag 15. juni. Historielaget er 

medarrangør på dette årlige arrangementet sammen med de andre laga som eier Bygdehuset. 
Nok en gang ble det et vellykka arrangement i godværet, med aktiviteter både inne og ute. 
Overskuddet ble kr. 52.045, som er ca. kr. 10.000 bedre enn året før. Forhandssalg av lodder 

på Odden og på Bergemoen innbragte kr. 35.411. 
 

Førjulsfesten sammen med mållaget 1. desember samla ca. 40 mennesker i bygdehuset. Lars 
Verket kåserte om «Pilgrimsreise i kystleia Tønsberg til Nidaros», og det var også 
musikkinnslag ved Gabrielle Gonzales (fiolin) og Inger Nora Holm (piano).  

 
Felles bokstand på Oddensenteret lørdag 30.11. sammen med Fjære historielag, Eide 

sognelag,Selskapet for Grimstad Bys Vel og Kystlaget Terje Vigen. En fin måte å presentere 
laget på, og boksalget gikk bra unna. 
 



 
Bibliotekutvalg 

Bibliotekutvalg for Landvikbiblioteket som ble oppretta i februar skulle vurdere mulighetene 
for å videreutvikle biblioteket som et sted for lokal litteratur. Styret  ser at dette er krevende, 

er i tvil om behovet, og har derfor senere bedt utvalget v/ styremedlem Øyvind Gulbrandsen 
diskutere om tida er inne til formelt å avslutte utlånsvirksomheten. 

 

Litteratur 

• ”Liv i Landvik” 
Årets hefte er utgave nr. 36. Prisen er uendra kr. 150 pr. hefte.                                                                                    
Redaksjonsnemd er Astrid Stuestøl Sandkjær (redaktør), Hilde Inntjore, Ådne Woie og Geir 

Åsen. Lars Magne Tønnesøl er salgsansvarlig, og Terje Sandkjær er ansvarlig for annonsene. 
 

• Landvik kulturhistorie bind II 
Arbeidet med bind II starta opp på nyåret. Framdrifta går omtrent etter planen, d.v.s. at ferdig 
manus leveres 1.9.2021. Boka planlegges klar for lansering i mars 2022. »Liv og Lagnad i 

Landvik» bind II skrives fra ca. år 1050, der Johannes S. Havstrad avslutta bind I; og fram til 
reformasjonen (1537). Historiker Sveinung Boye er forfatter på full tid.  

Bokkomite: 
Hilde Inntjore (fram til høst 2019), Knut Brautaset, Astrid Stuestøl Sandkjær, Geir Åsen, Olav 
Inge Sandnes (prosjektleder). 

Finansiering: 
Øystein Stie har gitt kr. 2 mill. 

Grimstad kommune: 0 i 2019, søker igjen i 2020. 
Sparebanksifttelsen SR-bank: Søkes våren 2020. 
Disse har gitt avslag: AS Ugland rederi, DNB, Aust-Agder fylkeskommune, Kulturrådet, 

Sparebanken Sør. 
Disse har ikke gitt tilbakemelding: Torbjørn Igland, Johan B. Ugland. 

 Bokkafè 

Historielagets bokkafèer arrangeres i Bygdehuset første lørdag i måneden (så sant mulig), 3 

ganger om høsten og 3 ganger vinter/vår. Bokkafèene har stabil og god oppslutning, vanligvis 
mellom 20 og 40 deltakere. Landvik mållag har i utgangspunktet ansvar for en bokkafé vår og 

en høst. Programmet var slik i 2018: 

02.02: Kristendom og norsk politikk v/ Nils-Petter Enstad  

02.03: Bruken av lokal jernmalm v/ Dag Ellefsen 

06.04: Om Einstein gudsbilde v/ Leif Storesletten (mållaget anvsarlig) 

05.10: Dagens klimastatus v/ Stein Tveitdal 

02.11: Raet nasjonalpark v/ Jenny Marie Gulbrandsen 

07.12: Boka mi v/ Per-Helge A. Kalvehagen, Torborg Igland og Jan Kristoffer Dale (mållaget  
 ansvarlig) 

 
Et viktig innslag på bokkafèene er servering av kaffe og kaker, noe disse har ansvaret for: 

Jorunn Havstad, Anne Møretrø, Randi Larssen, Målfrid Hørte, Turid Håland og Astrid 
Stuestøl Sandkjær. 
 

 
 



 

Turer 
Alle turene våre arrangeres sammen med Byselskapet. Årets turer var: 

14.04: Trolldalen-Nørholm v/ Øyvind Gulbrandsen (120 deltakere) 
26.05: Lille Ruhest v/ Terje Sandkjær (25 deltakere) 
09.06: Tolleholmen mm. v/ Olav I. Sandnes (60 deltakere) 

08.09: Hegdekjær v/ Terje Sandkjær (60 deltakere) 
 

Turveier 
Historielaget har påtatt seg ansvaret for at Barnevandrerstien og Kjerkeveien til Beisland til 
enhver tid er godt merka og lett framkommelige. Stiene er med i turistkontorets 

markedsføring av kommunens turtilbud. For vedlikeholdet av Barnevandrerstien får 
historielaget en årlig godtgjørelse på kr. 5.000 fra kommunen. 

 

Systematisering/digitalisering av gamle bilder 
Historielaget har et betydelig bildearkiv, som bare delvis er organisert.  Laila Risbruna 
Andersen og Inger Johanne Johansen har i løpet av året systematisert og skanna ca. 
2.300 bilder. Bildene vil bli digitalt tilgjengelige på «Agderbilder». 
Gunnar Grøsle har søkt Face Book om å bli administrator av Gamle landvikbilder, etter faren 
Thore. Vi ser for oss at denne Face Book-gruppa kan være til stor hjelp for Laila og Inger 

Johanne i arbeidet med å identifisere personer på foto de har samla. 

 
Historielagets heimeside 
Øyvind Gulbrandsen gjør et utmerka arbeid med heimesida, noe som er svært viktig for å 
orientere om og vekke interesse for historielagets arbeid.  

Under folderen «Landvikfolk forteller» har Historielaget fått digitalisert lydopptak av 79 
intervjuer med eldre folk fra Landvik. 
Vi vil også minne om at ved å søke under Landvik på Nasjonalbiblioteket kan en finne en 

digitaliserte utgaver av bygdebøkene «Gard og grend» og «Ætt og odel» som gjør at en ved å 
søke på ett navn i den ene boka, kan finne alle omtalene om personen i det bindet. Det samme 

kan en gjøre i det andre bindet, og dermed få full oversikt over omtalen om personen i begge 
bøkene. Dette er en også en stor fordel for å finne slekten vedkommende hører til. Til nå har 
dette vært omtrent umulig uten detaljkunnskap om de enkelte slektene. 

 

Agder historielag 
Olav Inge Sandnes, Astrid S. og Terje Sandkjær representerte Landvik historielag på årsmøtet 
til Agder historielag på Revsnes hotell 27. april. Terje er medlem av valgkomiteen til AH. 

 
Landvik bygdehus 
Historielagets representant i husstyret er Anders Terkelsen. Det er krevende å drive et så stort 

hus, men foreløpig går økonomien rundt. Tore Stalleland er ansvarlig for daglig drift på vegne 
av husstyret. 
 

Grasrotandelen 
Historielaget er registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysund slik at vi kan være med ved 

fordeling av Grasrotandelen til Norsk Tipping. I 2019 kom det inn kr. 1130, noe som er 
ganske beskjedent. Det bør være et mål å hente mer penger her, ved at folk som tipper eller er 
med på andre spill gjennom Norsk tipping krysser av for Landvik historielag. Dette er en 

enkel og grei måte å støtte historielaget på, og alle oppfordres til å gjøre dette kjent. 


