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Årsmøte i Drangedal Historielag 2023 

 

Onsdag 15 mars kl 18.00. 

Avholdes tradisjonen tro på Drangedal Menighetshus 
 

 

1: Velkommen til årsmøte 

Vi starter med å minnes de som har gått bort siden sist årsmøte. 

2: Valg av møteledere og møtesekretærer. 

3: Godkjenning av saksliste. 

4: Gjennomgang av årsmelding 

5: Regnskapet, gjennomgang av kasserer. 

6: Gjennomgang av eventuelt innsendte forslag. Medlemmene kan aktivt bidra til hvem 

som de ønsker inn i styret, eller bidra med andre innspill. Dette kan sendes til 

post@drangedalhistorielag.no på e-post, eller på papir til Øystein Røsvik, 

Ettestadveien 212, 3750 Drangedal innen 10 mars 2023.  

7: Valgnemnda presenterer sitt forslag for de fremmøtte. 

8: Valget gjennomføres. 

 

Så blir det tid til litt prat rundt bordene, kaffe og litt å bite i.  

Det blir åresalg og loddtrekning mens praten går. 

 

Underholdning. Der vil Hans Fredrik Dale igjen hjelpe oss med en lokalhistorisk film etter 

Wiggo Tørdal. Det blir en annen enn den vi fikk se på høstmøtet, og vi tror det kan være både 

interessant og riktig å vise stoff «frå arkivet».  

 

 

4. Årsmelding Drangedal Historielag  

 

Styret har hatt 7 styremøter og tatt opp 65 saker i løpet av 2022.  

Heimesida til laget, www.drangedalhistorielag.no  fungerer greit. Det er Grenland data som 

er lagets faglige kontakt vedrørende operativsystemer og programvare. Nettbutikken fungerer 

godt, og mange bokbestillinger kommer via den. Vi har hatt litt problemer med 

betalingsfunksjonen, men det skal nå være rydda opp i. Det viser seg at en behøver litt 

erfaringstid til å finne ut hva som må justeres og endres, og hva som egentlig trengs.  

Bildearkivet har vært litt problematisk, men nå jobbes det med å få lagt bildene over i en ny 

bildebase, Digitalt Museum, med lenke til Drangedal Historielag. Det er det beste systemet 
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som på sikt kan tenkes for sikring av bilder. I konverteringsprosessen vil en gjøre mye for å få 

rydda opp i feil og mangler som en er oppmerksom på at det er en del av. 

I tillegg er det samlet inn en del tusen bilder som står på programmet for å få lagt inn over tid. 

Det er noe av det som blir en kontinuerlig pågående aktivitet. 

Arkivgruppa har en omfattende og viktig jobb som delvis skal utføres i samarbeid med 

kultursjefen i Drangedal kommune. Historielaget har et omfattende arkiv som er bygd opp 

gjennom mange ti-år. Nytt er det formelle samarbeidet med kommunen. 

Årbokkomiteen for bok nr 45 har i tillegg til redaktøren vært Marit og Øystein Røsvik.    

 

Sommerturen gikk i 2022 til Steane på Lia, vellykka og hyggelig med mange fremmøtte. 

Arthur og Mari hadde lagt alt til rette for et svært hyggelig treff. 

Bankturen som gjøres i samarbeid med pensjonistlaget og turgjengen i Kroken gikk i 2022 til 

Uppigard Natadal med besøk på gården Nordre Nes Fruktgard i Gvarv. En svært populær og 

trivelig tur som rommer både matservering og underholdning. All honnør til 

Drangedalsbanken for sponsing av turen og det gode initiativet. 

Høstmøte var nytt for historielaget. Det var vellykket med godt oppmøte, og ved å lansere 

årboka på høstmøtet så vil det bli en ny tradisjon for hvordan årsmøte også avholdes. Det er 

viktig for mange å få kjøpt årboka før jul, noe som historielaget setter stor pris på.  

I tillegg til de store sammenkomstene som dette må sies å være, skjer det mye annet også. 

De forskjellige gruppene forholder seg til en handlingsplan som gjennomgås på årets første 

styremøte. Hovedprosjektet til laget er årboka som går sin gang, og en må bare oppfordre folk 

til å skrive ned sine minner og sende til redaktøren. Ved Sønderårbrua er det kommet opp et 

nytt informasjonsskilt, og her jobbes videre med å rydde frem skyttergrav og en sti fram til 

den. Et langtidsprosjekt med innsamling av stoff rundt gammel visekultur pågår, likeledes 

informasjon om bryggene rundt Toke. De etablerte minnesmerkene blir ettersett og 

vedlikeholdt, og det er stadig nye prosjekter som dukker opp. Det er i praksis noe i overkant 

mye å rekke over, - aktiviteten i laget er stor. 

 

Styret i Drangedal Historielag har i 2022 bestått av:  

Øystein Røsvik, leder     

Dag Straume, nestleder    

Anne Kjendsheim, sekretær    

John Rune Furunes, styremedlem   

Aud Margareth Vøllestad, styremedlem  

Vebjørn Stigen*, styremedlem    

Harald Solvang**, 1. vara    

Olav Tørdal, 2. vara  
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Årbokredaktør: Kjell Tore Vogsland    

 

*, **: Midtveis i 2022 ønska Vebjørn Stigen å byttes ut som fast styremedlem pga. flytting ut 

av kommunen. Harald Solvang gikk inn som fast styremedlem og Vebjørn Stigen har fortsatt 

ut perioden som 2. vara. Olav Tørdal rykka opp til 1. vara.  

Valgkomiteen har bestått av: Kjell Peder Haugene (leder), Håvard Hagen og Kjell Vøllestad.  

Valgkomiteens innstilling til styret for Drangedal historielag er følgende: 

På valg: 

Øystein Røsvik, gjenvalg, leder (velges for ett år) 

Anne Kjendsheim, styremedlem, (gjenvalg) velges for to år 

Harald Solvang, styremedlem, (ny) velges for to år 

John Køhler, 2. varamedlem, (ny) velges for to år 

Ikke på valg i år: 

Dag Straume, styremedlem 

Aud Margareth Vøllestad, styremedlem 

John Rune Furunes, styremedlem 

Olav Tørdal, 1. varamedlem 

I tillegg innstiller valgkomiteen på at Kjell Tore Vogsland gjenvelges som redaktør for årboka 

«Minner frå Drangedal».  

Kjell Peder Haugene går i år ut av valgkomiteen og trenger et nytt medlem: Styret finner et 

forslag som legges fram som benkeforslag på årsmøte.  

Æresmedlemmer : Dag Straume og Olaf Vogsland er æresmedlemmer i Drangedal 

historielag.  

Historielaget vil takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for støtte og hjelp. Spesielt bør 

nevnes Drangedal Sparebank, Drangedal Bygdetunlag og Drangedal kommune v/kulturetaten. 

Drangedal 16. februar 2023 

Styret. 

Drangedal historielag 
E-post adresse: post@drangedalhistorielag.no 
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