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Styret for denne perioden har bestått av:
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Torunn Ruenes
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Randi Marie Kristiansen
- 3. varamann
1.varamann har møtt fast i styret
Styret har vært samlet til 6 styremøter i perioden.
Redaktør for årsskriftet til Vennesla Historielag har vært Andreas Hansen. Med seg har han
hatt en redaksjonskomite bestående av Morten Aslaksen, Signe Rysstad, Gerd Wiik Hansen og
Yngvar Hannevik.
Vennesla Historielag har en hjemmeside med adresse www.venneslahistorielag.org. Siden er
administrert av Andreas Hansen.
I tillegg finner en også Vennesla Historielag på Facebook (Nettadresse:
www.facebook.com/venneslahistorielag), administrert av Morten Aslaksen.
Revisorer for regnskapet til historielaget er Håkon Honnemyr og Gerd Hodnemyr.
Arrangementskomiteen denne perioden har bestått av:
Jørdis Hodnemyr, Reidar Nordbø, Hildur Hammen, Målfrid Omdal, Inger Lise Friberg, Knut
Aas, Målfrid Stallemo, Ingebjørg Mjåland
Reserver:
Ella Nora Robstad
Knut Rysstad

På våre mange «Mimrekvelder» og Olsok har arrangementskomiteen hatt ansvaret for maten.
.
Valgkomiteen har bestått av Kåre Håverstad, Jørdis Hodnemyr og Finn Oskar Hansen.
«Nytt fra Vennesla Historielag» ble sendt ut til alle medlemmer i februar, med informasjon
om det vi holder på med, og om arrangementene våre i tiden fremover.
«Hommestaua», er navnet på museet til Vennesla Historielag, den finner du i 2.etasje på
gamle Vennesla skole (og «børnehjemmet»).
Signe Rysstad er leder for vårt museumsarbeid.
«Hommestaua» har ikke vært åpen for omvisning til faste tider, men ved henvendelse er det
muligheter for omvisning.
Morten Aslaksen møtte for Vennesla historielag på årsmøtet i Hunsfos historielag 15.mars.
Morten Aslaksen møtte også på årsmøtet i Venneslastaua 7.mars.
Signe Rysstad, Øystein Bjorå og Håkon Honnemyr møtte som våre representanter på
årsmøtet i Agder Historielag som dette året fant sted på Landeskogen ved Byglandsfjord
30.april.
Arrangementene til Vennesla Historielag i 2016
Årsmøtet 2016
17 av våre medlemmer var til stede på årsmøtet.
Etter at årsmøtesakene var ferdige ble kvelden avsluttet med en engasjerende quiz.
Kurs i slektsgransking
Vennesla Historielag fortsatte med et kurs i slektsgransking i 2016.
Disse gikk over 5 kvelder fra kl.18.30-21.00, med første kursdag tirsdag 5.januar og
avslutning 2.februar. Det var 9 deltagere på dette kurset.
Dette ble en foreløpig sluttstrek for disse kursene.
«Den kulturelle skolesekken» 2016
Dette året var Vennesla Historielag, i likhet med tidligere år, ansvarlig for to viktige
arrangementer for skoleelever.
Dette året startet vi på et nytt opplegg for våren 2016. Elevene var fra 5.klasse, mot tidligere
1.klasse.
Elevene gikk en vandrerute mellom museene våre, der det var flere stopp med historiske
spørsmål. Vi kalte opplegget vårt «Historisk oppgavesti gjennom museumsland»
På høsten var det et liknende arrangement for 3.klassingene på dagene mandag31.oktober til
torsdag 3.november. Nå var temaet «Fra ull til klær», der det ble demonstrert både karding,
spinning og strikking. Dette foregikk på Vennesla bygdemuseum.
Vikelandstreffet 2016
30.april ble det arrangert et stort Vikelandstreff, «Vikeland -sentrum i vår tid», som en gruppe
engasjerte mennesker fra Vikeland sto bak. Første del av dagen var en historisk vandretur
gjennom Vikeland. Det hele ble avsluttet med en festkveld på Løa, ledet av Bjarne
Nordhagen. Vennesla historielag hadde salg og informasjonsstand under dette arrangementet.
Det var så mange påmeldte til dette arrangementet, at det ble besluttet å ha nok en historisk
vandretur senere på året for de som ikke kom med under hovedarrangementet.

Onsdag 7.september ble vandreturen gjennomført på nytt med de samme guidene, Knut John
Bakken og Yngvar Hannevik. Denne dagen ble gjennomført i regi av Vennesla historielag.
Naturlosturer 2016
Vennesla historielag sto som arrangør av to naturlosturer i 2016.
29.mai var det rusletur rundt Sagevannet der det ble orientert om de gamle plassene som en
gang lå i området. Yngvar Hannevik fortalte om plassene Skov-Skov og Murtedalen.
28.aug leder Jørdis Hodnemyr oss til Kringsjå. Der fortalte hun om livet på Kringsjå, der hun
selv bodde i oppveksten.
Stedsnavn i Vennesla
Håkon Honnemyr har startet opp et prosjekt i samarbeid med Vennesla historielag. Håkon
ønsker å registrere gamle stedsnavn i Vennesla, og få plassert disse på kart. Dette er en
videreføring av det arbeidet som ble starte opp av Trygve Jortveit for flere å tilbake.
Olsok
Vennesla historielag arrangerte nok en gang Olsok-feiring på Bommen.
Signe Rysstad hadde stått for planleggingen av denne kvelden. Jørdis Hodnemyr ledet
kvelden på en utmerket måte. Kåsør for kvelden var den nye kultursjefen i Vennesla, Arnstein
Håkonsen.
Bjørn Syvertsen sto for det musikalske innslaget.
Årets blomst
Årets blomst gikk i 2016 til Tordis Bergsnov for sin innsats i bygda gjennom mange år. Hun
har engasjert seg mye i frivillig arbeid. Tordis Bergsnov har kokt middag og laget til festmat
ved utallige bryllup og festlige sammenkomster gjennom sitt snart 90-årige liv.
Temakveld i samarbeid med Folkeakademiet.
Vi hadde temakveld 12.april i samarbeid med Folkeakademiet v/Kåre Djupesland.
Foredragsholder var Oddgeir Bruaset. Tema for kvelden var «Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu», samme navn som TV-programmene han ble så kjent for.
Mimrekveldene 2016
Første halvår ble det arrangert tre «mimrekvelder».
28.januar var tema» Speiderbevegelsen i Vennesla» med innledere Bjarne Grundetjern, Randi
Sofie Hagen og Liv Bjørg Haugland.
25.februar fortalte Tom Johansen om Setesdalsbanen.
31.mars var tema «Fotballen i Vennesla» der innleder var Ole Wilhelmsen.
Det var tre «mimrekvelder» også andre halvår.
29.september var tema «Sykkelen-viktigere før i tiden». Innleder denne kvelden var Helge
Aabakk.
27.oktober var det «Vennesla Ungdomskole 1965-» som var tema. Innleder var Klaus Lia som
hadde arbeidet ved skolen de fleste av disse årene.
24.november var Bjørn Enes innleder om «Folkets hus», stedet som betydde så mye for
mange i arbeiderbygda Vennesla.
Årsskriftet
Årsskriftet vårt kom ut i desember i helt nytt A4 format og farger.

Årsskriftet var nesten i sin helhet viet Vikeand. Mye av stoffet omhandlet Vikeland på 1950
og 60-tallet.
Yngvar Hannevik
Sekretær.

