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2 24. 02. kl 19.00 åpent årsmøte, onsdag 24. februar kl. 19.00
0 på Torvastad Ungdomshus.
1 – 1. Årsmøtesaker – 2. Foredrag – Servering
6

30.03 – Minikurs i innføring i slektsforskning

13.04 – Møte om Føynes (Feøys) historie
(11.05) – Båttur til Føyne/Vandretur (evt.datoendring varsles. Følg med)
Styremøter – 27.01, 10.02, 09.03, 30.03, 27.04.
Åpent lagskontor – 09.03, 27.04
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Årsmelding 2015
Medlemsmøter/turer:
Årsmøte 25. februar på Hauge skole, Torvastad. I tillegg
til vanlige årsmøtesaker holdt Erling Stange et foredrag
med tema «Det lukter penger - Produksjon av sildolje og
sildemel». Ca 40 deltakere.
Medlemsmøte 15. april på Bø ungdomsskole med tema
«Da kapitalsterke bergensere og driftige striler kom til
Torvastad - Bø Teglverk 1875-1973». Foredrag v/Evy
Vikingstad. Det var også en vandring på teglverkstomta.
52 deltakere.
Medlemstur 6. mai til Arquebus Krigshistoriske museum.
35 deltakere.
Vandretur 9. september på Torvastad, fra Kveitevikjå til
Vikingstad, med Evy Vikingstad som guide. Ca 30 deltakere.
Medlemsmøte 14. oktober på Torvastad skole og kultursenter. Foredrag ved Kurt Roar Vilhelmsen fra nettstedet
Tidsmaskinen.no. 23 deltakere.
Medlemsmøte på Torvastad ungdomshus 11. november.
Foredrag med historiker Ingrid Myrstad med tema «Skipsfartseventyret – ei fotoforteljing». 65 deltakere.
Julemøte 9. desember på Kafeen i Visnes. Foredrag ved
Ole Fylkesnes, «Visnes 150 år - på 15 minutter». 51 deltakere.

Komitearbeid/aktiviteter:
Har hatt 5 møter med Kurt Roar Vilhelmsen fra nettstedet
www.tidsmaskinen.no – Vi har bidratt med å legge ut
bilder og artikler på denne nettsiden. Noen bilder fra eget
arkiv, og noe fra medlemmer. Historielagets artikler/ nettside brukes som kilde til artikler på tidsmaskinen.no.
Har skannet bilder lånt fra medlemmer. Har også skannet
noe av det som ligger på lagskontoret.
Vi har sendt innspill til Karmøy kommune vedr. Reguleringsplaner, bla. reguleringsplan for Stutøy (Husøy).
Evy har vært på befaring med kommunen, eier og forpakter ved Olavskilden vedr. skilting. Turkomite har utarbeidet ny vandretur fra Kveitevikje til Vikingstad.

Hvis du verver nye medlemmer,
se notis om MEDLEMSKAP
i venstre kolonne på side 4.

Nye artikler
i databasen Gard & Bygd
på www.n-kh.no
Se øverst i menypunktet
‘Alle artiklene’

Vi trekker fram:

Vandretur fra Kveitevikjå til Vikingstad 9. september 2015
Foto: Karl W. Jacobsen

Internett:
På vår nettside, www.n-kh.no, har vi nå under temaet
«Gard og Bygd» (Gardshistorie i Avaldsnes og Torvastad +
Bygdelagshistorie) 575 artikler. 34 nye artikler er skrevet i
2015. Takk til alle som har bidratt.
Vi har egen side på Facebook som en del av profileringen
vår. Vi har nå 462 personer som følger oss der.
Vår e-post adresse er post@n-kh.no. Her får vi forespørsler fra fjern og nær om lokalhistorie, slektsforskning etc.
Vi er behjelpelige der vi kan. Flere forespørsler er videresendt til medlemmer med nødvendig lokalhistorisk kunnskap.

Møter:
Det er avholdt 6 styremøter i 2015, og Åpent lagskontor
8 onsdager.
Representasjon:
Ingen.
FrØ-bladet:
2 nummer ble utgitt i 2015. I tillegg til forskjellige
artikler, gir bladet god informasjon om lagets gjøremål,
turer etc.
Medlemmer:
Ved utgangen av 2015 hadde laget 87 betalende medlemmer.
Lagskontor:
Vi inngår 5 års leieavtale fra 01.01.16 med Torvastad
KFUK/M for eksisterende lagskontor + kontoret ved siden
av. Leieavtale er med strøm og internett. Grunnpris 6.000,+ 1000,- pr. medlemsmøte. Vi må selv stå for vask i eget
lokale. Vi kan også bruke ungdomshuset til medlemsmøter.

forretning.
Fra Utvik, datert den 17de
Udskrift af et mellem
gaardene Skeies, Vaages og april 1874
Les bl.a. om hvem som
Nordre-Veldes opsiddere
skulle ha ansvar for å sette
paa den ene og gaarden
Utviks paa den anden side opp og vedlikeholde
gjerder mellom brukene
indgaaet forlig samt en i
henhold hertil afholdt
Et unikt dokument.

Skiftegjerdeplan

(... les mer
i Gard og Bygd)

Se også om du kjenner
igjen folk i en lengre
billedartikkel, Gruppebilde av HS-karar, fra
mai 1945. Til nå er 20
av 35 personar blitt
gjenkjent.
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Returadresse:
Nord-Karmøy Historielag,
Torvastad Kulturhus
– 4260 TORVASTAD

frimerke

adressat

B-blad

Gå på lenkejakt i nettutgaven, i pdf'en som du leser på
skjermen. I blå tekst og i bilder og rammer skjuler det seg
veier ut i kilder, bakgrunnsstoff og tilfeldig kunnskap

Tur & Møte:
Følg med på nettsiden vår under Agenda og
Tur og møte. Eller på åpen facebook-side
30.03 – Slektsforskning, STARTHJELP – Vi
regner med 2-3 påmeldte som kan få
veiledning av John Karsten

OM VÅRENS TURER OG MØTER
•

STARTHJELP til Innføring i slektsforskning kl. 19 i
rekken av Åpent lagskontor. Meld deg på til John Karsten
Vedø om du er interessert. Innføringshjelp til ulike kilder
på nettet for info om slektninger, bruken av enkelt slektsprogram til registrering av slektninger mm – (922 02 929)

•

Møtet om Føynes (Feøys) historie ved Arne Guttorm
Hovda kl. 19.00 – « Kor kom de fra og kor blei dei av?»
Arne Guttorm har gjennom mange år samlet stoff om
tidligere tiders føybuere i Statsatkivet i Stavanger og fra
andre kilder. Han sitter inne med en stor mengde
informasjon om historien til Føyne og vil dele noe av dette
med oss. Mye om fiske og sildeeventyret, men også om
gruvedrift og annen virksomhet. Møt opp på Torvastad
Aktivitetshus, Torvastadvegen 293.

•

27.04 – Åpent Lagskontor kl. 19.00, Torvastad
Aktivitetshus

•

11.05 (Datoen kan endres!) Båttur til Føyne/Vandretur
på Føyne, evt. sammen med Kystlaget KORMT

13.04: – Møte om Føynes (Feøys) historie
(11.05) – Båttur til Føyne/Vandretur
Styremøter – 27.01, 10.02, 09.03, 30.03,
27.04.
Åpent lagskontor – 09.03, 27.04

FrØ er signaturen til lokalhistoriker
Fridtjof Øvrebø, 1871–1927
MEDLEMSKAP:
Informasjon ved betaling i nettbank:
Medlemskontingent: Kr 200,- (av disse er
100,- kontingent til Rogaland Historielag

Kontonr.: 3361.13.93852
Betalingsfrist: 20. februar 2016

ÅRSMØTESAKER
1. Årsmelding
2. Regnskap og budsjett

4. Informasjon om leieavtale med
Torvastad KFUK-KFUM

3. Valg...

5. Eventuelt

Fra kl. 19.30: Åpent møte (for alle) med foredrag av Ingmar Areklett
om presten Lüdemann: I oktober 1906 ble Torvastad forsidestoff i
NB! Husk å skrive navnet ditt i "meldingsavisene og sokneprest Melancton Lüdemann den mest omtalte prest i
feltet" slik at vi vet hvem som har betalt.
Norge. Han hadde gjennomført en konfirmasjon i Torvastad kirke på
www.rogaland-historie.no kontaktes på:
en fra Ritualet afvikende Maade. I bygda skapte det motsetninger, i
histori@online.no – 51 89 56 36
kirkedepartementet uenighet og for avisene gode overskrifter. Lüdemann var ingen rabulist, men engasjert og uredd når samvittigheten sa
Styret for 2015: Evy Vikingstad, Inger Moen
i fra. I flere år var Lüdemann formann i Torvastad ungdomsforening
Einarsen, Rolf-Arne Osnes, John Karsten Vedø,
Lillian de Rezende, Arne-Guttorm Hovda – Kjell (nå Torvastad KFUK-KFUM). Fra 1903 til han flyttet i 1912 arbeidet
han ivrig for å bygge lagets foreningshus.
Ole Pedersen, Henny Drange – Roald Østensjø
Hvordan endte konfirmasjonsfeiden? Hans engasjement var katalysatoren til endring. I flere år sto Lüdemann på departementets ”svarteoppdateres for skrivefeil, meld inn korrektur. liste” og fikk ikke nytt embete. Selv om Lüdemann nå er ukjent, er en
Har klikkbare lenker, også under bilder og
variant av hans ordning fra Ritualet afvikende med tiden blitt den
tekstrammer – FORSTØRRE BILDENE LITT
vanligste ved konfirmasjonene.
→ Bidra du også til stoffutvalget!!

Nettversjonen av FrØ-bladet, A4, kan

