
 

               

                                                                                                         

Årsberetning 2019 
 

Formål 

Fyllingsdalen Historielaget skal vekke interesse for, og kjennskap til, lokalhistoriske forhold i 

Dalen. En hovedoppgave er å arbeide med registrering og innsamling av bilder og annet 

lokalhistorisk materiale, samt å samle dokumentasjon om tidligere tiders virksomhet. Laget vil 

koordinere og systematisere lokalhistorisk arbeid som allerede er gjort eller påbegynt av andre, og 

samarbeider godt med Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen. 

 

Tillitsverv 
Årsmøtet ble avholdt 14. mars og tillitsverv er fordelt slik:  

 

Leder:   Petter Eltvik       valgt til 2021 

Sekretær:   Svend-Ove Kristiansen valgt til 2020 

Kasserere:   Sigbjørn Pedersen  valgt til 2021 

Styremedlem:  Helge Egge    valgt til 2020 

Varamedlem: Grethe Nyborg  valgt til 2020 

Varamedlem: Kjell Sælensminde  valgt til 2020 

Varamedlem: Evabritt Andreassen  valgt til 2020 

 

Revisor:   Bjørg Steinstad  valgt til 2020  

 

Valgkomite:  Tor Stokke   valgt til 2020  

   Alf Iden   valgt til 2020 

Terje Haaland   valgt til 2020 
 

 

Det har vært ti styremøter i 2019, og det har vært behandlet 67 saker. Oppmøte på styremøtene har 

vært meget godt. Alle de vanlige aktivitetene i Laget har vært solid gjennomført med godt besøk. 

Nye aktiviteter i år har vært 20-års jubileum og temakvelder i Ungdomshuset. 

 

Møter 
20-års jubileumsfest. Fyllingsdalen Historielag ble stiftet 12. januar 1999, og det feiret vi i 

Ungdomshuset med en god, gammeldags tre-generasjoners fest. Jo Jerstad holdt en tankevekkende 

og morsom festtale, og Stein Ugelvik Larsen ble hedret som æresmedlem nummer to i laget. Kari 

Hoffmann beskrev Stein sin enorme innsats og sammen med lagets leder overrakte hun blomster og 

diplom. Koldtbordet var rikelig og smakfullt med varme og kalde retter. Det var Birthe Larsen som 

stod for dette slik som for 10-årsjubileet. Musikken på jubileumsfesten var det også «historisk sus» 

over. «Salex» har spilt i Ungdomshuset mange ganger, og løftet stemningen til gamle høyder. 

Kulturdagene 2019. Tradisjonen tro inviterte Laget til guidet tur i veteranbuss på lørdag 26. 

oktober. Det var full buss, og kyndig guiding av Kjell Sælensminde og Svend-Ove Kristiansen fra 

styret i Fyllingsdalen Historielag. Ildsjeler fra Laget arrangerte også Krohnegårdsmarsjen for 20. gang 

under årets kulturdager. Marsjen er en turmarsj for hele familien og det rekorddeltagelse med 65 

personer. Det er en kort og lang løype med innlagte spørsmål underveis.  Etter løpet var det kaffe og 

vafler på Ungdomshuset med premiering av prestasjoner og trekking av premier blant de som har 

svart rett på spørsmålene. I år var quizen lett og vi delte ut vårt flott krus til 17 av deltagerne. 

 

 



 

 

 

Medlemsbladet «Fyllingsdølen» 
Alle medlemmene i Laget gleder seg til medlemsbladet "Fyllingsdølen" som kommer ut to ganger i 

året, og mange sier at de må lese hele bladet grundig med det samme det dukker opp i postkassen.  

Redaksjonskomiteen i 2019 har bestått av Kjell Sælensminde (leder), Evabritt Andreassen, Grethe 

Nyborg og Terje Haaland. Styret viderefører dette, og takker redaksjonskomiteen for godt arbeid.   

 

Kårhuset 
Kårhuset har også i 2019 hatt besøk fra barnehager, skoler og sykehjem under god styring av 

ildsjeler med Olaug og Sissel i spissen. I år har Kårhuset vært godt besøkt; totalt over 500 barn og 

voksne fra flere sykehjem, 7 skoler og 9 barnehager i Fyllingsdalen. Invitasjoner sendes ut fra 

Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor og vi fordeler tilgjengelig tid basert på «førstemann-til-

møllen». Styret anerkjenner den gode innsatsen som gjøres av mange, og også SparebankenVest 

som støtter dette økonomisk.    

 

Laget holder åpent i Kårhuset sist søndag i måneden fra klokken 11 til 14. Det er to verter fra januar 

til mai og fra september til november. Det serveres vafler; saft til barna; kaffe til de voksne og vi 

forteller stort og smått om Fyllingsdalen i «gamle dager. Vertskapet for disse arrangementene er en 

gjeng frivillige som har lagt ned en innsats i mange år, og tiltaket er populært blant folk i Dalen. 

 

Styret har arrangert to dugnader for å vedlikeholde Kårhuset. Vi har brukt en del midler på å 

oppgradert tre stoler til gammel verdighet. En større oppgradering av Lynghaugparken er på gang, 

og Laget har god kontakt med kommunen om dette.  

Styret takker alle som er med på innsatsen for å holde Kårhuset og området rundt i god stand. 

Planen i 2020 er å fortsette samt avklare eiendomsforholdene med borettslaget og kommunen. 

 

 

Internettsiden 
Informasjon legges ut på lagets internettside som er: www.fyllingsdalenhistorielag.com. 

Internettsiden har mye informasjon, og styret jobber med å forbedre organiseringen av denne siden. 

Laget har opprettet en Facebook-gruppe enda og vil bruke den aktivt i år. 

 

 

Økonomi 
Laget har også i år hatt en tilfredsstillende økonomi, og regnskapet for 2019 viser et underskudd på 

kr.34 270 pga. at vi sponset jubileumsfesten. Inntekter var opp med 30% fra 2018 pga. egenandel på 

kr 400 på festen. Styret innførte et nytt regnskapssystem i 2017 som har hatt noen innkjørings-

problemer. Styret takker for kontingent fra medlemmene, og gleder seg over stabile inntekter. 

 

Egenkapitalen ved årsskiftet var kr. 165 557,- hvorav det meste står på en høyrentekonto. 

 

 

Styrets oppsummering 
Styret mener at 2019 har vært et godt år for Laget med god oppslutning om våre aktiviteter. Vedlagt 

er Arbeidsfordeling i styret fungerer fint. Styret budsjetterer med samme aktivitetsnivå i 2020. 

 

Ved årsskiftet er det nesten 300 medlemmer i Laget. Styret takker medlemmer og støttespillere for 

mange innspill og kommentarer i 2019. 

       

       

Fyllingsdalen 26. august 2021 

 

 

 

_________________     __________________ _____________    ________________ 

Petter Eltvik             Svend-Ove Kristiansen      Sigbjørn Pedersen            Helge Egge 

Leder        Sekretær    Kasserer     Styremedlem 

 

 

http://www.fyllingsdalenhistorielag.com/

