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President Sigmunn ledet møtet, og 15 medlemmer var til stede.  

 

I anledning at det er "Thanksgiving" siterte presidenten  tidligere president i 

USA, George W. Bush som under et besøk hos amerikanske soldater i 2003 i 

Bagdad sa at han hadde kommet primært for å få seg et godt måltid.  (Litt 

makabert spør du meg). 

I henhold til sin etablerte tradisjon framførte presidenten også diktet "Stande rak" 

av Aslaug Høydahl. 

Det var ingen 3-minutt, men vi klappet for Per Sanni, som hadde hatt bursdag 

24.11. 

 

Einar K. overbragte hilsen fra Birgit Renner og vennene i Rotenburg.  De hadde 

fått inn 7500 EURO til et fond for ungdomsarbeid etter Gerts begravelse, og vi 

har fått halvparten av dette. (Storartet) 

 

Kolbjørn hilste fra Rickard Grøntvedt i Assens.  De gjentar at vi inviteres til 

Assens til sommeren.  Nøyaktig tidspunkt bestemmes senere. 

 

 

Kveldens hovedgjest var SINDRE FLØ, som fortalte om "Registrering av 

kulturminner i sammenheng med interkommunal kulturminneplan". 

Dette er noe som er etablert mellom Bø og Sauherad, og det har utviklet seg til 

å være et pionerarbeid i Norge.  Hele 1/4 av de totalt 4600 

kulturminneregistreringer som er gjort i Norge er gjort i regi av Sauherad/Bø. 

Kompetansen var i begynnelsen liten, og økonomien var svak, men 

engasjementet er veldig sterkt. 

Arbeidet startet i 2009, og det er 20 aktive grupper som jobber. (I henhold til 

gamle skolekretser) 



 

Registreringer legges på nett under 

noe som heter "Kulturminnesøk".  

Hele landet er dekket, og man kan 

klikke seg inn på detaljer hvor man 

måtte ønske. 

 

Mange kulturminner er merket 

med såkalte QR-koder.  Hvis man 

skanner disse med f.eks. 

mobiltelefon, er det mulig å se 

videosnutter med mye fin 

informasjon. 

 

Nome er nå også så smått kommet 

i gang med registrering. 

 

Kvelden ble som vanlig avrundet 

med trekning.  Nils vant vin og Per 

Sanni tok nappet i konjakken. 
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