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Torsdag 5. juni ble museets snekkerverksted offisielt åpnet av ordfører 
Arne Thomassen under bevitnelse av Bygningsvernsenteret i Aust-Agder 
og håndverkskyndige i gammelt håndverk fra hele Agder. 

I solskinn og til trekkspillmusikk av Magne Haugen ble det en hygge-
lig feiring av den dyktige dugnadsgjengen bestående av Sven Øverbø, 
Tore Garvin og Odd Eigeland, sammen med Svein Aslaksen og Åse Bach 
Kristensen som er i gang med å registrere verkstedet digitalt. Andre dug-
nadsfolk som Victor Bjørkestøl, Niels Damgaard og Knut Ribe kunne ikke 
være tilstede, men Knut E. Ribe representerte familien som har gitt verk-
stedet til museet. 

Etter mere enn 1500 dugnadstimer fra mai 2010 til mai 2014 er Jørgen 
E. Ribes gamle snekkerverksted på Steene omsider ferdig innredet i mu-
seumsbakgården og ikke bare verkstedet, men hele fløyen i denne delen 
av museet har fått en flott oppgradering. 

Tekst: Museumsbestyrer  
Anne Sophie Høegh-Omdal

Alle foto av Karianne Harrendran

Hyggelig innvielse av  
Jørgen Ribes snekkerverksted

ÅPNET: Ordfører Arne Thomassen klippet sno-
ren. 

TALTE: Terje A. Granås fra Bygningsvernsenteret i 
Arendal.

DUGNAD: Sven Øverbø, Tore Garvin og Odd Eigeland i dugnadsgjengen

En motorsykkel med to personer 
veltet på fylkesvei 420 ved San-
gereid i Lillesand lørdag etter-
middag. En tysk kvinne ble ska-
det i en tommel og fikk oppskra-
pet kne. Den andre personen 
kom uskadet fra uhellet. 

Moped stjålet
En P.G.O Big Max 50-moped ble 
meldt stjålet fra Ingvald Isaksens 
vei i Lillesand natt til søndag. 

Kjørt over av 
egen bil
En 70-årig mann ble kjørt over 
av sin egen bil på Uldalsplassen 
på Herefoss i Birkenes mandag. 
Han ble fraktet i luftambulanse 
til Ullevål sykehus. Ifølge Agder-
posten betegnes ulykken som 
alvorlig. Lensmann Jorunn Hæ-
stad sier til avisen at bilen be-
gynte å rulle gjennom mannens 
hage og ut på et jorde der den 

traff ham. – Det er ikke vitner 
til selve hendelsen. Mannen 
varslet selv ulykken ved at han 
ringte et familiemedlem. Vi har 
ikke snakket med ham, men vi 
etterforsker saken. 

Tre strake
Andrelaget til Lillesand FK tok 
mandag sin tredje strake seier i 
6.divisjon. LFK2 vant 2-1 over 
Imås2 på PS Anlegg i Grimstad. 
John Tore Flesjå utlignet til 1-1 
før pause, mens Dilshod Zak-
harov ble matchvinner for LFKs 
B-lag. Torsdag er det lokalopp-
gjør når LFK2 tar imot Høvdin-
gen i Holta. 

Nytt BIL2-tap
Birkenes 2 fortsetter å slite i 
årets 6.divisjon. Fredag gikk BILs 
B-lag på lagets tredje strake tap. 
Lia vant 4-3 i Birkenesparken og 
sendte birkenesingene lenger 
ned i sumpa. Etter seks kamper 
er BIL2 på nest siste plass, bare 
foran Høvdingen. 
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