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LillesandsDa’ene 2012

Spennende vandring QR-kode til
museet

Gratis omadressering i Norge
– send inn kupongen!
Du kan gi oss melding via
e-post: abonnement@lp.no
Omadresseringen må være mottatt
hos oss 3 virkedager før den skal gjelde.

Omadressering til utlandet gjøres mot portotillegg.

Telefon:..............................

Postnr./Sted:....................................... .............................................

Gate:............................................................... .................................

Navn:............................................... ................................................

Kryss av for:
 Omadressering (fyll ut adresse-endringer nedenfor)
 Gi bort avisen (fyll ut mottaker nedenfor)
 Lillesands-Posten oppbevarer avisen

Tilbake dato:.....................................................................................

Omadresseringen gjelder perioden f.o.m: .........................................

Telefon: ............................................................................................

Postnr./sted:.....................................................................................

Gate: ................................................................................................

Navn:........................................ .......................................................

Adressen du mottar avisen på i dag:

Ta med deg avisen på sommerferie

Svarsending 7395
0096 Oslo

KODE: Årets sommerskilt med
QR-koden nede til høyre.

Omadresserte aviser sendes til:

og snakket om funnene på Møglestu. «Møglestu: Fra høvdinggård til
bydel» var tittelen på foredraget
han holdt under fjorårets årsmøte
og som samlet mer enn 50 tilhørere. Dette foredraget ble mottatt
med stor interesse og etter foredraget ble det en lengre runde med
spørsmål, og var foranledningen til
historielaget tok initiativet til en
vandring i området med Stylegard
som veiviser.
Vandringen foregår på en dag
hvor det skjer mye på Møglestu, og
det er en fin anledning for folk til
å bli nærmere kjent med både stedet, bygningene og historien.

Lillesands-Postens
Driftsselskap AS

Det blir garantert en spennende
vandring når arkeolog og fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard,
skal ta oss med på tur blant gravhaugene og funn som forteller mye
om vår historie.
På strekningen Møglestu - Hesthaven er det registrert 29 gravhau-

ger. Denne samlingen, sammen
med det faktum at Vestre Moland
kirke ble reist her i tidlig middelalder, viser at Møglestu må ha vært
det administrative og religiøse sentrum allerede på Kristi fødsels tid,
kanskje enda tidligere, heter det i
brosjyren som Lillesand kommune
i sin tid utarbeidet for folk som vil
oppleve spennende steder i kommunen. Nå har du sjansen til å
oppleve Møglestuområdet med
kompetent guide.
Frans-Arne Stylegard er en virkelig ekspert på Møglestuområdet.
Han har skrevet om dette i historielagets årsskrift (2010-22) og tidligere vært på besøk i historielaget

(avisene hentes i Øvregt. 8, Lillesand når perioden er over)

I skogholtet nord for kirkegården ligger en samling på 16 gravhauger fra
jernalderen. I alt er det
funnet 29 gravhauger på
strekningen MøglestuHesthaven.

KODE: Museets QR-kode.

 Stoppe avisen, minimun 1 uke

Leder Vandringen: Frans-Arne Stylegar, arkeolog og fylkeskonservator i Vest-Agder

Da Lillesand by- og sjøfartsmuseum skulle lage nytt sommerskilt
for 2012, spurte museumsbestyreren om Rita Strandmyr på Skiltverkstedet kunne hoste opp en
QR-kode, og ved hjelp av sønnen,
unge Julian, ble det gjort på null
komma niks. Nå har museet fått
skiltet, og for den som har «leser»
installert er det bare å å scanne
koden, så får de all den informasjonen de måtte ønske – som det
ikke er plass til på et skilt. Genialt!
QR er forkortelse for ”Quick
Response”, utviklet av det japanske selskapet Denso-Wave. QRkoder er en liten firkant med
merkelige tegn som stadig oftere
brukes i annonser. De fleste
skjønner ikke vitsen med QR-koder, men det kommer de snart til.
For nå som alle går rundt med
mobiltelefon er de blitt høyaktuelle. Det er utrolig hva som kan
skjule seg av informasjon i en slik
liten firkant.
Med mobilen kan du lese kodene ved hjelp av en QR-leser.
Den kan du laste ned gratis fra
nettet. Når programmet er installert, ser det ut som du har fått et
ekstra kamera på mobilen. Rett
kameraet ditt mot QR-koden og
vent til programmet har fått koden i fokus. Deretter får du se
innholdet i klartekst. Det kan
være en link til en hjemmeside og
mye annen informasjon. (Kilde:
www.media1norge.no)

