Årsmelding 2014
Foreningen har lagt et godt år bak seg med god deltakelse på alle arrangementer. Grunnen til den
gode oppslutningen er selvsagt at vi har hatt et interessant program, men trolig også at stadig flere
av medlemmene har epostadresse sånn at informasjonen om arrangementene er lett å distribuere og
med mulighet for påminnelse like i forkant. Dessuten blir hjemmesiden vår www.hvasserhistorie.no
oppdatert regelmessig. Som det fremgår av revidert årsregnskap er foreningens økonomi god og
ryddig. Ved årsskiftet hadde foreningen 160 medlemsskap, dvs 7 flere enn forrige år.
I 2014 ble det avholdt 9 styremøter.
Aktuelle oppgaver har som tidligere vært:
1. Innsamling, registrering og bevaring av fotografier med lokalhistorisk tilknytning.
2. Intervjuer/ samtaler med øyboere
3. Historiske rusleturer på øyene våre.
4. Innsamling av bilder og opplysninger om tidligere og eksisterende lag og foreninger.
5. Gravminneregistrering som kan benyttes ved slektsgranskning.
Sommerutstillingen:
Sist sommer valgte vi å ha fokus på fotosamlingen vår. Kari Sundsåsen har gjennom mange år gjort
et kjempearbeid med innsamling av fotografier. Tove Hansen og Jan Erik Pettersen brukte sist vinter
masse tid på å systematisere mange av bildene og legge dem inn i et digitalt fotoprogram. Dette
hadde vi lyst til at besøkende på museet skulle få del i. To datamaskiner ble plassert på museet, ved
den ene kunne man sitte å lete fram bilder og på den andre var det lagt inn 100 bilder som rullet
over skjermen med 10 sekunders mellomrom. Lekeutstilling fra forrige sommer var populær og
fortjente å stå et år til. Losutstillingen og de to rommene med maritime gjenstander hører med til
museets faste utstilling, så det står fra år til år. Takket være mange positive frivillige gikk det også
denne gangen utrolig greit å få nok museumsvakter.
Arrangementer:
På årsmøtet 27.februar som ble holdt i kirkestua, var det godt frammøte, ca 40 stk. Etter det
ordinære årsmøteprogrammet fikk vi en interessant presentasjon av Kari Sundsåsen, ansvarlig for
foreningens pågående prosjekt med innsamling av stoff fra lag og foreninger. Vi fikk et innblikk i et
mangfold av foreninger, lag og klubber som har vært drevet opp gjennom årene. Foredraget var
”krydret” med mange gode bilder fra foreningens fotosamling.
4. april var Lokalet fylt til trengsel med ca 80 frammøtte. Kveldens program var cowboy- og
indianerfilmer tatt opp på smalfilm av Hvasserungdom på 60-tallet. Fetterne Ingard og Einar
Erlingsen ledet oss gjennom kvelden. Filmene var digitalisert og bundet sammen til et nesten times
langt program. De fortalte fra den gangen filmplanene startet med innkjøp av et 8 mm
smalfilmkamera for Ingards konfirmasjonspenger. De to sto for all manusskriving, og nesten alle
ungdommene her ute var med som skuespillere. Det ble en utrolig morsom kveld med mye mimring
og møte mellom mange som ikke hadde sett hverandre på årevis.
Lørdag den 10. mai, i strålende vårvær, møtte 50 personer opp på parkeringsplassen ved
Hvasser kirke for å delta på rusletur i Nordhavna. Thor Pedersen og Einar Erlingsen, begge med
levende fortellerevne, ledet turen og de utfylte hverandre på en utmerket måte. I matpausen på

Lilleskagen fikk vi siste nytt om Færder nasjonalpark av Einar. På denne turen tok vi i bruk
nyinnkjøpt høytaleranlegg som gjorde at alle hadde mulighet til å høre Thor og Einar godt.
15.mai var medlemmene i vår forening og Tjøme Historielag så heldige å bli spesielt invitert
av Carl Erik Grimstad til å delta på en guidet tur til Eidsvoll.
14. juni var vi invitert av Tjøme Historielag til å være med på guidet tur til Mellom Bolæren.
Under kulturminnedagene i september gjentok vi på oppfordring en historisk rusletur på
Brøtsø med Olaf Kristiansen som guide. Over 40 stk møtte opp i flott høstvær og fikk en fin tur
med Olaf som førsteklasses turleder.
Som et ledd i kulturuka på Tjøme valgte foreningen å arrangere en god, gammeldags basar
med tombola på Lokalet den 16. og 17. oktober. Vi hadde fått inn masse fine gevinster og var
veldig spente på om dette fortsatt ville være noe som ville slå an. Men folk trosset regn og surt vær
og frammøtet var overveldene. I lillesalen var det kafeteria og der var det mange som koste seg med
kaffe og kaker og en prat med kjente. Resultatet ble kr 29.000, hvorav 15.000 gikk rett til TVaksjonen og Kirkens Nødhjelp, som gikk av stabelen to dager senere. Museet var også åpent
søndagene 12. og 19.oktober og det var godt frammøte begge dagene.
Ellers har vi som tidligere år har bistått Vellets 17. mai-arrangement på Hvasser, og hatt
ansvar for den årlige julelunsjen for losene på Loshuset.
Museet og utstillingen har som tradisjon vært benyttet av Lindhøy skole i deres pedagogiske
opplegg. 6.klasse-elever har vært innom i grupper og fått lære om sjømannsliv, hvalfangst og
loslivet på Hvasser. Siste året var det Egil Jahre som stilte opp fra foreningen.
Nytt siste året er et samarbeid med Tønsberg og Omegn Turistforening. Fem av våre
medlemmer, Egil Jahre, Thor Pedersen, Fredrik Thorbjørnsen, Einar Erlingsen og Tore Marthinsen
har formidlet lokalhistorie seks søndager for besøkende på Tjønneberget.
Annet:
Steinar Rasmussen, en av våre medlemmer, har fullført digitaliseringen av foreningens
dokumentarkiv, noe han startet på i 2011.
Sekretæren vår, Jan Erik Pettersen, har laget et digitalt arkiveringssystem for foreningens videre
virksomhet.
Frank Andersen og Anniken Hauge har gjort et et stort arbeid med systematisering og arkivering av
prosjektet: ”På folkemunne/samtaler med øyboere”, noe de vil fortsette med i 2015.
Grasrotandeler:
Historieforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret og kan motta tippemidler/grasrotandel.
Foreningens organisasjonsnummer er: 994 627 805
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