Årsmelding 2015
20.oktober 2015 var det 20 år siden foreningen vår ble stiftet, så det betyr at vi har lagt et
jubileumsår bak oss. Det har vært god deltakelse på alle arrangementene, både møtene og
rusleturene. Det har vært avholdt 9 styremøter. Foreningens økonomi er god og ryddig. Ved
årsskiftet hadde foreningen 170 medlemsskap. Vi har gitt ut ny bok: ”Avhold, misjon, fest og gledeforeningsliv på øyene i mer enn hundre år”
Vår hjemmeside www.hvasserhistorie.no blir oppdatert regelmessig om det som foregår, og
arrangementene våre har også fått god dekning både av ukeavisa Øyene og Tønsbergs Blad.
I foreningens vedtekter står flg: Foreningen samler inn og bevarer gjenstander, fotografier, papirer
og historier fra folkemunne. Vi har etter hvert samlet svært mye og nå har vi et stort pågående
arbeid med å få alt inn i et digitalt og søkbart arkiv. Flere er i gang med denne tidkrevende, men
veldig viktige oppgaven. Og vi skulle gjerne ha flere som kunne tenke seg å bidra.
Sommerutstillingen og bokutgivelse:
Det har vært jobbet over flere år med innsamling av stoff til ny bok, og det var med glede at
den nå var klar til årets utstilling på museet. Tittelen ble ”Avhold, misjon, fest og gledeforeningsliv på øyene i mer enn hundre år”. Kari Sundsåsen har hatt en kjempejobb med innsamling
av stoff og bilder og er også redaktør av boka, og Wenche Sandsten har bidratt med utallige timer
som konsulent og korrekturleser. De fortjener en stor takk for alt arbeidet de har nedlagt. Det har
vært et samarbeidsprosjekt og en stor takk fortjener også alle de andre som har bidratt med
skrivearbeid og levering av stoff og bilder sånn at det har blitt en morsom og interessant bok på hele
250 sider. Sommerens museumsutstilling tok opp boktemaet og det var mange besøkende som
kunne hygge seg med bilder og gjenstander fra foreningslivet på øyene. Gro Einarsen, Bjørg M.
Olsen og Gro Hagen sto for presentasjonen, med bildebidrag fra Kari Sundsåsen og praktisk bistand
fra Thor Pedersen. Museumsvaktlista klarte vi igjen å dekke takket være mange positive, frivillige
medlemmer.
Arrangementer:
Årsmøtet 5.februar ble holdt i kirkestua.Det var godt frammøte, ca 40 stk. Etter det ordinære
årsmøteprogrammet hadde Frank Andersen et foredrag fra det pågående prosjektet ”Historier på
Folkemunne”. Under dette arbeidet har det dukket opp mange «godbiter», og Frank hadde satt
sammen et lite utdrag som han kalte «På folkemunne / samtaler med øyboere» som han presenterte
for forsamlingen med ord og bilder. Foredraget ble morsomt og underholdende, og det ble svært
godt mottatt.
19. mars var Lokalet fylt til trengsel med ca 70 frammøtte. Kveldens program var ”Øyene i
norsk billedkunst” ved kunsthistoriker Morten Zondag. Han har vokst opp i Kjøpmannsskjær og har
mye kunnskaper om kjente billedkunstnere som har holdt til på øyene våre gjennom tidene.Han
holdt et interessant og spennende foredrag.
Søndag 22. mars. Oslofjordens Friluftsråd sto ansvarlige for åpning av kyststi i Nordhavna
Thor Pedersen og Einar Erlingsen stilte som førsteklasses guider på vegne av historieforeningen. Til
tross for vind og sludd var det ca 80 frammøtte og ca 60 med på rundturen.
Lørdag 9.mai. Rusletur på nordvestre del av Hvasser. Ca 50 frammøtte i godt vær og med
avgang fra 17. mai-sletta. Thor Pedersen og Olaf Kristiansen var turledere og Bjørn Liverød ga oss
informasjon om bl.a. steinbruddet i Vikerholmen da følget kom dit.

Lørdag 23.mai, på oppfordring, tok Olaf Kristiansen oss igjen med på vandring på Brøtsø.
Denne gangen var journalist Tom Brodin fra ukeavisa Øyene med. Han var imponert over Olafs
kunnskaper og fortellerevne og resultatet ble en fin artikkel i Øyene.
9.september. Hyggekveld i kirkestua eller ”fest på kjerka”, som det vel heter i
sjømannskirkene verden over. Historieforeningen og menighetsrådet gikk sammen om programmet
denne kvelden. ”Gamlepresten” Svein Byholt ledet kvelden og Fredrik Thorbjørnsen og Thor
Pedersen representerte vår forening med historier fra sjølivet og oppvekst på Hvasser. God
stemning og ca 70 til stede.
I forbindelse med Tjøme Kommunes kulturuke var museet åpent søndagene 11. og 18.
oktober med bra besøk.
22. og 23.oktober ble det igjen avholdt god, gammeldags basar med tombola og kafeteria på
Lokalet. Mange hadde bidratt med gevinster, både privatpersoner og bedrifter. Folk møtte opp og
stemningen var god! Resultatet ble hele 30.600 kr, og 10.000 av summen ble satt inn på Vellets
konto til restaurering av det store, flotte scenebildet på Lokalet.
24.oktober arrangerte styret en 20 års-markering på Verdens Ende. Tillitsvalgte og andre
resurspersoner i foreningen gjennom disse årene var invitert og det ble en verdig og fin markering.
På anmodning hadde styret på forhånd forberedt utnevnelse av æresmedlemmer, noe som ikke har
vært gjort fram til nå. Forslag om 6 verdige æresmedlemmer var kommet inn og vurdert, og
avstemming ga dette resultatet som ble presentert på jubilumsfesten: Asbjørg Økland og Egil Jahre.
Begge har bidratt på uvurderlig vis gjennom alle år fra foreningens oppstart og fram til nå.
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. Fredrik Thorbjørnsen har stått for undervisningen denne høsten.
Flere av våre medlemmer har stilt opp på Tjønneberget for Tønsberg og Omegn
Turistforening og formidlet lokalhistorie for besøkende. (Skal det nevnes navn?)
Annet:
Vi har et stort antall medlemmer i forhold til antall innbyggere. Mange av medlemmene er
også hyttefolk og fraflyttede som gjerne vil støtte opp og følge med i aktivitetene. Vi vil gjerne ha
flere medlemmer og det krever en innsats. Anniken Hauge har vært pådriver der. Det har resultert i
en fin informasjonsbrosjyre som bl.a har blitt distribuert i postkasser. Det har gitt resultater og bør
følges opp
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