Årsmelding 2017
Foreningen har igjen lagt bak seg et godt år med god deltakelse på alle arrangementer, både turer og
møter. Det har vært avholdt 8 styremøter. Ved årsskiftet hadde foreningen 225 medlemsskap.
Foreningens økonomi er som tidligere, god og ryddig. Vi har stadig fokus på det viktige arbeidet
med å få alt av innsamlede bilder, gjenstander, dokumenter og historier inn i et digitalt og søkbart
arkiv for at det kan gjøres tilgjengelig for publikum
Vi har nå fått endelig beskjed fra Kystverket om at Loshuset på Hvasser skal rives. Om det nye
bygget kommer i Losveien eller på moloen i Sandøsund er ikke avklart, men uansett betyr det at vi
må finne oss et nytt sted å være, dessverre. Det blir ingen enkel oppgave å finne noe her ute som
kan måle seg med det vi har hatt til nå, ikke minst mht beliggenhet. Vi har gjort en del
undersøkelser, og håper vi kan finne en brukbar løsning.
Vår hjemmeside www.hvasserhistorie.no fungerer godt og blir oppdatert regelmessig.

Sommerutstillingen:
Museet var åpent fra 1.juli til 6.august. Vi hadde en fornyet losutstilling. Færder Seilforening hadde
egen utstilling i et av rommene ifm sin 120 års-markering. Vi hadde supplert den maritme
utstillingen med bilder og gjenstander fra hvalfangstvirksomheten som en gang var viktig
næringsvei for mange i vårt distrikt. Og vi hadde satt opp en skjerm med ”rullende bilder” som
passet inn med utstillingen. Igjen: takk til alle dere som stilte opp som museumsvakter og som
derved gjorde det mulig for oss å ha åpent museum hele sommeren.

Arrangementer:
Årsmøtet 8.februar ble holdt i kirkestua. Frank Andersen holdt foredrag med bilder, med tittelen:
”Hvasser på vei mot nye Færder kommune- verdier verdt å ta vare på”.
15. mars på Lokalet. Gerd Norma Berntsen og Olaf Kristiansen holdt foredrag med tittelen:
”Brøtsø- mer enn en veistrekning mellom to broer”.
Lørdag 29.april. Historisk vandring og interessant omvisning på Torås Fort.
7.september. Hyggekveld i kirkestua arrangert i samarbeid med menighetsrådet.
Lørdag 30.september. Ny historisk rusletur på Brøtsø med Olaf Kristiansen.
26. og 27.oktober ble det igjen avholdt god, gammeldags basar med tombola på Lokalet.
02.november i kirkestua. Forfatter Eva Mjøen Brantenberg holdt foredrag basert på sin bok ”Før
himmelen roper deg hjem”.
.

Annet:
Vi har som tidligere år bistått Vellets 17. mai-arrangement på Hvasser, og hatt ansvar for den årlige
julelunsjen for losene på Loshuset.

Grasrotandeler:
Historieforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret og kan motta tippemidler/grasrotandel.
Foreningens organisasjonsnummer er: 994 627 805
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Til slutt: En stor takk til alle dere som har bidradd på forskjellig vis i 2017.
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