Årsmelding 2016
Foreningen har igjen lagt et godt år bak seg med god deltakelse på alle arrangementer. Det har vært
avholdt 9 styremøter. Foreningens økonomi er god og ryddig. Ved årsskiftet hadde foreningen 227
medlemsskap, over 50 flere medlemmer enn året før.
Vi har stadig et stort og viktig pågående arbeid 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 skulle gjerne hatt med flere som kunne hjelpe til med det.
Vår hjemmeside www.hvasserhistorie.no fungerer godt og blir oppdatert regelmessig.

Sommerutstillingen:
Museet var åpent fra 25.juni til 7.august. Vi hadde valgt å ha fokus på alle våre innsamlede historier
som Anniken Hauge og Frank Andersen har brukt masse tid på å systematisere og få inn i et søkbart
arkiv. Alle historiene var tilgjengeliggjort på en datamaskin for besøkende på museet. Noen av dem
ble også presentert på veggen sammen med bilder som passet til de forskjellige historiene. Øvrige
utstillinger ble beholdt som tidligere. Igjen: takk til alle dere som stilte opp som museumsvakter
også denne sommeren. Vi hadde ikke klart å gjennomføre alle disse ukene med åpent museum uten
all god hjelp fra medlemmene.

Arrangementer:
Årsmøtet 3.februar ble holdt i kirkestua, med godt frammøte, ca 50 stk. Etter ordinært
årsmøteprogram fikk vi et interessant foredrag av Stein Rune Klemmetsby om Øybuss. Etter selve
foredraget inviterte Frank Andersen opp på podiet de i forsamlingen som hadde hatt tilknytning til
Øybuss på forskjellig vis. Det ble mange morsomme og interessante historier de hadde å fortelle.
15. april i kirkestua. Ingard Erlingsen viste gamle, lokale filmer som han har tatt opp gjennom
mange år. Interessen for hans filmer er stor, og det ble nok en flott kveld med nærmere 80
frammøtte.
Lørdag 23.mai. Historisk rusletur på Sanni/Sandø. Thor Pedersen og Frank Andersen var igjen gode
turledere. Ekstra utbytte fikk vi da flere personer var med og kunne bidra med sine fagkunnskaper:
Tom Skarre med kulturhistorie, Tellef Lund fra Hagelaget med sine kunnskaper om floraen og Terje
Kristiansen som kan det meste om stein- og bergarter. Takket være gode hjelpere som stilte med
båter fikk vi alle de nærmere120 deltakerene trygt begge veier over sundet.
8.september. Hyggekveld i kirkestua. Godt samarbeid mellom menighetsrådet og
historieforeningen. Initiativtager Svein Byholt ledet kvelden. Biskop Per Arne Dahl ble intervjuet
og holdt foredrag. Roar Olsen, pensjonert stuert, fortalte om sitt yrkesliv på sjøen, og Fredrik
Thorbjørnsen fortalte ferdig det han ikke rakk på møtet året før. Det var både interessante og
underholdene foredrag, og i tillegg hyggelig med god sang og musikk av Mona Dahl og Sigve
Barkvik. God stemning og de ca 70 til stede så ut til å hygge seg godt.
Lørdag 24.september. Ny historisk rusletur. Denne gangen fra Krukeholmen til Tjønneberget med
radarparet Thor Pedersen og Einar Chr Erlingsen som rutinerte og kunnskapsrike turledere for over
40 deltakere. Underveis ble vi ledet fram av Tom Skarre til et godt skjult kulturminne, ei gravrøys

og en steinformasjon, en såkalt labyrint.
16. og 23. oktober. Åpent museum i forbindelse med Tjøme Kommunes kulturuke.
20. og 21.oktober ble det igjen avholdt god, gammeldags basar med tombola på Lokalet. Både
privatpersoner og bedrifter hadde bidradd med masse flotte gevinster. Mange møtte opp, tok lodd
og hygget seg med kaffe, kaker og en prat med kjente i kafeteriaen. Resultatet ble nesten 24.000 kr.
En stor takk til alle dere som hjalp til med arrangementet.
17.november i kirkestua. Leder for interessegruppa for Torås Fort, John Toresen holdt et interessant
foredrag med bilder om fortets historie for rundt 40 frammøtte.
.

Annet:
Vi har deltatt i Tjømehallen ifm Tjøme kommunes arrangement ”Det skjer på Tjøme hele året”
Vi har som tidligere år bistått Vellets 17. mai-arrangement på Hvasser, og hatt ansvar for den årlige
julelunsjen for losene på Loshuset.
6.klasse-elever fra Lindhøy skole har, tradisjonen tro, vært på besøk på museet i grupper og fått lære
om sjømannsliv, hvalfangst og loslivet på Hvasser. Fredrik Thorbjørnsen og Ragnar Bjune har stått
for undervisningen denne høsten.
Også i år har tre av våre medlemmer, Thor Pedersen, Fredrik Thorbjørnsen og Frank Andersen vært
til stede på Tjønneberget for Tønsberg og Omegn Turistforening og formidlet lokalhistorie for
besøkende. Et populært tiltak.
Og sist, men ikke minst: Vi har utnevnt et nytt æresmedlem i foreningen for 2016. Thor Pedersen
fikk en velfortjent utnevnelse for ”lang og tro tjeneste”. Han har vært en en resursperson utenom det
vanlige helt fra foreningen ble startet i 1996. Selv om han nå har trukket seg fra offisielle verv i
foreningen, er han fortsatt aktiv med mange oppgaver, bl.a den store jobben med registrering av alle
våre gjenstander. Han er svært kunnskapsrik og den personen vi tillitsvalgte stadig støtter oss til.
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 2016.
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