Årsmelding 2018
Foreningen kan se tilbake på et år med interessante temamøter og flotte turer. Som alltid har det
vært godt frammøte og god stemning på arrangementene. Det har vært avholdt 10 styremøter. Ved
årsskiftet hadde foreningen 224 medlemsskap. Foreningens økonomi er som tidligere, god og
ryddig. Vi har stadig fokus på å få alle våre gjenstander, bilder, dokumenter og fortellinger inn i
søkbare, digtale arkiveringssystemer. Det er tidkrevende, men nødvendig for å holde oversikt over
alt foreningen disponerer. Vi er svært fornøyde med at vi fikk ferdig nytt hefte med tittelen ”Levd
liv på øyene våre”. Heftet er basert på våre innsamlede historier fra folkemunne.
Kystverket har nå varslet om at det er bevilget penger til nytt loshus i 2019. Det betyr nok at vi må
ut med alle våre eiendeler innen året er omme. Det er selvfølgelig en tung beskjed, om enn ikke
uventet etter mange gode år i Loshuset. En egen komite arbeider intenst med å få til et alternativt
sted for foreningen, og det ser ut til at det kan bli et samarbeid med velforeningen om å få til et
påbygg på Lokalet. Å få til noe i Sandøsund ser vi ikke på som en mulighet, dessverre.
Følg ellers med på vår hjemmeside www.hvasserhistorie.no som blir oppdatert regelmessig.

Sommerutstillingen:
Museet var åpent fra 30.juni til 29.juli. Vi var forberedt på at det kunne være siste sommeråpent
museum på Loshuset og hadde derfor valgt å lage en presentasjon av alle utstillingene som har vært
vist gjennom 21 år. Vi hadde også, som alltid, en losutstilling. Færder Seilforening hadde egen
presentasjon i et av rommene. Den faste maritime utstillingen var supplert med bilder og
gjenstander fra hvalfangstvirksomheten som en gang var viktig næringsvei for mange i vårt distrikt.
Og vi hadde en skjerm med ”rullende bilder”, en flott presentasjon fra vårt bildearkiv. Og sist, men
ikke minst: Vi rakk å få ferdig vårt nye hefte til museumsåpningen. Så igjen en stor takk til alle dere
som stilte opp som museumsvakter og som atter en gang gjorde det mulig for oss å ha åpent
museum hele sommeren.

Arrangementer:
Årsmøtet 12.februar ble holdt i kirkestua. Kari Sundsåsen viste bilder fra foreningens rikholdige
arkiv med tittelen ”Oppvekst etter krigen”
23. mars i Kirkestua. Ingard Erlingsen viste egne filmer fra Velforeningens Hvasserdager og
Historieforeningens bryggedanser på Sandøsund
Lørdag 28.april. Vårtur til Veierland
6.september. Hvasserkveld i kirkestua. Populært arrangement i samarbeid med menighetsrådet
Lørdag 22.september. Byvandring fra Vikingodden til Slottsfjellet med Einar Chr Erlingsen
7.november i kirkestua. Einar Chr Erlingsen holdt foredrag med bilder om Vikingskipsbyggingen i
Tønsberg. Til stede var også Torunn Andersen og presenterte den nyutgitte boka ”Øyfolket”, en
sammenfatning med en del nytt tilleggsstoff av Eie Andersens bøker om Øyfolket.

.

Annet:
Vi har som tidligere bistått velforeningens 17. mai-arrangement på Hvasser, hatt ansvar for den
årlige julelunsjen for loser på Loshuset og tilrettelagt for undervisning for 6.klasser fra Tjøme skole
hvor pensjonerte loser har fortalt om sjømannsliv og losyrket.
Grasrotandeler:
Historieforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret og kan motta tippemidler/grasrotandel.
Foreningens organisasjonsnummer er: 994 627 805
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Reidar Lange ba i brev av 16.04.18 om å få fratre som varamedlem i styret av habilitetshensyn.
Styret valgte å frita ham fra eventuell møteplikt resten av sesongen slik at habilitet ikke kunne bli et
problem.
Til slutt: Igjen stor takk til alle dere som har bidradd på forskjellig vis i 2018
Hvasser januar 2019
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