Årsmelding 2019
Året 2019 ble et spesielt år for foreningen. Etter mange år med Loshuset som vår base måtte vi nå
flytte ut alle våre eiendeler fordi huset skal rives og erstattes med en ny og moderne bygning. Det
innebar også at vi ikke kunne gjennomføre sommerutstilling som vi alltid har pleid å ha. Foreløpig
har vi fått plassere alle våre eiendeler på den gamle skolen. Vi har hatt god dialog med Kystverket
med tanke på å få lokaler i det nye Loshuset, men det viste seg å ikke være aktuelt. En egen komite
har arbeidet med alternativer, og et påbygg på Lokalet i Liaveien kan bli en realistisk løsning.
Velforeningen stiller seg positiv til denne muligheten.
Ellers kan foreningen se tilbake på enda et år med flotte og interessante arrangementer med godt
frammøte og god stemning. Det har vært avholdt 10 styremøter. Ved årsskiftet hadde foreningen
221 medlemsskap. Foreningens økonomi er som tidligere, god og ryddig.
Vi har stadig fokus på arkivering og digitalisering av vårt historiske materiale. Det er spesielt gjort
en stor og viktig jobb med digitalisering av Asbjørg Øklands permer med omfattende gårdshistorie
tilbake til 1875.
Følg ellers med på vår hjemmeside www.hvasserhistorie.no som blir oppdatert regelmessig.

Arrangementer:
Årsmøtet 7.mars ble holdt i kirkestua. Frank Andersen fortalte om foreningens prosjekt ”Historier
fra folkemunne”, og deretter fikk vi en ”mimrestund” hvor Frank Sørensen fortalte og viste bilder
om familien sin på Vestgården.
8.april på Lokalet. Entomolog Arne Fjellberg med foredrag: ”Øynatur i endring- hva skjer med
fauna og flora”
11. mai. Kulturvandring på Brøtsø med Olaf Kristiansen
5.september. Hvasserkveld i kirkestua. Arrangement i samarbeid med Hvasser menighetsråd.
Fredrik Pedersen, hvasserlending og fagarbeider i Kystverket holdt foredrag med bilder. Tema var
”Den moderne fyrvokter”.
10 og 11. oktober. Gammeldags basar på Lokalet
14.november i kirkestua. ”Oppvekst og dagligliv på Færder”. Åse Ragne Thorbjørnsen fortalte og
viste bilder fra sin oppvekst på Færder fyr.

Annet:
Vi har også i 2019 samarbeidet med velforeningen i gjennomføringen av 17. mai-arrangementet.
Grasrotandeler:
Historieforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret og kan motta tippemidler/grasrotandel.
Foreningens organisasjonsnummer er: 994 627 805
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Jan Erik Pettersen valgte å fratre som sekretær i valgperioden, og etter dette har sekretæroppgaven
gått på omgang, etter beste evne. Varamedlem Hans J Næss har vært fast stedfortreder i styret etter
det.
Til slutt: Igjen stor takk til alle dere som har bidradd på forskjellig vis i 2019
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