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Aktiviteter
Aktiviteten i historielaget i 2020 har selvfølgelig vært preget av pandemien Covid-19. Året
startet heldigvis bra. Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 48 saker.
Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt i kjent stil 20. februar, der 30 medlemmer møtte fram. Kveldens
foredragsholder var Unni Bu, som nå er kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og
inkludering i nye Tønsberg kommune. Hun fortalte om organiseringen i den nye kommune
og om sine oppgaver og ansvar innen sine utvalg. Fint og informativt foredrag og
bildefremvisning.
Da landet lukket ned som følge av pandemien, 11. mars, avlyste historielaget vårens
planlagte møter og annen aktivitet. Vi håpte lenge at det skulle være forsvarlig å
gjennomføre noe av den planlagte aktiviteten i andre halvår, men pandemien ville det ikke
slik. Vi får håpe på vaksine og en gradvis normalisering også av historielagets aktiviteter, ut
over i 2021.
Kommunalsjef Unni Bu holder foredrag
om nye Tønsberg kommunes
organisering og satsingsområder bl.a.
innenfor kultur.
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Stemningen var god på det som ble
årets eneste åpne møte.

Olsok
Olsok-gudstjenesten ble avholdt på prestegården i regi av kirken og menighetsrådet.
Menighetsrådet serverte kaffe og kaker.
Digitalisering
En utvalgt komite har jobbet med digital registrering. Det er registrert 684 digitale kopier av
gamle historiske fotografier fra Våle. Planen er at disse på sikt skal kunne gjøres tilgjengelig
for søk via historielagets hjemmeside. I tillegg har en begynt arbeidet med å fotografere
gjenstander i museumssamlingen. Disse skal også registreres digitalt. Dette er et omfattede
arbeide og hvordan denne samlingen skal gjøres tilgjengelig, er ennå ikke avklart.
(Se eksempler neste side.)
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Traktor, «Jernhesten», med en ung
Svein Ånestad.

Skolebilde med barn og
lærere ved Ormestad skole.

Våle kommunelokale, med
markerte etasjeskiller, og
veranda med utskjæringer.
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Økonomi og medlemmer
På siste årsmøte ble det vedtatt å øke medlemskontingenten fra kr 150 til kr 200. Betalende
medlemmer er i 2020 er 173. Inntekten fra medlemskontingenten er et viktig bidrag til
historielagets virksomhet. Som følger av pandemien har vi gått glipp av arrangementsinntektene i år. Det blir dermed et enkelt regnskap å legge fram for det kommende
årsmøtet. Vi har imidlertid kunnet overføre kr 20.000 til Stiftelsen Våle prestegård, som et
bidrag til arbeidene med nye toaletter i låven. Mange av historielagets medlemmer har
deltatt i et betydelig dugnadsarbeid både her og på resten av prestegården i løpet av året.
Re-minne
Re-minne utgis i samarbeid mellom Ramnes Historielag og
Våle historielag, og lages i sin helhet på dugnad av en
redaksjonskomite. Heller ikke artikler fra eksterne
bidragsytere honoreres på noen måte. Distribusjon skjer ved
hjelp av en dugnadsgjeng som trofast stiller opp hvert år.
Dette er en omfattende jobb når årsskriftet skal legges i
postkasser til om lag 4000 husstander. Trykking og grafisk
arbeid finansieres av annonsene. Uten trofaste annonsører
som hvert år dekker inn utgiftene med over 60 000 kroner,
ville utgivelsen vært umulig.

Våle, 15. februar 2021

-------------------------------Karl Anders Bråten
Leder

-----------------------------------Inger Marie Olsen
Sekretær

-------------------------Arnfinn Eek
Styremedlem
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