ÅRSMELDING 2018

Godkjent på styremøte den 13. februar og fremlagt på årsmøtet
28. februar 2019.
Styret i 2018:
Leder:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Fra museumsstyret:
Varamedlemmer:

Karl Anders Bråten
Nestleder: Harald Gjersøe
John Otto Kihl
Sekretær: Inger Marie Olsen
Mette Kirkevold og Arnfinn Eek
Jorunn Gjersøe
Marit Lefsaker Hammer, Unni Wike, Vidar Flåteteigen.

Utleie av prestegården: Borghild Søyland.

Aktiviteter
Våle historielag har igjen hatt et aktivt år i 2018 med 10 styremøter og 96 registrerte
saker. De fleste av sakene dreier seg om drift av historielaget og prestegården.
Aktivitetsplanen for 2018 ble sendt ut til alle medlemmene sammen med Re-Minne i
desember 2017.
Årsmøtet ble avholdt torsdag 22. februar. I alt 21 medlemmer var tilstede. Kveldens
underholdning var foredrag av Svein Olsen. Han fortalte historien om IL Ivrigs
oppstart i 1916 og fram til 1950. Bildefremvisning fulgte foredraget.
Skikafé
En ny aktivitet av året var Skikaféen i Høgstua. Årets vinter ga fantastiske muligheter
for skiturer. Skigruppa i IL Ivrig kjørte opp og holdt ved like et meget bra løypenett
fra Revetal og nordover mot Holmestrand. Dette åpnet for samarbeid mellom
skigruppa og historielaget for å legge til rette en rasteplass på Våle prestegård. Løypa
ble lagt i sløyfe innom tunet hvor bålpanna var klar for grilling av medbrakte eller
kjøpte pølser fra kiosken. Det var sitteplasser både ute og inne, og bakerovnen var i
drift. Det ble solgt påsmurte brødskiver av ferskt bakerovnsbrød, kanelstenger, vafler,
saft og kaffe. Dette var utvilsomt en suksess. Allerede første søndagen var om lag

100 personer innom. Opprinnelig var det planlagt 4 søndager i februar, men med så
stor tilstrømning var det bare å fortsette også med 4 søndager i mars. Styret ser
positivt på dette tiltaket, ikke minst for å vise fram vår flotte prestegård. Tiltaket kan
dermed føre til rekruttering av medlemmer. Vi gjentar suksessen i 2019. Starter opp
søndag 10. februar.
Vårmøtet onsdag 18. april samlet ca. 30 medlemmer. Håkon Westby fortalte om
Eidsfossbanen og viste bilder derfra.
Tur til dragehulene i Undrumsdal onsdag 23. mai
I godt vær møttes et tjuetalls turlystne deltakere ved Holt Gård og la veien gjennom
skogen mot dragehulene. Ifølge geolog Rolf Sørensen ligger dragehulene nær østre
kant av det geologiske område som har fått navnet Ramnes-kalderaen, dannet ved en
innsynking av landskapet etter kraftig vulkansk aktivitet for om lag 280 millioner år
siden. Tilbake på Holt gård var vi invitert på kaffe og hjemmebakst av ekteparet Roar
Lefsaker og Rakel Skjerve, som orienterte om sitt arbeid med økologisk gårdsdrift,
om dyr, fugler og åpen gård med kafé og opplevelser for små og store.
Søndagskaféen den 17. juni
Vi hadde planlagt stor uteaktivitet denne søndagen med tur gjennom skogen bort til
gapahuken på Bibo. Dessverre regnet det helt bort, og fremmøtet var dårlig. Vi måtte
legge aktivitetene til innomhus. Arkeolog og avdelingsdirektør i Vestfoldmuseene,
Lena Fahre kom som avtalt og holdt et flott foredrag om området rundt prestegården.
Olsokdagen var også i 2018 godt besøkt. Dagen ble arrangert på prestegården med
gudstjeneste og servering av rømmegrøt, vafler og kaffe.
Seinsommerfestivalen 1. og 2. september ble arrangert på tradisjonelt vis. Vi hadde
noen flere utstillere i år, og det var en utrolig fin og koselig stemning på tunet i det
flotte været vi hadde begge dagene. Det var mange besøkende begge dager,
anslagsvis til sammen rundt 1200, og omsetningen var god. Det store antallet
frivillige som stiller opp hvert år og får det hele til å gli knirkefritt, er imponerende.
Stor takk til historielagets medlemmer! Vi inviterer til dugnadsfest på prestegården
fredag 29. mars kl. 18.30!

Kunstutstilling i Stuart-rommet
Stuart-rommet har også i 2018 blitt nyttet til kunstutstilling. I forbindelse med
Seinsommerfestivalen stilte billedkunstner Morten Juvet fra Holmestrand ut en del av
sine arbeider. Utstillingen var godt besøkt.
Kulturminnedagene
Kulturminnedagene er et landsomfattende årlig tiltak som Norges kulturvernforbund
tar initiativ til. Denne gangen valgte Ramnes Historielag å delta sammen med med
Våle historielag. Årets tema var «Typisk norsk, ikke bare norsk». Etter forslag om å ta
for oss det historisk interessante området fra Våle kirke og nordover inn i
Holmestrand kommune, tok vi kontakt med Kaupang Gjestegård om samarbeide. Her
ble vi tatt godt imot, og vi planla en dag med mye innhold for store og små. Været sto
oss ikke bi denne dagen. Dette sammen med konkurrerende arrangementer flere
andre steder, gav oss vesentlig dårligere oppslutning enn vi hadde forventa. Det var
om lag 50 personer som hørte arkeolog og avdelingsdirektør i Vestfoldmuseene, Lena
Fahres interessante foredrag. En interessant dag for oss som trossa været, men en
økonomisk baksmell for historielaga. Vi har sendt søknad til Re kommune, om
penger til å dekke underskuddet.
Høstmøtet onsdag 10. oktober
Omlag 25 medlemmer var til stede. Tema var «Han var ikkje umgjengeleg enda um
han var gammal». Foredrag om gamle i islandske ættesagaer v/psykolog Per Kristian
Haugen.
Den kulturelle skolesekken ble gjennomført 13.–15. november. 134 elever og 9
lærere fra 4. trinn fra alle skolene i Re kom på besøk. Alle fikk bake sitt eget brød
som de fikk med hjem. Det ble fortalt om og vist fram bakeredskap og kjøkkenredskap som ble brukt i gamle dager. De fikk være med på lysstøping, og fikk med
seg lyset hjem. De lagde gammeldags juletrepynt, og til slutt ble risengrynsgrøt og
saft inntatt før retur til skolen. Vi har et meget godt samarbeid med kulturetaten i
kommunen om dette arrangementet. Historielagets medlemmer stilte som vanlig opp
til dugnad. Våle historielag får for øvrig dekket alle utgifter (og litt til) fra kommunen
i forbindelse med dette arrangementet.
Førjulsmøtet onsdag 14. november gikk av stabelen på tradisjonelt vis. Omlag 30
medlemmer var tilstede. Anne Eriksen fra Nøtterøy holdt et fengende foredrag om Alt
Prøysen og hans mor, Julie, som han var sterkt knyttet til. Deretter sang vi Prøysensanger akkompagnert på piano av Else Marie Vigeland. Det ble servert rømmegrøt og
risengrynsgrøt, og 7 slag julekaker ble servert til kaffen.

Julemarkedet lørdag 1. desember ble, tradisjonen tro, avviklet med godt samarbeid
mellom stiftelsen, arrangementsgruppa og historielaget. Godt besøk og veldig
hyggelig stemning på Prestegården denne dagen. Gla’gjengens juleorkester spilte.
Det var lysstøping i stallen for barna. Linjentene var på plass og det var hestekjøring,
brødbaking og flotte salgsboder. Spesielt hyggelig ble det med godt miljø på tunet.
Her ble det solgt julenek, grillet pølser og nisseparet Brunborg lot barna være med å
smi hjerter.
Dugnader
Arbeider i låven og omlegging av kloakksystemet til kommunalt anlegg har vært den
største dugnaden i historielaget i 2018. Viser til årsmelding 2018 fra Stiftelsen.

Andre forhold
Arbeidet med å klargjøre Våle historielags gamle fotosamling og digital registrering
av historielagets samlinger, fortsetter. Vi har fått spesiallaget et program for
registrering av museumsgjenstander. I den forbindelse har vi også gått til innkjøp av
en ny PC. Arbeidet med å finne ressurspersoner til å ta seg av dette er i gang.
Arbeidet med å lage en helt ny hjemmeside er påbegynt. Vår tidligere hjemmeside er
fortsatt der, men den ligger nede inntil den nye kommer opp.
Arbeidet med å finne et dataprogram for medlemshåndtering er i gang. Når vi har fått
dette på plass og alle medlemmer med kontaktinfo er registrert i programmet, vil det
bli enklere å holde kontakt med medlemmene.
Re-minne 2018 ble distribuert til alle kommunens postkasser like før jul. Ansvarlig
redaktør har vært Odd Roar Sulutvedt. Redaksjonskomité har vært Eva Anfinnsen,
Trygve Gran, Arnfinn Eek, Per Bjerkø og Odd Roar Sulutvedt. Vi kan på nytt
gratulere redaktør og redaksjonskomiteen med velgjort arbeid!
Historielaget er svært fornøyd med samarbeidet med Linjentene som holder til i fjøset
på prestegården. De dyrker fram linen på jordet ved prestegården og bearbeider den
helt fram til ferdige produkter.
Historielagets økonomi er god. Kontingentinntektene er imidlertid sterkt redusert i
2017 og 2018. I 2018 var vi tilbake til å legge ved en bankgiro i Re-minne, som vi
gjorde tidligere. Vi håper dette synliggjør bedre en ønsket kontingentinnbetaling fra

folk der ute. Re kommune har overført kr 20.000 som tilskudd til driften av
historielaget for 2018. Historielaget har vært i stand til å overføre kr. 50.000.- til
stiftelsen i tillegg til at vi har kunnet påta oss kostnader for en del vedlikehold.
Søknaden til Sparebankstiftelsen i januar ble igjen avslått. Søknadsdokumentene er
oversendt til Stiftelsen for eventuelle videre søknader om midler til museum på låven.
Våre æresmedlemmer Solveig Røsholt Bjørge (1925–2018) og Svein Ånestad (1922–
2018) gikk bort i 2018.

Våle, 5. februar 2019

Karl Anders Bråthen
leder

Inger Marie Olsen
sekretær

John Otto Kihl
kasserer

