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Årsmelding 2019 
  
 

Styret i 2019 
 
Leder:    Karl Anders Bråten  Nestleder:  Harald Gjersøe 
Kasserer:   John Otto Kihl   Sekretær:  Inger Marie Olsen 
Styremedlemmer:  Mette Kirkevold og Arnfinn Eek 
Fra museumsstyret:  Karin Backe Hallerud 
Varamedlemmer:  Marit Lefsaker Hammer, Unni Wike, Vidar Flåteteigen. 
Utleie av prestegården:  Borghild Søyland. 
 
 

Aktiviteter 
Det har vært stor aktivitet i historielaget i 2019, med møter, dugnadsinnsats og formidlings-
virksomhet. Styret har hatt 9 styremøter og 90 registrerte saker. Vi har hatt medlemsmøter: 
Høstmøte i oktober, og Førjulsmøte i november. I mai var det rusletur i Mulvika. Også i år 
har historielaget vært medarrangør på Olsok-feiring og på Seinsommerfestivalen på Våle 
prestegård. 
 
 
Årsmøtet ble gjennomført 28. februar. Foredragsholder var skogbiolog Trude Myhre, 
seniorrådgiver i WWF-Norge, som fortalte og viste flotte bilder fra sin vandring langs 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Hennes mål for turen var å oppleve skogen og å 
treffe ildsjeler som arbeidet for vern av skog, spesielt av den gamle og urørte. Det var om lag 
30 personer tilstede. 
 
 

Ski-café 6 søndager i februar og mars 
Det var varierende vær, men godt besøk på de søndagene været var fint. Det er ikke bare 
skifolk som kommer innom. Noen kommer i bil med baby eller gamle foreldre. Utenbygds 
folk kommer, og vi har hatt flere omvisninger på sparket. Omvisningene har også resultert i 
utleie til blant annet bryllup og 70-års lag! Planen var å gjenta dette denne vinteren, men 
snøen har til nå uteblitt.  Aktiviteten skjer i godt samarbeid med Ivrigs skigruppe som blant 
annet kjører opp løyper. 
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Dugnadsfest  
Av forskjellige årsaker gikk det planlagte vårmøtet ut. 
Isteden arrangerte vi dugnadsfest for alle våre 
trofaste medhjelpere, den 29. mars. I alt 30 personer 
deltok på en hyggelig kveld med god mat og godt 
drikke, og mye god prat. Quiz v/Karl Anders Bråthen.  
 
 

Rusletur – «Farvel til Mulvika» – 22. mai. 
Vårens rusletur ble lagt til Mulvika, et spennende område i Re kommunes ganske spar-
somme kystlinje, og et område som ikke blir med oss inn i Tønsberg ved sammenslåingen. 
Målet med turen var å se nærmere på en del av Våle som opp gjennom tidene har hatt 
variert næringsvirksomhet. Her har det vært bygget og reparert båter, drevet jordbruk og 
fiske, og utvunnet salt fra sjøvannet. Været var ikke på vår side, men ganske mange trosser 
regnet og fikk med seg spennende informasjon fra våre to omviser Paul Reggestad og Kåre 
Hverven. Etter rusleturen dro vi over til klubbhuset i båthavna på Snekkestad, hvor det ble 
grillet pølser og snakket videre om historien til kommunens korte kystlinje. 
 

 
 
 

Olsok 29. juli  
Tradisjonen med Olsokgudstjeneste på prestegården ble videreført i 2019. Dette er et 
samarbeid mellom Våle menighetsråd og historielaget. Etter gudstjenesten var det salg av 
rømmegrøt, vafler og kaffe til de i alt 75 besøkende. 
 
 

Seinsommerfestival 31. august og 1. september. 
Også i år var det mye aktivitet og mange utstillere og besøkende på seinsommerfestivalen. 
Været var ganske bra, og skremte ikke folk fra å møte opp. Ser vi begge dagene samlet var i 
overkant av 1000 mennesker innom prestegården. Arrangementet som er et samarbeid 
mellom Arrangementsgruppa, Stiftelsen Våle prestegård og Våle historielag, er en omfat-
tende satsing som synliggjør stor frivillig innsats. I tillegg til alle utstillerne er det viktige 

Kåre Hverven og Paul Reggestad fortalte om Mulvikas historie. 
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bidrag fra LINjentene og Gla’gjengen. Å presentere gamle handverksmetoder, landbruks-
teknikker og redskaper, er selvsagte innslag i festivalen, og samler alltid interesserte 
tilskuere. Mange aktiviteter er tilrettelagt for barn og er et godt tilbud til barnefamiliene. 
Historielagets salg av mat og drikke, i tillegg til blant annet grønnsaker og frukt gitt av  
gode støttespillere blant produsenter, ga historielaget et bra overskudd til støtte for 
virksomheten. 
 

         

    
 

 
Kunstutstilling i Stuartrommet 
I forbindelse med Seinsommerfestivalen arrangerte Torill Bertelsen, født og oppvokst i Våle, 
en egen utstilling i Stuartrommet. Nå bor hun og har sitt virke, i Sømna i Sør-Helgeland. Hun 
arbeider i tre, men også med tegning og maling. 
 
 

Høstmøtet 9. oktober 
Høstmøtet samlet om lag 30 personer som 
interessert fulgte med da Håkon Westby viste 
film og fortalte om Eidsfossbanen. Som alltid gikk 
praten livlig over kaffe og prestegårdssnitter etter 
innlegget.  
 
 

Den kulturelle skolesekken 
Også i år har historielaget vært bidragsytere til Den kulturelle skolesekken. Tre dager i 
november (12.–14.) arrangerte vi aktiviteter på prestegården der skolebarn, i 4. trinn, var  
med å bake brød, støpe lys og lage gammeldags julepynt. Det ble også fortalt historier fra 
livet på prestegården i gamle dager. Dagen ble avsluttet med hjemmelaget risengrynsgrøt. 
Til sammen 125 elever og 9 lærere fra Solerød, Ramnes, Røråstoppen og Kirkevoll deltok.  
Den aktiviteten er et samarbeid mellom skolene, historielaget og kulturetaten i Re 
kommune. 
 

En tur med hest og vogn er populært. Fuglekasseproduksjon. 

 

 

Så var det prestegårdssnitter og kaffe. 
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Førjulsmøte 20. november.  
Om lag 35 personer møtte opp til årets førjulsmøte, der Stay-Up koret fra Undrumsdal 
underholdt. Det ble en trivelig kveld med servering av rømmegrøt, risengrynsgrøt, kaffe og 
julebakst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

På vei til en annen skoledag. Brødbaking. 
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Julemarked - Våle prestegård 
Lørdag 7. desember var det julemarked på prestegården, et samarbeid mellom 
Arrangementsgruppa, Stiftelsen Våle prestegård og historielaget. 
 
 

Digitalisering av museumsgjenstander 
Museumsstyret har gjenopptatt planene om å realisere digitalisering av alle museums-
gjenstandene, til sammen 2 060 gjenstander og 700 bilder. Det er opprettet en arbeids-
gruppe som består av medlemmene i museumsstyret og to personer fra styret i historie-
laget. Dette er et meget omfattende og arbeidskrevende prosjekt. Her skal og må mye gjøres 
på dugnad. 
 
 

Økonomi og medlemmer 
For å drive de ulike aktivitetene kreves penger. En kilde til inntekter for laget er den årlige 
kontingenten. Den har i noen år nå vært på 150 kroner per år og har blitt «krevd» inn 
gjennom et vedlegg til Re-minne som kommer gratis i postkassa før jul. Vi har fått flere 
betalende medlemmer etter at vi igjen la ved giroblanketter i Re-minne. Dette takker vi for 
og lover å nytte de ekstra midlene på en nyttig og fornuftig måte for å oppfylle lagets mål-
setting. I alt har 181 betalt kontingenten for 2019, mot 76 i 2018. 
 
Årsskriftet lages på dugnad og trykkingen finansieres ved annonser. I 2018 gikk vi på et 
mindre underskudd på årsskriftet. For 2019 er annonseprisen økt noe, uten innsigelser fra 
annonsørene. Dette bør sikre at lagene ikke må belastes med ekstra utgifter for denne 
utgivelsen. En gruppe frivillige står for utkjøring. Vi legger også i år ved en giroblankett i Re-
minne og håper mange vil benytte blanketten og betale kontingenten som en støtte til 
arbeidet i laget. (Innbyggere i Ramnes får en tilsvarende giro for innbetaling av kontingent til 
Ramnes Historielag.) 
 
Våle historielag har i tillegg til kontingenten ulike inntekter blant annet fra salg ved 
forskjellige arrangementer. Re kommune har i 2019 støttet laget med kr 10 000. I tillegg 
kommer inntekter fra Kulturetaten i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Her gis det 
en fast sum pr. elev som deltar, i tillegg får vi dekket alle utlegg til materiell, baking. 
 
En viktig oppgave for historielaget er å være med å støtte arbeidet som Stiftelsen Våle 
prestegård driver for å vedlikeholde og videreutvikle prestegården som et historisk og 
kulturelt senter i kommunen. I år har vi vært i stand til å overføre til sammen kr 110 000 til 
stiftelsen, i hovedsak til etablering av nye toaletter i låven. 
 
 

Ny hjemmeside: vålehistorielag.no 
Våren 2019 kunne vi åpne en ny versjon av hjemmesida vår. Den gamle hjemmesida som 
hadde gjort tjeneste en del år, hadde etter hvert blitt vanskelig å vedlikeholde på grunn av 
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gammel programvare. At stadig flere søker på nett ved hjelp av smarttelefon, krever at 
hjemmesida er tilpasset dette. Vi håper sida, som er utviklet og drives på dugnad, vil bli 
hyppig brukt. 
 
Det store antallet frivillige som stiller opp på diverse dugnader hvert år og får alle 
arrangementer til å gå knirkefritt, er imponerende. Stor takk til alle som bidra på 
Prestegården! Vi inviterer her til dugnadsfest på Prestegården fredag 20. mars kl. 18.00! 
Vårt æresmedlem Hans Kr. Haug (1942–2019) gikk bort i 2019. 

  
 
  
Våle, 12. februar 2020 
 
 
Karl Anders Bråten  Inger Marie Olsen   Arnfinn Eek 
Leder    Sekretær     Styremedlem 
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