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Følg oss på Facebook:
Våre gjester har utnevnt, og laget
en egen favoritt pizza - Sjekk det ut!

1 STOR
PIZZA
fra

209,-GRATIS

BRUS
VED KJ
Ø
AV 2 ST P
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R

VINNER AV «VM» I PIZZA!

P i zza + Pa sta + Fa st foo d

DESIGN JW WIGER | 2018

TELEFON | 33 03 15 95
R A V E I E N 3 1 1 - H O RT E N

ÅPNINGSTIDER: MAN-LØR: 15.00 - 23.00 | SØN: 13.00 - 22.00
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Gratulerer!
Du holder første utgave av Magasinet Åsgårdstrand (MÅ) i
hånden, og vi håper at du blir fornøyd med resultatet.
Støtte fra husholdninger
Vi har fått kjempestøtte fra husholdninger i vår
lille by hvor over to hundre husholdninger har blitt
«eiere» av foreningen. Ja, enkelte har sågar betalt
langt mer enn 200 kroner som er årskontingenten
for 2021, og det overskytende beløpet er bokført
som gaver.
Og fra foreningslivet
Den økonomiske støtten fra foreningslivet i
Åsgårdstrand er imidlertid «bunnplanken» i den
økonomien som kreves for å utgi magasinet. Som
motytelse for den økonomiske støtten håper vi
at alle vil benytte seg av den plassen som er
satt av til den enkelte forening, og at de vil bruke
disse sidene som sitt eget medlemsblad. Hvis
alle benytter seg av «sin» plass vil kontakten
mellom foreningslivet og innbyggerne vil bli
bedre og forhåpentligvis stimulere til enda flere
foreningsmedlemmer.

Benn Solem

Takk til idrettsforeningen
Det er Åsgårdstrand Velforening som står bak
dette initiativet, og magasinet er en etterfølger
av Åsgårdstrand på Tvers (ÅPT) som ble utgitt av
ÅIF. ÅPT ble etter hvert et høyt skattet magasin
som er savnet av mange, og vi ønsker å takke
idrettsforeningen for det som ble et godt forbilde
for nåværende utgiver.
Rabatt til lokalt næringsliv
I arbeidet med å relansere magasinet var styret
i Vellet krystallklar på at de er velforening for
samtlige innbyggere, for samtlige foreninger men
også for alle næringsdrivende i byen. Som en
konsekvens av dette vil alle som driver næring i
Åsgårdstrand få en betydelig rabatt på innrykk av
annonser.
Se forøvrig våre vedtekter på side 36.
Lykke til med lesingen.

MÅ – en frivillig forening
Magasinet er altså organisert som en frivillig
forening, og foreningen skal ikke tjene penger
på utgivelsene. Dette gjør det selvsagt mindre
krevende å klare finansiering av de kommende
utgavene.

Åsgårdstrand, 10. september 2021
Redaksjonskomitéen
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Velkommen til Galleri Smalgangen for en
personlig handleopplevelse.
Vi har et levende keramikkverksted,
galleri og kunsthåndverksutsalg der du
kan oppleve hele prosessen fra våt leire
til ferdig keramikk i samme lokale.
Butikken er i år utvidet med et unikt
utvalg håndverks- og gaveprodukter
nøye utvalgt for å passe sammen med
vår keramikk.

Våre åpningstider før jul:
Tirsdag-fredag: 10.00-16.00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag-Mandag stengt

www.gallerismalgangen.no

Søndager i desember: 12.00-15.00
Helgen 27.-28. november har vi åpent
som Julemarked i Åsgårdstrand
@gallerismalgangen
@akmjelva

@ingridk.keramikk
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Åsgårdstrand sett innenfra
Da jeg ble spurt om jeg
kunne skrive et innlegg, med
tema «Åsgårdstrand sett fra
innsiden», var det både fordi
jeg i noen år var redaktør
for Åsgårdstrand på tvers,
og sikkert fordi jeg nå er
journalist i Gjengangeren.
Jeg sa ja.
Den første tanken var at dette var en grei og
ikke minst, morsom utfordring, å sette ned på
papir hvordan denne lille rare byen vår ser ut
fra innsiden. Så ble det ikke så enkelt likevel.
Det bor 3 000 mennesker i åsen over stranda
– alle med sin bakgrunn og historie. Noen har
overtatt sine barndomshjem. Andre bor i en
leid sokkelleilighet, der utsikten fra sofaen er
en vedstabel under terrassen.
Da er det ikke nødvendigvis båtplass i
seilerhavna som forener oss. Noen vil svare
at det erfølelsen av å være en viktig medspiller
for ÅIF som gir tilhørighet, foreningen som denne
sommeren til de grader har evnetå løfte våre
skolebarn under sine vinger.
For en 13-åring kan det å hoppe ulovlig fra
Damskipsbryggavære det beste ved å være
fra Åsgårdstrand. Magnus på ni hopper ikke
fra Dampskipsbrygga, men er overlykkelig
når Allidrettenlegger torsdagens trening til
svømmehallen i Re. Alle får være med, helt gratis.
Hans kamerat Arsam synes Åsgårdstrand er det
fineste stedet å jakte Pokemons.
Det finnes ikke ett svar.
Spør jeg min nye nabo fra Oslo vil hun trolig svare
de fine stiene og smettene som går på kryss og
tvers i hager bortimellom. Stier som inviterer til
fortrolige venninneturer, uforstyrret av biltrafikk og
rå syklister.
Lengre bort i veien bor Rune. Han flyttet hit fordi
han fant et sjarmerende sekstitallshus som minnet
om hans egen oppvekst i Sandefjord. Nærheten til
sjøen gjør at han trives.

Hver kveld, i skumringen, har vi uformelt hundetreff
på hjørnet. Her utveksles erfaringer med tørrfôr
kontra våtfôr, anbefalinger på dyrleger eller siste
nyttom forestående kneoperasjoner.
Rune og Hilde må være gjennomsnittsåsgårdstrandinger – de du ikke ser i Sjømannsforeningen eller Naustet.
Spør jeg meg selv hva som gjør at denne lille, rare
byen vår har et så godt grep om mine hjerterøtter,
er det idyll, hvite hus under trekroner, men vel så
mye fortellingene de som har flyttet hit deler, når
jeg tar meg tid til å lytte og bli kjent.
Vi spiller alle en rolle i Åsgårdstrand, selv om den
ikke nødvendigvis er synlig for alle. Masse kred til
de mange Tordenskiolds soldater som får byen vår
til å sveive og gå rundt, men uten det tause flertall
vil det likevel bli stusselig på hundehjørnet.
Ellen Johannessen

Kl. 18.00 – 24.00: « After» treff i Bar Lounge

Bestill årets
julebord/
familiejulebord
på hotellet.
Ring: 33 02 07 40
eller send e-post:
post@unikegrandhotel.no

Vi håper
Åsgårdstrands befolkning vil støtte
oss økonomisk også neste år.
Send kr. 200,- til konto nr.:
1506 70 08569
Ønsker du å betale mer, gjør gjerne det.
Skriv navn, adresse, tlf.nr. og e-post på
innbetalingen.
Husk at redaksjonen kun består av
Åsgårdstrandspatrioter, og at ingen får
noen form for betaling for utført arbeide.
Redaksjonen

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021
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3. – 5. Juni
2022

Åsgårdstrandsdagene 2022

Endelig tilbake!
Siste gang Åsgårdstrandsdagene ble arrangert var i 2019. Siden da har
Corona satt en stopper for et arrangement i denne størrelsen. Vår Byfest,
som nylig feiret 30 år, har vært dypt savnet. I 2022 er vi tilbake og kan love
en fest med mye musikk og aktiviteter for alle aldersgrupper.
Helgen 3 – 5 Juni 2022

Sett av denne helgen allerede nå. Vår
aktivitets-komité har allerede jobbet i
lengre tid med underholdning og aktiviteter
i Badeparken for både store og små.
Bodkomitéen er i full gang med å registrere
utstillere og artistkomiteen ligger i
forhandlinger med flere band til konserten i
Munchparken.

Bli med på å velge artist

På vår facebookside spør vi folk i
Åsgårdstrand om hvilket band eller artist
de kan tenke seg i Munchparken. Det er
allerede kommet flere forslag og noen går
igjen: Chris Holsten, Bo Kaspers Orkester,
Postgirobygget og Madrugada. Vi sjekker,
men må også se artistene i sammenheng
med kostnader og inntekter. Men fortsett å
sende inn forslag.

Vi trenger flere folk

Åsgårdstrandsdagene er et stort
arrangement. Vi trenger derfor flere til å
hjelpe oss, både i planleggingen av dagene,
men også under selve gjennomføringen.
Det sittende styret trenger nå påfyll av nye
mennesker.
Dette er viktig for at vi skal klare å
gjennomføre Åsgårdstrandsdagene også
i fremtiden. Se derfor egen side i dette
nummer med informasjon om hvem du kan
kontakt.
Hilsen Styret i Åsgårdstrandsdagene

Åsg.Strand.plak.A4.14_plakat 22.05.14 10:43 Side 1

Bli med på å arrangere

Åsgårdstrandsdagene
Stiftelsen
Åsgårdstrandsdagene
trenger flere frivillige
medarbeidere til å planleg ge og gjennomføre
vår t årlige arrangement.
I tilleg g til mange
spennende og
i n teressante oppgaver,
t re ffer du også flere nye
m e n n esker og får være med
på mye sosial hyg ge og moro.

Vi trenger folk til følgende komiteer:
• Økonomi
• Kunst/kultur
• Aktiviteter
• Underholdning
• Tog
• Boder/utstillere
• Teknisk
• Sponsorer
• Water Games
• Arbeidsgjeng under
dagen

Ta gjerne kontakt med en i styret for nærmere informasjon:
Harald Tveitan

91331954

hjul.tveitan@hotmail.com

Styreleder

Morten Børresen

93044360

mortboer@online.no

Nestleder

Jan Ove Johannessen

47758660

j-ov-joh@online.no

Styremedlem

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021
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Aasgaardstrand Kvindelige Badeselskab

Er du kvinne og bor i Åsgårdstrand?
Hjertelig velkommen som medlem!
Badeselskapet: benwes@h-nett.no
Åsgårdstrandsdagene 2022

Halvdan Sivertsen
kommer til Munchparken!
Vi er stolte og glade over å presentere
Norges mest folkekjære artist som
hovedattraksjon fredag 3. juni. Dette
blir en helt unik konsertopplevelse.
I 2020 fylte et av de varmeste og
morsomste menneskene i norsk
offentlighet 70 år! Etter et halvt århundre
som artist, har hele Norges Halvdan
Sivertsen fortsatt mye på hjertet.
I tillegg til å gi ut en rekke prisbelønte
album og være en fjerdedel av
tidenes største norske supergruppe,
Gitarkameratene, har musikken til
Halvdan blitt brukt i både film og
teater. Dessuten vil Halvdan, for en hel
generasjon nordmenn, alltid huskes
som «faren» til Labbetuss. Og i 2020
ble han innlemmet i Rockheim Hall
of Fame for sitt bidrag til den norske
populærmusikken.

Vi garanterer en konsert med hits og
klassiske låter, med kort vei mellom
ellevill gapskratt og det dypeste
alvor. Med de myke balladene og de
fengende refrengene en Halvdan
Sivertsen-konsert alltid byr på.
Årets julegave kan kjøpes
hos Fargerike på Paletten.
Forhåndssalget starter
mandag 22. november.
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Atelier Anne-Lise Toverud
- maleri - skulptur - grafikk Smalgangen 1 A
Den gamle skolen 1.etasje
Tlf.: 913 95 062

- helt i nærheten

Søndagsåpent hele året!
Våre åpningstider:

Man - Fre.: 08:00 - 21:00 | Lørdag: 08:00 - 21:00
Søndag: 09:00 - 21:00
BAKKEGATA 8 - 3179 ÅSGÅRDSTRAND

TELEFON 33 08 11 08

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021
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Åsgårdstrand
Sjømannsforenings Damelag

Damelaget ble stiftet fredag den 12. oktober i 1945. I Gjengangeren 3.10
kunne man lese en oppfordring til Åsgårdstrand og omegns kvinner.
«Slutt opp om Åsgårdstrand Sjømannsforening. Alle kvinner kan være
med, uansett om deres menn er knyttet til sjøen eller ikke.
La oss reise sjømennene et monument. Ikke i stein,
men et levende monument i form av en forening,
som kan passe på at de som ga sitt liv der ute ikke
blir glemt og hjelpe til at de som lever får den plass i
samfundet som tilkommer dem.

Hvis du kjenner en av disse og har lyst til å bli
medlem – ta kontakt så kan du være gjest i første
omgang for å se om dette er noe for deg. Vi har
møter 1 gang pr. måned - siste torsdag i måneden i
Sjømannsforeningens lokaler.

Mye har forandret seg siden den gang, men
Damelaget består. I vedtektenestår det at
Damelaget har som formål «å fremme et
inkluderende fellesskap og støtte Åsgårdstrand
Sjømannsforening i arbeidet med å ta vare på
Havnegaten 4. Medlem av foreningen kan enhver
voksen kvinne i Åsgårdstrand og omegn bli, enten
hun tilhører sjømannstanden eller ikke. Pt har vi 60
medlemmer, og vi har plass til flere.

Møtene har en uformell tone. Vi starter møtet med
få og aktuelle foreningsaker, deretter inntas en
felles middag med tilhørende drikke, før vi får høre
et foredrag tilpasset våre interesser. Det blir laget
et årsprogram, og det er åpent når man ønsker å
møte. Eksempelvis har vi i september foredrag av
Olivenreiser med tema «Europa i fokus». I oktober
får vi presentert Utvalgte bøker av bibliotekar Pippi
Døvle Johansen.

Damelagets styre består pt. av leder Torill Bakke
Andersen, nestleder Kirsten Klostermann,
kasserer Helga Førde, sekretær Vigdis Klausen,
styremedlem Grete Eggen, og varamedlem Janne
Aker Thorkildsen.

Med hilsen for styret
Torill Bakke Andersen
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tlf.: 330 81 571
www.baker-nilsen.no
AROMA & KLASSISK MASSASJE

Bli støtte
medlem !

Foto: Svend Aage Madsen

Øreakupunktur/fotsoneterapi

Adaltjern og
og Fogdeskogens
Fogdeskogens Vern
Vern
Adaltjern
• Ta vare på områdets unike preg og tilrettelegge
for skånsom bruk og naturopplevelse.
• Sørge for at fredningsbestemmelsene følges.
• Alle som ønsker kan bli støttemedlem i
foreningen.

Ellen Knap

Riddervoldsvei 11, 3179 Åsgårdstrand
Telefon: 908 86 448

Enkeltmedlem:
Student/skoleelev:
Familiemedlemskap:

100,- pr år
50,- pr år
300,- pr år

Kontingent betales til konto: 1506.65.45595
eller Vipps nr.: 708521
Husk å oppgi navn og e-post ved innmelding!
Mer informasjon på : adaltjern.no
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Bak fasaden lurer fadesen
TEKST: FREDRIK S. HEFFERMEHL

Hva er likheten mellom
• Martin Luther King-dagen,
• Morsdagen,
• Veterandagen,
• Nobels fredspris?
Enkelt spørsmål, enhver kan jo se at alle
fire handler om høytidsdager og feiring?
Nei, vanskelig. På et dypere nivå har de
noe til felles, noe spesielt og bortgjemt.
Knapt noe quiz-team i verden hadde
greid å svare. Og myndigheter over hele
verden lukker øynene – sine og våre.
Martin Luther King-dagen har i alle år fremhevet hans
ikke-voldelige kamp for de fargedes borgerrettigheter.
Hans ikkevoldsbudskap var også grunnlaget for at han
i 1964 mottok Nobels fredspris. Leter man litt dypere
finner man en krigsmotstander, en sterk kritiker
av USAs kriger, og av imperialisme, opprustning,
våpenproduksjon og våpenhandel.
Morsdagen har vært nasjonal høytidsdag i USA siden
1918. Andre søndag i mai er blitt dagen da hele den
vestlige verden gjør stas på Mor. Opprinnelsen til
dagen er en usedvanlig driftig kvinne, Ann Jarvis.
Under den amerikanske borgerkrigen bodde hun i
Taylor County, hvor stridene bølget frem og tilbake.
Hun ba kvinnene om å erklære seg nøytrale og hjelpe
de sårede fra begge sider. Ved krigens slutt i 1865
dro soldatene hjem. Soldater fra begge sider skulle
leve side om side i samme by. Jarvis organiserte en
mødrenes vennskapsdag, en Mothers’ Friendship
Day, for å skape forsoning og hindre ny krig. Den
opprinnelige meningen er glemt.
Våpenhviledagen. I 1926, besluttet Kongressen i USA
at man hver 11. november skulle feire slutten på
første verdenskrig og hedre innsats for å bygge evig
fred og forstå¬else. Det holdt i 36 år. I 1954 ble dagen
omdøpt til Veterandagen. Datoen skulle fra nå av
brukes til å hedre USAs krigere og krigsmakt. Andre
land har fulgt eksempelet. I Norge ble 8. mai i hele 65
år feiret som Frigjøringsdagen, men i 2010 besluttet
regjeringen å omdøpe den til Veterandagen og feire
militærvesen og krigsinnsats heller enn fred.

Freden har det ikke lett. De tre eksemplene viser
at krigsmotstand blir gjemt og glemt og at de
militære ideene styrer verden. Heldigvis har vi et
unntak, en dag i året da freden stadig lovprises.
Hvert år, 10. desember, deles Nobels fredspris ut,
og verdens kameraøyne rettes mot Oslo. En unik
serie av fremragende mennesker har opp gjennom
årene mottatt heder for fredsinnsatser av de mest
forskjellige slag. Prisen er ettertraktet og nyter
vid anerkjennelse, også samfunnstoppene feirer
menneskehetens dype lengsel etter fred. Så er vel alt
bra med Nobels pris, den feirer da freden?
I nesten 20 år hadde jeg vært gjest på Nobelkomiteens
feiring av prisvinnerne – helt til jeg plutselig en dag i
august 2007 kom til å ta en titt i Nobels testamente.
Der står det i klare ord at prisen skal fremme en
«reduksjon eller avskaffelse» av militærvesenet.
Også jeg, utdannet som jurist i Oslo og New York,
godt kjent med lovene om arv og testamenter, hadde
gjort samme feil som alle andre. Jeg hadde ikke stilt
det selvsagte, grunnleggende spørsmålet: Hva var
Nobels intensjon? Etter loven er det arvelaters hensikt
som gjelder og vi vet at Nobels fredspris skulle støtte
Bertha von Suttner og ideene i hennes bestselger
«Ned med våpnene» (1889).
Quizen ovenforer innledningen til min nyeste bok,
Medaljens bakside.Poenget er å få vist leserne at
det er mye vi ikke vet om krig og fred, enda temaet
er livsviktig for oss alle. Jeg har i mange år lett fritt
omkring utenfor allfarvei og vil takke redaksjonen av
Magasinet Åsgårdstrand som vil gi oss alle del i det
som skjer og skapes i byen, inkludert noen ideer om
verden fra mitt skriveverksted i Edvard Munchs gate.
Mer av dette fins i Medaljens bakside (fås kjøpt på
Meny) og på websiden nobelwill.org og min Facebookside. Jeg tar gjerne mot spørsmål og ideer fra leserne,
især de unge.
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Historiske smakebiter
Nesten 260 artikler er nå skrevet om Åsgårdstrands historie
gjennom 21 utgaver. Alle de historiene finner du i Broen. I år er
det 16 nye artikler. Det er mange gode grunner til å lese Broen.
En god grunn er simpelthen å være interessert i lokalhistorie.
For alle de som har flyttet hit i voksen alder, er Broen en
inngang til alle de interessante, rare, morsomme og spennende
hendelsene som er en del av byens 500- årlige historie.
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Årets Broen 2021 vil bli presentert på Rådhuset Trattoria,
torsdag 18. november kl.18. Du vil finne Broen på Meny, Joker og
mange av de lokale forretningene fra fredag 19. november. Du kan
også forhåndsbestille Broen 2021 fram til 18. november, og få den
2021 hjem til deg. Tilbudet gjelder kun innenfor nærområdet i
fritt levert
og rundt Åsgårdstrand.

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021

Åsgårdstrands historie kan spores
500 år tilbake i tid. I det nye museet
ønsker vi å fortelle deler av denne
spennende historien. Den er som
et ekko av hendelser og endringer
som har skjedd i Norge og andre
steder av verden.
Hollendernes behov for trelast førte til at ladestedet
fikk kontakt med verden utenfor. Seilskutetiden
førte til bygging av skip, og gjorde at redere og
mannskap ble del av et internasjonalt nettverk med
handel og reiser over hele verden.
Tog og dampskip førte til at kunstnere og
sommergjester kom fra midten av 1800-tallet.
Byens unike beliggenhet med badeanlegg og
hoteller, førte til at stedet ble et populært feriested.
Krigen markerte slutten på den fasjonable
turismen, og etterkrigstiden var preget av sjøfolk,
industriarbeidere, hjemmeværende husmødre og
mange små butikker i en 0,19 km2 liten kommune.
Det er denne spennende historien Åsgårdstrand
bymuseum ønsker å gjenskape. Det er første gang
i ladestedet og byens historie at vi nå får vårt eget
bymuseum. Arbeidet med å gjøre ferdig museet er i
full gang.
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Vi har fått til disposisjon hele annen etasje i den
gamle rådhusbygningen. Museet vil være gratis og
åpen for alle. Det vil være samme åpningstider som
Munch formidlingen.

Støtte

Alt arbeid foregår på dugnad, men vi trenger støtte
til innkjøp av utstyr og profesjonelle tjenester.
Vipps 545718 eller Konto nr. 1594.38.59768

AASGAARDSTRAND OG OMEGN HISTORIELAG
Logo bymuseet 60x75_Logo bymuseum 07.03.21 16:59 Side 1

Historielaget er en ideell
organisasjon, og ble
stiftet i år 2000. Etter
tyve år har laget blitt en
sentral aktør i formidling
av lokalhistorie, spesielt
gjennom produksjon
av tidsskriftet Broen.
Og nå premissgiver for
Åsgårdstrand Bymuseum.
Ønsker du å bli medlem
av historielaget,
ring 905 59 609

ÅSGÅRDSTRAND
BYMUSEUM
AASGAARDSTRAND OG
OMEGN HISTORIELAG
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TRENGER DU NY
GARASJEPORT?

PRODUSERT AV BYAVISA

Vi hjelper deg finne
riktig port til din bolig.
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DET ER FEST!
– SPIS OG DRIKK
JA, VÆR GLAD

Skikk og bruk har endret seg
mange ganger gjennom tidene.
Det å spise maten i det system
som er godtatt i tiden, er tegn på
god oppdragelse og på kunnskap
om tidens dannelse.
Da herr og fru Riddervold i 1790-årene flyttet inn
i den nybygde gården i Åsgårdstrand, som vi nå
kaller Kiøsterudgården, ble det sikkert holdt et stort
selskap. Der var selvsagt områdets kondisjonerte
og Riddervolds bekjentskapskrets. Det ble spist
og drukket etter datidens skikk og bruk – «à la
francaise»
Det vil si at festmåltidet besto av mange
oppdekkinger med mange vidunderlige retter.
Første oppdekking kunne bestå av over 10 ulike
retter. Her var kjøtt og fiskeretter, ulike grønnsaker,
posteier, fugl, skalldyr og ulikt vilt. Alt satt ut på
bordet. Gjestene ble servert etter lyst og behov. Når
gjestene var så godt som forsynte, ble alt fjernet
av tjenestepikene. Nye retter ble båret frem. Nå
kom det for eksempelstekt fisk, helstekt pattegris,
kramsfugl, alt like praktfulle og mange retter
som ved første servering. Vin ble servert i rikelige
mengder. Vertskapet og gjestene skålte for det
gode liv på deres praktfulle eiendom i Åsgårdstrand.
Etter andre oppdekking kunne tredje oppdekking bli
servert. Igjen like tallrike retter og like praktfullt.
Måltidet ble avsluttet med et stort dekket
dessertbord. Her var det ulike bakverk, kremkaker
og eksotiske frukter som druer, fiken, ananas og
dadler samt kaker og kandiserte frukter fra en
sukkerbaker.
Med dette selskapet fikk vertskapsfamilien
demonstrert sin dannelse og sin økonomiske
styrke. Alt overskudd av mat ble på kjøkkenet
fordelt etter stand og rang. Noe til familiens barn,
tjenestefolk, gjestenes kusker og ulike trengende.

Omkring år 1800 går denne form for servering av
mote i Norden og Russland, senere i Frankrike.
Tradisjonen med å spise «à lafrancaise» har
fortsatt med våre koldtbord.
Senere solgt familien Riddervold eiendommen i
Åsgårdstrand.
Da familien Kiøsterud flyttet inn i Kiøsterudgården,
året 1879 spiste man etter den russiske system
- «à la russe». I huset var det fortsatt stor
selskapelighet i sommermånedene.
Nå ble en rett ble servert til hver person i tur
og orden. Alle fikk sin suppe samtidig, deretter
en liten forrett, så en hovedrett og kanskje en
hvilerett før desserten. Det ble nå prioritert at
maten skulle være varm der det var ønskelig. Det
var nye tallerkener til hver rett. Gjerne tallerkener
tilpasset retten. Hver person hadde et helt batteri
av ulike vinglass til de ulike viner som var tilpasset
til alle rettene. Kjøkkenpersonalet jobbet hardt og
tjenestepikene serverte alle raskt så de fikk spise
samtidig. Her var det viktig å vise sin dannelse ved
å velge riktig bestikk og glass til riktig rett. Fortsatt
i dag spiser vi våre festmåltider som det ble gjort i
Kiøsterudgården på 1800-tallet – «à la russe» - den
russiske måten.
Inge Solheim
Åsgårdstrand

18

Julemarked i
Åsgårdstrand
g

in
tenn
n
a
r
g
Jule
dag
søn
0
18.0

Nis
se
søn tog
d
kl 1 ag
7.3
0

Foto: Fotograf Therese Sjølie

- BODER med hjemmelagde produkter, håndverk,
antikviteter, mat og julepynt
- Åpne ATELIER, GALLERIER, KAFEER og BUTIKKER
- JULEFORTELLINGER for barna i Gymsalen Gamleskolen
- JULEVERKSTED for barna i Gymsalen Gamleskolen
- HEST og kjerre i gatene
- JULEMUSIKK i gatene: Ra sanglag og ÅFB
- JULEKONSERT i kirken lørdag: Thomas og Tvilerne
- LYSMESSE i kirken søndag
- NISSETOG søndag kl17.30 fra kirken.
- JULEGRANTENNING søndag kl 18.00, Thaulows plass

Sponsorer:
Åsgårdstrand

Åsgårdstrand

27. og 28.
november

Lørdag: 12.0016.00
Søndag: 12.0018.00
Horten
kommune
Kiwanis`Club
Åsgårdstrand

Gustavsen
Portservice
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Julemarked i Åsgårdstrand
27. - 28. november 2021

Julemarkedet i Åsgårdstrand tilbyr et hyggelig marked i intime omgivelser med åpne gallerier, småbutikker og julepyntet
markedsgate. Bodene bugner av hjemmelagde produkter, håndverk, antikviteter, bruktvarer, mat og julepynt.
Det er aktiviteter for barn begge dager. Aktivitetene foregår på Thaulows plass, i Smalgangen, Rådhuskvartalet og i Gamle
skolegården.

Lørdag 27. november kl. 12.00 - 16.00
12.00-16.00
12.00
12.00
13.00-16.00
13.00-15.00
16.30

Markedets åpningstid. Mange spennende boder som bugner av håndverk og deilig mat!
Offisiell åpning med ordfører Are Karlsen, Skolegården i Smalgangen
Ra sanglag synger julesanger, Skolegården i Smalgangen
Tur med hest og vogn fra Thaulows Plass
Julefortellinger ved ÅRM og Adelita Haukelidsæter i Gymsalen ved Gamleskolen
"Julebrev fra de usaliges engler" - en slags julekonsert med Thomas og Tvilerne i kirken.
Gjester: Per Olav Heimstad (poesi), Øyvind Husebø (trompet)

Søndag 28. november kl. 12.00 - 18.00
12.00-18.00
12.00-15.00
13.00-17.00
15.00
16.30
17.30
18.00

Markedets åpningstid. Mange spennede boder som bugner av håndverk og deilig mat!
Julefortellinger ved ÅRM og Adelita Haukelidsæter i Gymsalen v Gamleskolen
Tur med hest og vogn. Oppmøte på Thaulows Plass
Åsgårdstrand Frivillige Byorkester spiller i gatene. Værforbehold
Lysmesse i kirken
Nissetog med avgang fra kirken
Juegrantenning i regi av Åsg.str Velforening og Kiwanis Club Åsg.strand på Thaulows Plass

Begge dager:
Program i kirken:
13.00- 16.00 Åpen kirke. Salg av kaffe, vafler og adventsblomster. Lynlotteri.
Rådhuskvartalet:
Aktiviteter for barn i Fylkesmuseets lokaler
Historielaget har åpent i Rådhuset, 2. etg.
Åpne gallerier:
Galleri Smalgangen med åpent keramikkverksted og utsalg av kunsthåndverk og billedkunst
Smalgangen 1: Anne Lise Toverud, Grekri design
Åpne butikker:
Fru Fadum bruktbutikk, Joker, Galleri Smalgangen, Klokkegården 2b (brukt/antikk)
Åpne serveringssteder:
KIWANIS i Smalgangen 1, Munchs kafe, Kulturhuset Torvet, Grand Hotell, Rådhuset Trattoria, Naustet Pub
Velkommen til julemarked i Åsgårdstrand!
En hyggelig start på adventstiden!
Vi må ta forbehold om koronasituasjonen og følger gjeldende retningslinjer og anbefalinger.
Se vår facebook-side "Julemarked i Åsgårdstrand" for oppdateringer.

20

20

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021

Det er nå to år siden «Åsgårdstrand på tvers» ble gitt
ut for siste gang. Daværende leder i Åsgårdstrand
Velforening, Jon Lea, uttrykte i siste utgave at det
var leit at ÅPT ikke lenger ville bli gitt ut, men at
Velforeningen ville ta kontakt med byens foreningsliv
for å sondere mulighet for en eller annen videreføring.

Åsgårdstrand skal bli en helårs badeby

Velforeningens Badepark-komité har satt ned en
prosjektgruppe som jobber med ny badstu i forlengelsen
av servicebygget sentralt i overgangen mellom Havna og
Badeparken.

Usikkerheten var stor om dette kunne la seg gjøre, men
Velforeningen var innstilt på det var verdt å finne ut av. Det er
derfor svært gledelig at Magasinet Åsgårdstrand, som du nå
leser, har blitt en realitet og vi er stolte av å ha bidratt til dette.
Magasinet Åsgårdstrand står nå på egne ben, og vi håper det
blir godt tatt imot, og at det blir mange gode leseopplevelser i
herværende og kommende utgaver.

Fartsmåler og trafikkanalyser

Et av de mest synlige bidragene i Velforeningens regi i år har
vært oppsettingen av fartsmåleren i bakken mot vannet i
Grev Wedels gate (FV311), rett ovenfor gamle brannstasjonen.
Det er satt opp i samarbeid med
Fylkeskommunen og midler til
fartsmåleren er dels gitt som «tilskudd
til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet»
fra Fylkeskommunen og dels er midler
hentet fra Velforenings egne midler.
Det har vært noe utfordrende å få plassert fartsmåleren
da det er tekniske krav som skal oppfylles for at måleren
skal fungere, samt at plassering må godkjennes av
Fylkeskommunen og stolpeeier. Lede (tidligere Skagerak
Nett), som eier de fleste stolpene langs Grev Wedels gate, sier
prinsipielt nei til installasjoner på sine stolper, så utvalget av
stolper for montasje var relativt beskjedent. Men vi mener
fartsmåleren har fått en fin plassering der den nå er montert.
Vi har fått midler til en fartsmåler til, som var tenkt plassert i
vestlig retning, men foreløpig er ikke denne montert.
Fartsmåleren lagrer de registrerte trafikkdata, dvs. blant
annet antall bilplasseringer, hastigheter med mer. Resultater
og funn herfra vil vi presentere i kommende utgaver av
Magasinet. Vi synes imidlertid tydelig å kunne registrere at
bilistene har senket farten,som følge av at de blir beviste på
egen hastighet og det faktum at de blir «sett». Det passerte i
2016 ca. 7900 kjøretøy pr. døgn over Torget i Åsgårdstrand.Vi
håper og tror tiltaket med fartsmåler øker trafikksikkerheten.

Prosjektet skal bidra til bevisstgjøring rundt lokalhistorien
med fokus på Åsgårdstrands rike og lange badehistorie og
normalisering av kropp, samtidig som badstuen vil virke
helsebringende på befolkningen. I badstuen vil det foregå
ulike aktiviteter, og den skal være åpen for byens borgere,
uavhengig av alder, kjønn og hudfarge.
Det å kunne møtes på tvers av generasjoner er verdifullt og
i en badstue kaster vi klærne og visker vekk fasaden, slik at
både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo er likeverdige.
Det vil være et varierte tilbud i og rundt badstuen, samt
et oppholdsrom som kan benyttes til utvidede aktiviteter.
Vi ønsker å ha populære badstueritualer, vinterbading,
samtalekvelder i tillegg til normale åpningstider for alle.
I oppholdsrommet kan vi f.eks. kjøre livredningskurs og
aktuelle foredrag.
Vi vil arrangere møter mellom skoleelever og pensjonister,
gjennomføre samtalekvelder som markedsføres i byen, og
trene alle byens borgere i badstueteknikk og -etikk. Dette tror
vi vil føre til at flere aktivt oppsøker badstuen og bruker den
på de måtene vi tilrettelegger for. Praten står sentralt!

Åsgårdstrand velforening: Org.nr. 994044079 | PB 96, 3167 Åsgårdstrand | www.asgardstrandvel.dinstudio.no
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Hovedmålgruppen er alle mennesker som lever i Åsgårdstrand
mellom 8 og 99 år. Det skal ikke være noen begrensning
i befolkningen. Vi inkluderer funksjonshemmede i dusj,
garderobe, oppholdsrom og badstue. Levekår er ikke relevant.
Badstuen skal være til glede for alle.
Det skal motiveres til bruk ved
å henvende oss til alle lag og
grupper, funksjonshemmede,
enslige, familier og institusjoner
gjennom tilgjengelige kanaler.
Det å bruke badstuen vil i
utgangspunktet kreve en
inngangsbillett. Vi satser
på å ha et nettbasert
bookingsystem, evt. en app
som gjør at man kan ”leie tid” i
badstuen. Vi håper at vi klarer å
få såpass mange støttespillere
med at f.eks. skoleklasser vil få
gratistilbud.
Vi vil sørge for at badstuen er
åpen hver dag med et variert
tilbud, for å skape varig bruk.
Eierskap og interesse er
suksesskriterier. Vedlikehold
vil primært skje ved frivillig og
kompetent arbeidskraft med
finansiering fra drift, og bistand
fra Velforening, samt tilskudd
fra lokalt næringsliv.
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Nå skal Allaktivitetshuset bygges
– etter gjeldende framdriftsplan

Allaktivitetshuset (idrettshall, fritidsklubb, felles arealer for
byens foreningsliv) i Åsgårdstrand, som har vært utsatt av
kommunen i mange år, er et fokusområdefor Velforeningen.
Dette arbeidet har foregått i nært og godt samarbeid med ÅIF,
og slik skal det også være i fremtiden inntil bygget er oppført.
De stadige utsettelsene av Allaktivitetshuset vitner dessverre
om at barn og unges fritidstilbud i Åsgårdstrand i tidligere år
ikke har vært høyt nok prioritert når budsjettene skal vedtas.
I april i år vedtok et enstemmig kommunestyre å bruke
nesten fem millioner kroner i en krisepakke til unge i Horten
kommune etter Koronaperioden. Dette etter at en rapport
avslørte at situasjonen blant barn og unge i kommunen var
svært alvorlig, og at flere slet med psykisk helse samt at
det fysiske aktivitetsnivået var redusert. Her i Åsgårdstrand
mangler vi samlingsstedet som nettopp barn og unge også
kunne hatt stor glede av, og der man kunne skapt gode og
inkluderende aktiviteter på fritiden. Kanskje har politikerne
fått en oppvåkning nå, som viser hvor viktig det er å skape og
realisere de gode trygge møteplassene for aktivitet og godt
sosialt samvær – og holder seg til den fremdriftsplanen som
nå ligger i budsjettet.
Velforeningen ser den enormt store verdien som ligger
i gode og attraktive aktiviteter for barn og unge, senest
gjennom tildeling av Velforenings Miljøpris 2020 til ÅIFs
Allaktivitetsgruppe, som har en enormt god oppslutning.
I gjeldende økonomiplan ligger Allaktivitetshuset inne i
budsjettene med prosjektoppstart i 2023, og Velforeningen vil,
sammen med ÅIF, legge hardt og tydelig press på kommunens
politikere slik at bygget faktisk blir oppført i 2024 slik gjeldene
plan tilsier. Vi vil ikke lenger akseptere at Allaktivitetshuset i
Åsgårdstrand blir en gjentagende salderingspost.

Åsgårdstrand velforening: Org.nr. 994044079 | PB 96, 3167 Åsgårdstrand | www.asgardstrandvel.dinstudio.no
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Åsgårdstrand med
én på Tinget
Horten Arbeiderparti har nettopp lagt bak
seg en lang valgkamp, og vi går inn i en høst
der mange spennende veivalg skal tas for
vår kommune.
For arbeiderpartiets del er det selvfølgelig mye
å glede seg over at vi får et regjeringsskifte. Vi
takker alle i Åsgårdstrand som stemte på oss.
En ting som gleder oss mye: For andre periode
på rad har alle Vestfolds innbyggere stemt
Åsgårdstrands Maria Aasen-Svensrud inn på
Stortinget igjen. Gjennom de siste fire årene
har Maria vært en meget tydelig stemme for
Vestfoldsaker på Stortinget.
For de fleste av oss er det mer nærliggende å
tenke på de nære ting enn Stortingets agenda.
Det er lokalsamfunnets og familiens ve og vel vi
er opptatt av.

I kommunestyret for Arbeiderpartiet sitter
Bjarne Johannessen, Martin Moland, Arne Mjøs
og Hilde Elgesem Andersen. Åsgårdstrands
innbyggere har gitt dem i oppgave å tale deres
sak. Ta gjerne kontakt med dem om aktuelle
saker.
Det er mange spennende saker som står foran
oss i Åsgårdstrand i tiden framover:
Vi har en kunstnerby som skal utvikles, boliger
som skal bygges, skoler og barnehager som skal
fylles med både lek og læring.
Horten Arbeiderparti

Tusen takk !

Åsgårdstrand valgdistrikt ble Venstres
beste i hele Vestfold!
Tusen takk til alle dere som stemte Venstre i Stortingsvalget.
Vi i Horten Venstre er veldig godt fornøyd med resultatet i Åsgårdstrand som ble 7,2%.
Fremgang i hele kommunen og et fantastisk skolevalg som gav Venstre 21,9% i Horten
lover godt for vår utvikling av partiets oppslutning i egen kommune.
Har du lyst til å delta i et kunnskapsbasert parti som et raust, inkluderende og har natur og
klimautfordringer som prioriterte saker? Håper du tar kontakt , enten du ønsker å støtte
oss med medlemskontingent, delta organisatorisk eller du kan tenke deg å bli politiker på
kommune, fylke eller stortingsnivå.

Ta kontakt med HORTEN Venstre :
Mail : carl.otto@venstre.no
eller ring Carl Otto Kielland på telefon 90583503
Bli medlem her : https://www.venstre.no

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021
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ÅSGÅRDSTRAND –HVITE HUS,
LØVKRONER OG DEN GODE FØLELSEN
TEKST: TONE HARR LIND

«Unge og gamle, på sykkel eller til fots, slepende på badedrakter og badekåper
i alle regnbuens farger, belesset med poser med boller og wienerbrød,
grammofoner og brusflasker går veien til stranden eller «Badet». Under et maleri
av Hans Heyerdahl har forfatteren av overfor nevnte sitat; Arne Eide skrevet;
Thaulows plass i 1900-årene. Beskrivelsenfra 1900-tallet, kunne like så godt være
fra i dag. Det er ikke mange steder i verden man kan si det samme om folkelivet.
Hva er det med Åsgårdstrand som har denne
beroligende effekten på oss som ferdes i den gamle
bydelen og langs stranden? God arkitektur – vil jeg
påstå. Dermed havner man rett inn i debatten om
god og dårlig arkitektur. I dag opplever vi nettopp
et gryende opprør mot dagens arkitektur. Og ikke
minst omkring begrepet «signalbygg». Utallige
eksempler på at nettopp disse «signalbyggene»
danner festningsmurer rundt byer og småsteder,
og da spesielt ned mot sjøen, er i ferd med å spre
seg over det ganske land. I skyggenes dal bak disse
festningsmurene, ligger den gamle bebyggelsen både innestengt og utestengt på samme tid.
Man frarøves utsikt og eventuelle solgløtt. Vidsyn
gjør noe godt for psyken vår. Åsgårdstrands lave
bebyggelse gjør at vi kan la øyet og sinnet gli over
hustakene, bort på Hortensia som bøyer seg utover
stakittgjerde sammen med rosene. Utover fjorden.
Stemmesurr av folk som passerer under løvtrærne
og langs hvite hus fasader. To hundeiere slår av en
prat på Thaulows plass utenfor knutepunktet Jokerbutikken. Også den respektfullt restaurert. En dag
sto en ponni utenfor og ventet på sin eier. Her kan
man få varme brød og bakevarer uansett hverdag
eller helg.
God arkitektur gir en indre ro. God arkitektur skal
gi gode følelser. Åsgårdstrand gir en opplevelse av
høflig arkitektur. I hvilken grad alt ble nøye planlagt,
kan diskuteres. Men at hver og en har ønsket å
skape noe vakkert i en felles stilart, føler jeg man
kan hevde. Ikke minst de utallige vakre dørene. I
historiske arkiv finner man håndtegnede utkast og
arbeidstegninger til nettopp de vakre ytterdørene.
Her finner man ingen brautende signalbygg, som
har fått det for seg at man skal bryte med det
eksisterende. Og man kan lure på hva det er man
ønsker å signalisere? Mitt bygg er en annens utsikt!
Det er et stort ansvar man har som arkitekt og
byggherre. Åsgårdstrand har beholdt sin identitet.
Det er noe tidløst over Åsgårdstrand.

Strandlinjen inviterer folk ned – unge som
gamle. Slepende på badedrakter og badekåper
i alle regnbuens farger, belesset med boller og
wienerbrød – uten grammofoner kanskje – men
brusflasker er med – går veien til stranden – nå som
før!
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MAT - OKSEHALERAGÙ
Nå blir kveldene mørkere,
temperaturen faller
og det blir hyggeligere
innendørs med god mat
som varmer og som også
smaker himmelsk. Invitér
gode venner og familie,
lag til en hyggelig og god
middag.
Da foreslår jeg en
oksehaleragù.
Ta på deg forklet
og sett i gang!

Ingredienser
Ca 1 kg oksehale
2-3 ss mel
4-5 ss smør
2-3 mellomstore løk
1/2 sellerirot
4-5 gulerøtter
2-3 ts paprikapulver
3 ss tomatpurè
4-5-dl kraft eller buljong
1-2 laubærblader
1 kvist timian
+ Salt, pepper og persille

Illustrasjonsfoto hentet fra bonyborg.com

Slik gjør du
Skjær løken i skiver, gulerøtter og selleri i små
terninger. Vend halestykkene i mel og brun dem
med smøret i en gryte. Ha så i løken som etter
hvert surres med.
Rør paprika og tomatpurè ut i noe av kraften og
bland i gryten. Tilsett resten av kraften og resten av
krydderet.
La retten surre under lokk i ca 1 time. Tilsett
grønnsakene og kok til alt er mørt. Smak den til
med mer krydderom du ønsker det. Evt. jevne den
med maizenamel. Selv har jeg i en liten skvett
sherry eller portvin. Serveres med potetmos av
mandelpotet.
En god fyldig rødvin ved siden av denne retten kan
anbefales.
Nå kan høsten komme.
Ann-Karin Brustad,
Åsgårdstrand

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 NOVEMBER 2021
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Åsgårdstrand menighet
Endelig kan vi igjen samles
og det gleder vi oss over.
Nå har det vært en stille tid
med få arrangementer, men
nå seinhøstes og opp mot jul
vil det skje flere ting.
November

Onsdag 3. november blir det forestilling kl. 1900
med Jeanne Bøe - Å leve er en kunst
Toralf Maurstad og Kim Haugen i stemmeroller.
Forestillingen tar opp universelle emner som:
kjærlighet, skilsmisse, død, sorg, lykke, tro og tvil.
Gjennom egne og Ibsen-tekster, film-scenografi,
sang, musikk og dans, er dette en ærlig og
dokumentarisk monolog.
10. november inviterer vi til den gode samtalen
kl. 19.30. Samtale om et tema og enkel kveldsmat
sammen. Alle er velkomne - ingen påmelding.
17.november blir det misjonskveld med fokus på
Thailand
Under julemarkedet 27. og 28 november blir det
åpen kirke begge dager fra kl.13.00 – 16.00. Da blir
det salg av vafler og kaffe/saft. Det vil bli lotteri og
blomstersalg. Lørdag 27. blir det konsert i kirken
kl.1630 med Thomas og Tvilerne.
Søndag 28. er det lysmesse kl. 16.30 med årets
konfirmanter. Dette er alltid en stemningsfull
stund.

Desember

Fra julemarkedet 27. november og fram til og med
16. desember gjentar vi suksessen fra i fjor. Da
kan du bestille en flott juleblomst til noen du vil
glede, og vi leverer den på døra med et hyggelig
kort med din hilsen. Kom innom enten under
Julemarkedet eller følg med på vår Facebookside for
oppdateringer på hva du kan bestille og hvordan du
gjør det.
Vi serverer familiemiddag 16.12 med julepreg.
Alle er velkomne - påmelding til:
tonje.folkestad@horten.kirken.no

I år kan vi igjen invitere til tradisjonelle julegudstjenester der vi kan fylle kirken og la den gode
julestemningen sige inn.
Julaften blir det gudstjenester kl. 14.30 og 16.00
2. juledag blir det høytidsgudstjeneste kl. 11.00 og
Ra sanglag vil medvirke.

Facebook

Følg med på Facebooksiden vår for endringer og
nye arrangementer.
Åsgårdstrand menighet er veldig fornøyd med
det nye tilbygget vårt. Vi er også stolt over at
dette finansieres av menigheten selv, men det er
utfordrende å betjene lånet for tilbygget. De mange
avlyste gudstjenester og antallsbegrensningene har
ført til at offerinntektene til menigheten har blitt
redusert. Heldigvis har vi mange trofaste givere. Det
setter vi veldig pris på, og vi kunne ikke fått til det
flotte tilbygget uten dere.

Støttespillere

Men vi trenger og ønsker oss enda flere støttespillere. Vi minner derfor om at det både går an å
gi spontane bidrag (bruk konto 2505.02.96582 eller
Vipps 137891) og bli fast giver.
For avtale om fast givertjeneste, vennligst ta
kontakt på telefon 33529100 (Kirkekontoret) eller
post@horten.kirken.no

MØBEL

Salg

AURA KONTINENTALSENG
150X200 CM

Inspirasjon
til ditt
hjem!

16.595,- 50%

CHESTERFIELD
HODEGAVL

ORD. 33.185,-

ORD. 6.150,NÅ 4.495,-

AURA KONTINENTALSENG
180X200 CM

18.310,ORD. 36.620,-

Verona - bygg din egen sofa

40%

WWW.TOP-LINE.DK

VERONA SOFA

9.725,ORD. 16.225,-

På byggesystem
i utvalgte stoff

Velg mellom mange fine farger!

VERONA Sofa I-G2-I mål: 249x88 cm. Stoff 211/13 lys brun Topper.
HC TEPPE Sensation 200x290 cm. Ord. 5.135,- NÅ 3.850,-
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TEKST: BENN SOLEM

Horten kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for sentrale
Åsgårdstrand, og den utarbeidete «Bystrategien» er en del av denne
reguleringsplanen. Formålet med Bystrategien er beskrevet som følger, sitat:
•
•
•
•
•

Skape utgangspunkt for en helhetlig planlegging og felles mål for byen
Revitalisere kunstnerbyen Åsgårdstrand
Tilrettelegge for gode byrom der det er godt for mennesker å oppholde seg og møtes
Skape premisser for videre arbeid med områdereguleringsplanen
Ta vare på og forsterke byens identitet og kvaliteter for gående – ikke en bilby.»

Planen som er laget er god, og kommunen
er i full gang med å realisere målsettingene.
Det hersker derfor ingen tvil om at
planen representerer et løft for bevaring
av kunstnerbyen, og det er beskrevet
som et overordnet mål å få kontroll på
trafikkproblematikken sentralt, sitat:

«Det må tas tydelige grep for å redusere
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. På de
viktigste stedene i sentrum skal mennesker
prioriteres foran biler.»
Men den største trusselen mot å bevare
miljøet er det ikke beskrevet noen løsning for!
Trafikkforurensningen.Problemet er imidlertid
utførlig beskrevet i planen, sitat:

«En markant barriere i Åsgårdstrand er fv 311
som går tvers gjennom byen. Størst oppleves
konflikten ved torget, hvor den historiske
bebyggelsen ligger tett på veien og fortauene er
smale, slik at man som myk trafikant kommer
tett på trafikken.»
Kommunen vet at Åsgårdstrand vil vokse i
årene som kommer, og det samme vil skje
i Tønsberg kommune. For å lette trykket
på sentrale bydel må derfor Spettåsveien
forlenges som en tilførsels-vei for den
planlagte boligbebyggelsen ved bakkemyra.
Man kan ikke basere seg på fv 311 som
tilførselsveg til dette boligområdet og det
planlagte allaktivitetshuset uten at det går ut
over bomiljø og bevariAngsplaner.

Skriv til ”Byens røst”
Redaksjonen oppfordrer byens innbyggere til å sende inn sine meninger til magasinet.
Både ris og ros til alle kanter er ønsket i de fleste former. Ironi, klar og direkte tale
er hjertelig velkommen, men personlig sjikane blir ikke antatt. Som initiativtaker til
etableringen av Magasinet Åsgårdstrand var velforeningen først og fremst opptatt
av å fremelske et best mulig bomiljø, og det er derfor viktig å følge med på hva
våre lokalpolitiske partier tenker å gjøre for Kunstnerbyen. Hvis noen er opptatt av
rikspolitikk kan man selvsagt skrive om det, og hvis det er utenrikspolitiske spørsmål
du brenner for kan du sende inn dette også – men skriv!!!
Følg med – og send dine bidrag til:
post.magasinetasgardstrand@gmail.com
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I DEN BLÅ TIMEN
Min nabo Darwin dukker opp i hagen.
- Åssen går det? Er det noe nytt?

-

Naboen med det noe spesielle navnet er litt av en
personlighet. Og en med klare og kraftige meninger. For de
som er gamle nok, var hans far en stor beundrer av Darwin
P. Erlandsen – presidenten i Norsk Dusteforbund. Og hva var
da mer naturlig å oppkalle sin sønn etter sitt store forbilde.
Norsk Dusteforbund var i sin tid en formidabel institusjon
som i Dagbladet var gitt en daglig spalte for å presentere hva
trangsynte byråkrater og andre myndighetspersoner kunne
få seg til å gjøre eller sette på trykk, og dermed gjøre dem
til kandidater til Dusteforbundet. Til glede og skadefro for
Dagbladets mange og trofaste lesere. De som havnet i denne
ubarmhjertige gapestokken, fikk seg en lærepenge og voktet
seg vel for ikke å havne der igjen.
- Nei det er vel ikke så mye nytt, min venn, men akkurat nå
sitter jeg og grubler på om jeg skal etterkomme ønsket å stå
for en liten spalte i «Magasinet Åsgårdstrand», med noen
betraktninger om dette og hint av det som rører seg rundt
oss – med andre ord litt «petit journalistikk», hvis du vet hva
dette er?
- Ikke belær meg, jeg vet vel mer om «petit journalistikk»
enn de fleste, inkludert deg! Du har vel tenkt å si ja til dette.
Da står du jo fritt til å ta opp det som ligger deg på hjertet av
lokale forhold, noen spark til politikere, myndighetspersoner
og andre som fortjener det. Ikke bare lokale forhold, men
også ting i tiden som opptar folk. Til og med internasjonale
spørsmål. Ja, for du må jo ikke glemme at Åsgårdstrands
historie og utvikling er knyttet til forhold langt utenfor våre
grenser – skipsfart og handel med land som Nederland og
England. Internasjonale konjunkturer, krig og fred, oppganger
og nedturer gjennom flere århundrer. Vi lever i dag i en enda
mer åpen og global hverdag, og det berører oss alle enten vi vil
eller ei.
Darwin er blitt skikkelig varm i trøya.
- Og så må du heller ikke glemme hvilken verdi som ligger
i Åsgårdstrands naturgitte beliggenhet. En god venn av
meg, en av de lokale kunstnerne, snakket alltid om «den blå
timen» - timen da solen har forsvunnet bak raet i vest, men
hvor det fortsatt en stund er lyseffekter fra de mange hvite
husene i byen vår før mørket tar helt over. En helt spesiell
stemning som mesteparten av året, ja, ikke minst rundt jul
og nyttår, gir ro i sjelen og inspirasjon til mange. Der har du
tidspunktet hvor du kan filosofere og reflektere om din «petit
journalistikk», min gode venn.
- Ja, der har du et viktig poeng, Darwin. Det skal jeg ta med
meg videre, som Jonas Gahr Støre pleier å si. Forresten,
han er jo blitt vår neste statsminister – hva synes du om
valgresultatet, Darwin.
Darwin får et uttrykk i øynene som nesten får meg til å
grøsse.
- Vet du hva, den politiske situasjonen her i landet blir jo bare
mer og mer rotete og uoversiktlig. Vi er et lite land og trenger
stabilitet og forutsigbarhet. Erfaringen viser at en partiflora
som stadig yngler flere småpartiersom lokker velgerne til å
tro at politikk bare dreier seg om å være fanatisk nok og bare
ha ett tema, ofte fører til usunne og lettere kaotiske politiske
forhold. Det blir dyrt, og regninga for dette er det oss vanlige
folk som får.

En bekjent av meg snakker ofte om to partigrupperinger
som vi helst skulle vært foruten. Den ene gruppen kaller
han «smågnagerpartiene» som med en gang de slipper til
i regjeringshuset til «de store», gnager som mus og rotter
i vei på de store linjene i budsjettene og bærebjelkene i
samfunnet. Skikkelige skadedyr, tro du meg.
- Den andre gruppen er «kvakksalverpartiene». I henhold til
norsk lov er kvakksalveri forbudt. Loven forbyr personer og
institusjoner som tilbyr medisinske behandlinger som ikke
virker. De vil svindlerne til livs. Overført til politikken betyr det
de partiersom markedsfører sin politikk basert på flyktige
ideer - høymoralske svevetankerog tiltak som mangler
rot i virkelighetens verden og derfor ikke virker. Noen av
dem har vært prøvet før og for lengst havnet på historiens
søppeldynge. Vi har dem her i kommunen, også.
- Nå synes jeg du er hard, Darwin. Hvilke partier tenker du på?
- Ha! Det kan du vel lett finne ut av selv, men nå må jeg
stikke.
I mellomtiden kan du jo følge med på hva som skjer med
politikernes valgløfter nå som de har valget bak seg. Det
første løftet som forsvinner, er forsikringene deres om at
”nå skal vi lytter mer til velgerne”. De vanlige menneskene».
Jomen sa jeg smør. Her har kynismen ingen grenser. Det har
vi mange erfaringer fra vår egen kommune. Makta ter seg, og
makta rår! Sann mine ord! Men nå går det mot jul. Ta med
noe om det!
Ja sandelig går det allerede mot jul. Lutefisksesongen er snart
over oss. Da kan det passe å ta med oss Dusteforbundets
Darwin P. Erlandsens påminnelse til det norske folk inn i
adventstiden: «Husk, lutefisk er ikke bare en rett - men også
en plikt»!
				
Citrus
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RA SANGLAG
I KORONAENS TID

Endelig kan vi møtes og synge igjen etter en lang koronapause.
Vi startet opp i August, og delte da koret i to grupper. Dette var ikke
optimalt, men allikevel en måte å komme i gang på, og samtidig følge
koranareglene. Så endelig tirsdag 28.09, kunne hele koret samles i en
gruppe, og vi var for alvor i gang.
Julen kommer tidlig i sangkor, og vi er
allerede i gang med programmet for
årets Julekonserter som vil finne sted
søndag 12 desember i Åsgårdstrand
kirke, og tirsdag 14 desember i Skoppum
arbeidskirke.
Vi gleder oss til å se dere alle sammen.
Vi kommer også til å jobbe med mye fint
stoff fram mot sommerkonserten, og
kommer etterhvert tilbake med detaljer om
det.

Nye medlemer er hjertelig velkommen til
oss, og ønsker du å bli med i Ra Sanglag så
ta en telefon til Ingunn Huer 924 15 923.
For Ra Sanglag
Inger Johanne Sæther og Sissel G Vårum
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Vi bistår både offentlige og private virksomheter innen
rekruttering av ledere og spesialister, virksomhet- og
forretningsutvikling og ledelse og organisasjonsutvikling

Alt fagmessig innen FRISØR
hårpleie/frisering
Klipp, farge, striper, bleketeknikker,
hår- og hodebunnspleie m/massasje,
vask & føn, permanent, oppsettinger,
brudepynt, vipper/bryn +++

Åpningstider:
Man.:
Tirs/Tor/Fre:
Ons.:
Lør.:

Stengt
09.00 – 16.00
09.00 – 18-00
09.00 – 14.00

Utover det, etter avtale
med Ann Teres eller Helle.

Velkommen til oss!
Følg oss:

Facebook : Instagram:
AQUA Frisør aquafris

Tlf.: 330 81 587

Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand

Les mer om oss på

skc.no
eller ring Finn M. Lauvli på tlf. 990 32 220
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Sanitetsforeningen
TEKST | FOTO: KARI BIRKELAND, LEDER

I 2021 har Norske kvinners sanitetsforening 125 årsjubileum og Åsgårdstrand Sanitetsforening 90 årsjubileum. Det har vært et år som har gjort det vanskelig
å arrangere de store feiringene, men litt har vi fått til på
det lokale plan.
Vi har på ingen måte vært i dvale under pandemien,
selv om våre medlemsmøter har uteblitt. Vi verver
stadig nye medlemmer og håper og tror vi når 200
innen 2021. Sanitetsforeningen har vært aktive
innen beredskapsgruppa under pandemien. Vi har
stilt opp som besøksverter på Braarudåsen senter
under visitt-tidene. En god hjelpende hånd for
pleiere på avdelingene. Vi har hatt vaksinevakter på
Ekserserhuset og vakter på teststasjonen på legevakta.
Dette har gitt oss en god inntekt i en vanskelig tid hvor
vi ikke har kunnet arrangere vår basar, utlodning og
fotpleie.
Salg av Fastelavnsris gikk over all forventning med
utsalgssted i hestebil utenfor Paletten. Det gjelder å
finne kreative løsninger.
I august klarte vi å gjennomføre vår årlige pensjonisttur.
Turen var meget vellykket og 46 pensjonister hadde en
flott dag, på Ramme gård, på Hvitsten. Siden det er et
jubileumsår spanderte foreningen turen for alle i år.
Styret har hatt sine månedlige møter og holdt skuta
igang. Fylkesmøter og opplæring har foregått på
videojenesten Zoom og vi har blitt gode til å innrette
oss på sosiale medier.

Følg oss på vår Facebookside:
Åsgårdstrand Sanitetsforening.

Vi har også inngått en avtale med ÅIF, som kioskvakter,
hver mandag. Det er en trivelig jobb og vi synes det er
flott at foreningene kan samarbeide. Til gjengjeld kan vi
benytte idrettshuset ved behov.
Våre kløverturer har vi stort sett klart å gjennomføre,
det har vært et kjærkomment treff i den ellers så lite
sosiale tiden. Vi har endret tidspunkt til kl.11.00 på
mandager og det er opp til 20 damer som deltar. Turene
går stort sett i vårt nærmiljø med noen spennende
innslag og utfarter innimellom. Alle er velkomne til å
delta på turene. Våre medlemsmøter på sykehjemmet,
vil være igang hver annen tirsdag i måneden, fra
oktober. I tillegg har vi
satt opp 2 arbeidsmøter i
forkant av julemarkedet og
sokkesalget vårt i desember.
Julebord er bestilt på Grand
hotell og vi har stor tro på at
det skal la seg gjennomføre
iår.
Vi håper 2022 blir et flott
sanitetsår hvor vi kan møtes
og arrangere våre aktiviteter.
Hvis du synes vi er en
spennende forening og du vil
bli medlem, så ta kontakt på:
Email adresse:
kambirk@online.no

N
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Badstua

Åsgårdstrands rykte som bade- og feriested skriver seg tilbake fra
1860-årene, etter at man hadde startet opp med anløp av rutebåter
fra Kristiania. I 1862 ble Aasgaardstrand Bad anlagt, opprinnelig som
et strømbad, men senere ble det også innrettet varme bad. Etter 1876
ble det gjennomført forbedringer og utvidelse; varme og kalde sjøbad,
samt damp- og gytjebad. I 1940 brant badet, og vinteren 1941 tok isen
restene av bygget. Dette betød slutten for Åsgårdstrand Bad.
I 1993 ble Aasgaardstrand Kvindelige Badeselskap
opprettet, samtidig som de overtok et lite hus i
Badeparken og bygde det om til et badehus med
badstue. I dag har de ca 120 kvinnelige medlemmer.
Våren 2021 bestemmer Velforeningens Badeparkkomité å nedsette en prosjektgruppe som skal
se på muligheten for å utvide tilbudet til de
badende. Tanken er å sette opp et nytt badehus
med oppholdsrom og badstue, i forlengelsen av
servicebygget, sentralt i overgangen mellom havna
og Badeparken.
Badehuset skal være tilgjengelig for alle borgere,
uavhengig av alder og kjønn, og hvor de bor. Det
skal være til glede for alle, et sted der man bare kan
«være” og ikke trenger å tenke så mye på å «gjøre».
Et sted der man får ned PULSEN, og hvor man kan
få den opp igjen! Badehuset PULS!
Prosjektgruppen forteller til Magasinet
Åsgårdstrand at de ønsker å bygge på en lang kultur
der bading var en helseaktivitet. «Nå ønsker vi å

bygge et sted der vi kan finne roen, være i nuet og
samtidig hygge oss og møtes i en uformell setting»,
sier Terje Simonsen. «Det har over flere år blitt tatt
ulike initiativ til å skape en arena for helårsbading
for hele lokalbefolkningen, og nå ønsker vi, inspirert
av den økende badstue- og vinterbadetrenden
i Norge, å samle ressursene som kreves for å
gjennomføre dette. Åsgårdstrand er først og fremst
en sommerby, og kan med fordel styrke tilbudet
av sosiale arenaer og helsebringende aktiviteter
om vinteren, både for fastboende og besøkende.
En badstue er et sted der man møtes avkledd,
og hvor sosiale ulikheter mister sin relevans. Vi
ønsker å bygge opp et sted der Jørgen Hattemaker
og Kong Salomo kan møte hverandre og skape nye
relasjoner.»
Prosjektet skal bidra til bevisstgjøring rundt
lokalhistorien med søkelys på Åsgårdstrands rike
og lange badehistorie og normalisering av kropp,
samtidig som badstuen vil virke helsebringende
på befolkningen. Ønsket er å få til varierte tilbud
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i og rundt badstuen, samt at oppholdsrommet
kan benyttes til utvidede aktiviteter. Tilbudet kan
innebære badstueritualer, vinterbading, foredrag
og samtalekvelder, i tillegg til normale åpningstider
for alle. Oppholdsrommet skal også være et
sted der man kan ta med seg en god bok, føle på
naturkreftene eller bare nyte utsikten til sjøen
gjennom de flotte, åpne vindusflatene som åpner
seg mot sør.
Prosjektgruppa har vært så heldige å få med
seg to norske arkitektstudenter fra Lichtenstein,
Tine Kierulf og Nicolai Birkeland. Tine kommer
opprinnelig fra Åsgårdstrand og synes det er
spesielt flott å kunne bidra til å gjøre hjembyen
enda mer attraktiv. Studentene må levere
en prosjektoppgave i løpet av studiet, og da
badehusprosjektet passer perfekt, har de tilbudt
seg å tegne dette for oss.

Prosjektgruppen består av: Hege Helm (leder), Terje
Simonsen (initiator), Brage Beråker, Denise De Rosa Liset,
Hans-Christian Auensen, Petter Nicolai Nyquist,
Berit Sørebø og Simen Østgaard Pettersen

å skape noe varig er suksesskriterier.
Når det gjelder det økonomiske så er det ikke
ønskelig å belaste Horten kommunes allerede
trange kommunalbudsjett, dette skal vi klare
«sjæl». Prosjektgruppa har allerede søkt tre
stiftelser, de kommer til å fri til lokalt næringsliv,
foreninger og organisasjoner, og håper at også
Åsgårdstrands befolkning har lyst til å være med
på denne dugnaden i form av å donere et beløp.
Alle monner drar! Ta kontakt med helmhege@
gmail.com hvis du kunne tenke deg å bidra med
en pengesum. Skulle det mot all formodning ikke
bli noe av prosjektet, så vil pengene selvfølgelig
betales tilbake. De som donerer et beløp vil få
navnet gravert inn på en plakett som skal henge i
badehuset.
Havnen og badeparken er av Åsgårdstrands
flotteste områder, og ved å tilrettelegge for
helårsbading kan man forlenge bruken av dette
fine området til hele året. Badstue er en del av
en velvære-industri som er i kraftig vekst. Det er
sosialt, sunt for kroppen, man kan være tett på
naturen gjennom hele året, og det appellerer til alle
aldersgrupper, også de med funksjonsnedsettelse.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Det å bruke badstuen vil i utgangspunktet
kreve en inngangsbillett, og det snakkes i tillegg
om muligheten for et medlemskap, slik at
driftsutgiftene kan dekkes via dette. Det vil legges
opp til et moderne nettbasert bookingsystem,
eventuelt en app som gjør at man kan ”leie tid”
i badstuen. Et styre vil sørge for at badstuen
er åpen hver dag for å skape et aktivt miljø.
Eierskapsfølelsen blant brukerne og interessen for
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MASSASJEKOMPANIET

Fagutdannet massasjeterapeut,
sertifisert pilatesinstruktør
og PT tilbyr:
Klassisk og terapeutisk
massasje
Personlig trening og oppfølging
Massasje og trening i eget hjem*
*Pris ved forespørsel.

BOOK TI M E PÅ :
www.massasjekompaniet.no
post@massasjekompaniet.no

ÅSGÅRDSTRAND:
Grev Wedelsgate 44
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Koronaen stoppet møtene, men
temaet har aldri vært mer aktuelt.

Da vi startet ØkoFuture var det for å skape en
møteplass der det var rom for oss som var særs
opptatt av klima- og miljøspørsmål.
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Ingen kan redde klimaet alene

Skal vi løse klimakrisen, kreves kollektive tiltak
og strukturelle endringer. Men alle kan gjøre en
forskjell.

Vi trengte en arena der vi kunne dele bekymringene
våre, bli mer opplyst, finne motivasjon og gi
hverandre gode tips og råd for å leve et mer
bærekraftig liv. Koronaepidemien satte en effektiv
stopper for våre fysiske møter og vi valgte å ikke
gå over til digitale møter. Men tematikken rundt
bærekraft og klimaendringer har aldri vært høyere
på agendaen i politikken eller i media.

Alle som velger å leve mer klimavennlig sender
viktige signaler til politikere, næringslivet og
omgivelsene rundt seg. Men jeg vet at dette ikke er
lett og man kan bli forvirret av alle tips og råd som
gis rundt oss, og det er mange med sterke meninger
om hva som er rett. For hva er det egentlig som
nytter? Å prøve å finne svaret på dette er det
ØkoFuture og møtene våre handlet om. Inntil vi får
opp møtene igjen så kan vi fortsette å dele nyttige
tips på ØkoFutures facebookside.

Vi har akkurat hatt et valg i høst som vi trodde
skulle bli et klimavalg, men hva skjedde? Jeg skal
ikke mene så mye om det her, men tematikken
som ØkoFuture er tuftet på blir bare viktigere og
viktigere, etter mitt syn.

Vi har også en aktiv kjøp-, salg-, bytte- og
lånefacebookside i Åsgårdstrand - salg av brukte
møbler og utstyr er blitt populært. Kanskje vil vi
etterhvert oppleve at det er mulig å dele mer også?

ØkoFuture står for at økonomi og økologi må henge
sammen i fremtiden og det er det det handler om.

Dele på utstyr og verktøy man trenger sjelden, dele
på biler, hytter, båter og kanskje mersamkjøring til
toget? En nydelig tanke for en som meg.
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Magasinet Åsgårdstrand (MÅ)
Org. Nr. 927 560 186

Vedtekter
§1

Foreningens navn er Magasinet Åsgårdstrand
og har medlemmer fra byens foreningsliv og
husstandsmedlemmer i 3179 Åsgårdstrand.

§2

Foreningensadresse er Asurveien 6,3179 Åsgårdstrand.

§3

Foreningens formål er å utgi Magasinet Åsgårdstrand
som et informasjonsorgan for byens innbyggere.
Hensikten er å åpne for en bedre orientering om byens
foreningsliv og deres virksomheter. Lokalt næringsliv
skal tilbys et rimelig annonsemedium som leveres gratis
til alle husstander i byen. Foreningen skal drives uten
profitt, og etter oppbygging av en rimelig buffer skal et
eventuelt årsoverskudd deles ut til lokalt foreningsliv.

§4

Foreningen har 2 medlemsklasser:
Foreningsmedlemmer
Det er en forventning om at foreningsmedlemmene
bidrar med redaksjonelt stoff i hver utgivelse.
Husstandsmedlemmer
Årsmøtet fastsetter lik medlemskontingent for begge
medlemsklasser etter forslag fra styret.

§5

Foreningens styre skal ha 7 medlemmer etter
årsmøtets beslutning. Styreleder velges av årsmøtet
for 1 år av gangen.Styremedlemmer velges blant begge
medlemskategorier for 2 år av gangen - første gang
velges 3 styremedlemmer for 1 år.
Styret er beslutningsdyktig med 5 personer tilstede
– styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret er ansvarlig for driften og skal føre regnskap
som presenteres på årsmøtet sammen med styrets
årsberetning. Det skal føres protokoll over samtlige
styremøter og alle medlemmer har innsynsrett i
styreprotokollene etter ønske. Styretoppnevner
valgkomite på 3 medlemmer som innstiller på styreleder,
styremedlemmer, revisor og kritisk revisor til årsmøtet.
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær
og kasserer blant de valgte styremedlemmer.
Det tilkommer styret å oppnevne utvalg og
arbeidskomiteer i den utstrekning de finner det ønskelig
og nødvendig.

§6

Årsmøtet skal holdes innen 31. mars og alle medlemmer
skal motta skriftlig innkallingsenest 4 uker før møtedato.
Følgende skal vedlegges innkallingen med agenda:
Revidert årsregnskap med balanse samtstyrets
årsberetning og valgkomiteens innstilling. Forslag til
behandling av saker på årsmøtet sendes til styret senest
2 uker før møtedato. - styret fremmer forslag(ene) med
sin innstilling tilårsmøtet. Ordinære saker til behandling
på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall.
ÅRSMØTETS AGENDA
Konstituering
Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 personer til å underskrive referatet
Valg av tellekorps på 2 personer
Dagsorden
1. Styrets årsberetning
2. Godkjenning av revidert årsresultat og balanse
3. Anvendelse av overskuddeller dekning av
underskudd
4. Budsjett for kommende år
5. Styrets forslag til årskontingent for medlemmene
6. Innkomne forslag
7. Valg av styreleder, nye styremedlemmersamt revisor
og kritisk revisor

§7

Endring av vedtektene krever 3/4 flertall på et ordinært
eller ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte
kan kreves hvis styret eller minimum 10 medlemmer
krever dette. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med
minst 2 ukers varsel og skal inneholde styrets innstilling
til den/de saker som skal behandles. Andre saker enn
dagsorden kan ikke behandles.

§8

Oppløsning av foreningen krever simpelt flertall
på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Positiv
egenkapital skal overføres til Åsgårdstrand Velforening.
Fastsatt på stiftelsesmøte 1/9 2021
og godkjent av Br.sundsregistrene den 23/9 2021
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Åsgårdstrand Sjømannsforening
Åsgårdstrand Sjømannsforenings hus i Havnegaten
4 har alltid vært et av de
mest markante bygninger i
byen. Med sine snart 270 år,
er det sannsynligvis også et
av de eldste.
Bygningen har gjennom tidene huset
leiligheter, haukeri, lensmannskontor,
fengsel, brennvinutsalg, bibliotek m.m.
Første fredag i hver måned har
foreningens medlemmer sine møter her.
Lokalene er oppsatt med en komplett
bysse, og matlagingen og servering
foregår med et bysselag for dagen fra
medlemmene.
Med åpen bar og full servering av en 3 retters
middag av tradisjonsrik mat, kan det bli ganske
livlig, og gode historier sitter løst. Et foredrag av
høy kvalitet, gjerne med et lokalt eller maritimt
tema er også vanlig på møtene. Foreningen har
tradisjoner som holdes i hevd og er med på å sette
stemningen.
Sjømannsforeningen har også et damelag som har
stort sett det samme konseptet som herrene. Det
er nok ikke noe mindre stemning her, da herrene
har fått pålegg om å montere lydabsorberende
materiale i taket. Det er ikke bare lyddemping i
taket som er montert. Fra 2019 har foreningens
hus gjennomgått en totalrenovering.
2 leiligheter i 2. etg. er blitt totalrenovert samtidig
som det er lagt vekt på å beholde deres gamle
sjarm. Trappen opp til disse, som tidligere var en
svalgang mellom en gang i tiden 2 separate hus,
er pusset opp og dekorert med maritime bilder og
gamle håndverksverktøy. Strukturen i ytterveggene
i de gamle husene er blitt synliggjort. Taket mellom
1. og 2. etg. er blitt avstivet med bærejern, da det
holdt på å ende i møtelokalet.
Møtelokalet, skipperstua og bestikken er alle blitt
renovert med nytt – eller nyslipt gulv, tak og vegger.
Alle vinduer er skiftet ut. Alle de gamle dørene er
omsorgsfullt blitt pusset og malt i sine originale

farger. Det er etter beste evne blitt valgt farger
som opprinnelig har tilhørt huset. En egen komité
har videre stått for å dekorere veggene med bilder
og gammel utsmykking som viser foreningens
tradisjoner. Byssa er blitt oppgradert med mye nytt
utstyr og er klar for nye utfordringer.
Mesteparten av alt arbeidet er gjort på
dugnad med veiledning av foreningens dyktige
håndverkere. Frem til ut 2020 er det estimert ca.
2500 dugnadstimer. Men det slutter ikke her.
Utvendig utsmykking som opparbeiding av hage og
reparasjon av uthus står for tur.
Har du lyst til å bli medlem, må du nok ha 2 gode
bekjente som er medlemmer til å anbefale deg. God
maritim interesse og kanskje også litt bakgrunn
vil hjelpe deg. Det foreningen kan love deg, er høy
stemning blant hyggelige mennesker, gode historier
og et godt samhold.
Samtidig får du anledning til å leie lokalene til det
du ønsker når det passer deg.
Med vennlig hilsen
Stein Goffeng-Nielsen, Formann
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Thailandsk matvogn
i Åsgårdstrand!
Sopa Nanakorn er 54 år gammel, og kommer fra
Bangkok. Hun er gift og bosatt på Skoppum. I
sommer vil hun tilby ulike Thailanske retter til
befolkningen i Åsgårdstrand og omegn.
Sopa har tidligere arbeidet som kokk på
restaurant Mekong i Tønsberg hvor hun har
fått mye skryt for sin matlaging. Nå har hun
startet for seg selv og håper at Åsgårdstrand
kan være et sted hvor vognen hennes kan stå
permanent.
For øyeblikket står vognen i Toldergaten og
Sopa sier oppstarten har vært oppløftende.

Vi har åpent fra tirsdag til søndag fra
kl. 14:00, telefon: 928 73 863

Pusse opp i vinter?
Vi kan ta på oss

Frisør som klipper både
dame, herre og barn.

maling
tapetsering
snekring
flislegging
- m.m.

Grev Wedels Gate 40
3179 Åsgårdstrand

477 58 660

for uforpl. befaring
Jan Ove Johannessen

Tlf: 911 94 360
Paletten kjøpesenter

Ring

Viken hus og hage
vikenhusoghage@gmail.com
ÅSGÅRDSTRAND
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En ekte Munch inne i veggen
Ved gjennomgang og registrering
av Edvard Munchs eiendom i
Åsgårdstrand i 1944 fant man
flere kunstverk. Disse ble definert
som tilhørende boet etter
kunstneren, og følgelig sendt til
Oslo. Munch hadde som kjent
testamentert sin kunst til Oslo
kommune. I 1946 gjennomgikk
eiendommen en omfattende
restaurering. I den forbindelse
fant man en godt gjemt
hemmelighet, et hittil ukjent
Munch-bilde.
Munchs hus åpnet som museum den 1. juni 1947,
med det offisielle navnet ”Munchs Museum i
Åsgårdstrand”. Kunstverket, som da ble taksert
til kr. 10 000 ble fremvist på staffeli i husets
gjesterom. Etter noe juridisk tautrekking ble det
etter hvert bestemt at maleriet tilhørte kommunen.
Det er en sterk symbolikk i at ett – eller to - Munchverk unnslapp skifteretten og ble værende i
Åsgårdstrand.
Bildet er et lerret med motiv på begge sider. Den
ene siden er et uferdig maleri, ”Ung kvinne på
balustraden” datert til 1891. Det antas å være
malt på Nordstrand da det viser hus og trær vi
finner i maleriet «Landskap i måneskinn» malt der
samme år. Stemningen i bildene er imidlertid svært
forskjellige: «Ung kvinne på balustraden» viser
en kvinne i et karakteristisk munchskformspråk
vi særlig finner i verk knyttet til 1890-årene og
melankoli. I billedfront står en kvinneskikkelse,
vendt mot betrakteren, men med et tydelig
innadvendt kroppsspråk, med stramt oppsatt
hår, bøyd hode og kroppen tett og stramt pakket
inn av et sjal. Bildet har en melankolsk og høstlig
stemning, det ene treet har knapt noen brunrøde
blader igjen, flere gule blader ligger på bakken. Treet
til høyre og veggen bak det er gitt en helt annen
form og en mektig rødfarge, mulig det er villvin
som spiser seg oppover husveggen bak treet. På
himmelen er det antydet noen grå skyer. Vannet
er gitt en bølgende form som bukter seg innover i
bildets perspektiv.

Den andre siden av lerretet viser motivet
”Stemmen”, datert 1891-1893. Bildet er ofte omtalt
om en kulltegning, men det er ikke foretatt noen
analyser som påviser dette. Motivet kan være
påført med fettstift. «Stemmen» er kjent fra
Munchs produksjon i flere verk, både som maleri,
trykk, tegning og også litterær tekst. Maleriet
ble første gang utført i Åsgårdstrand i 1893 med
tittelen, «Sommernattsdrøm. Stemmen» og stilt
ut samme år som et tidlig verk i Munchs livsfrise.
Arbeidet vist her i utstillingen omtales ofte som et
forarbeid, men det har alle de sentrale elementene
som utgjør motivets kraft og som går igjen i senere
versjoner. Trestammenes klart markerte vertikale
linjer, den bølgende strandlinjen og fjorden i
bakgrunnen, en begynnende månesøyle vart og
forsiktig antydet i venstre billedfelt. Og kvinnen,
plassert langt frem i billedflaten, med øynene
fast og direkte vendt mot oss skaper et dvelende,
forunderlig blikk og en hypnotiserende atmosfære:
«Han la seg, men kunne ikke sove – bildet av henne
som sto der i den lyse sommernatten med den
bleke månen over – sto for ham. Øynene bare i
skygge men likevel hvor de så på ham – hun ventet
på noe liksom…”
Solfrid Sakkariassen
fagansvarlig Munchs hus
Vestfoldmuseene iks
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Din forhandler av:
Tysse, Tredal og Ifor Williams

www.hengere.as

Vi har verksted og 1000 kvm butikk
med utstilling både ute og inne.
Salg, service og deler til alle typer hengere!
Valleåsen 2
3174 Revetal
Tlf 33 06 33 00
mob. 90 02 79 66
petter@hengere.as
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Oppdrift i Åsgårdstrand

Hva gjør deg glad? Jeg måtte bli over
50 år før jeg tok dette spørsmålet på
alvor. Smart, kul og verdensvant ville
jeg være. Glede kunne noen andre ta
seg av. De med god tid.
Jeg kjenner rødmen stiger her jeg sitter og skriver, foran
peisen i det lille, hvite badehuset i den vakre byen vår.
Jeg måtte faktisk bli syk før jeg tok dette spørsmålet på
alvor, og da ble det skikkelig alvor.
I 20 år har jeg vært på leting etter forskningen og metodene
som kan hjelpe oss til å ha det bra. Med oss selv og med
andre.
Å, dra te sjøs - jeg skulle ønske jeg hadde lært dette på
skolen!
Jeg har for lengst funnet ut at Åsgårdstrand gjør meg glad,
og her er min topp 10 liste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvite badekåper i parken – året rundt.
Lukten inne på Joker´n. Der lukter det barndom og
Bakke-Thorsen for meg. Og forbudte kanelboller.
Lyden fra idrettsplassen. Rop og latter fra
fotballbanen.
Utvalget av Tonic på Paletten. Det er seriøst Norges
største.
Lammingen på Fjugstad Gård om våren.
En kald øl og risotto til lunch på Rådhuset Trattoria
en sommerdag.
Fargene i Høeg-skogen om høsten.
Julegata i Smalgangen og treet på torget i desember.
Samarbeid og smil mellom biler og turgåere der vi
snegler oss frem gjennom trange Munchsgate.
Å slå av en prat med Hege på Zandra Mote.

•

Gjengen bak Strandakevitt og bobler og øl. Smak på
lyset!

… jeg vet at jeg er langt over ti, men jeg klarer ikke helt å
stoppe …
•
•
•

Lyden av skolekorpset i gatene i mai.
Planene om ny badstue ved Badeparken.
Synet av seilbåtene, Kiøsterudgården og de hvite
husene fra Grand Brygge.
Rødmen er borte. Nå sitter jeg foran peisen og smiler. Det er
lurt å lage sånne lister.
Forskningen er helt klar på det.
Vi mennesker er nemlig født med en litt redd og skeptisk
innstilt hjerne. Den eldste delen med det vakre navnet,
amygdala, er på konstant jakt etter farer. Derfor kan vi
finne på å overhøre det hyggelige folk sier til oss. Et snev
av kritikk, derimot, kan sette i gang en kvern av grubling og
skumle historier.
Det er ikke noe rart, for vi er skapt for å overleve. Gleden
kommer i andre rekke. Tyngdekraften i livet klarer seg selv.
Oppdriften kan av og til trenge litt hjelp.
Nettopp derfor har psykologiprofessor Laurie Santos ved
Yale-universitetet i USA laget et spesialkurs for å lære
sine studenter å ha det bra. Jeg kaller det emosjonell
styrketrening. Søk det gjerne opp på nettet hvis du vil ha et
lite gratis kurs.
Professor Santos lærer oss blant annet å støvsuge verden
for gode nyheter og ting som gjør deg glad.
Du kan jo fortsette listen med dine Åsgårdstrandsfavoritter, så skaper vi oppdrift sammen?
Takk for at du brukte din dyrebare tid på å lese.
Kanskje vi sees på Joker´n?
God jul fra Kathrine
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TEKST: TERJE SIMONSEN | TERJE VELLE

Aasgaard Gilde lanserer to nye produkter!
Ta deg en konjakk eller whisky!
Før i tida, da jeg var forkjølet eller litt tufs, fikk jeg ofte tips
om å ta meg en dram med whisky eller konjakk, så ville det
gå over. Men da jeg spurte om hvilken jeg skulle velge fikk
jeg ikke noe godt svar. Så gikk årene - og for ca. sju år siden
tenkte jeg, hva om vi i Aasgaard Gilde lagde den drammen
som kan hjelpe mot forkjølelse og gruff.
- Ja, det gjør vi, sa Jon Anders Takvam, som fortalte om
slektninger i Finnmark som brukte chaga i teen sin hver dag
for å holde seg friske.
Med Jon Anders i spissen utviklet og testet vi gjennom
flere år ut en lokal helsedram med utgangspunkt i
Chaga. En spennende sopp med kaffelignende smak. I
innovasjonsfaget snakker vi om å lage en prototype som
man tester på aktuelle brukere eller kunder, og denne
eliksiren, som vi kaller «Aasgaard Recepten», har blitt
testet på et årlig arrangement her i Åsgårdstrand. Her har
testpersonene kommet med svært nyttige tilbakemeldinger
som Jon Anders har tatt med tilbake til kjøkkenbenken og
sitt eliksir-laboratorium. Jon Anders er indremedisiner og
lege så han kan også garantere for en viss placeboeffekt. Vi
har hentet bitterhet fra bla. rognebær og sødme fra multer.
Andre helsebringende ingredienser er solbær, rosenrot, pors,
geitrams, slåpebær, kvann, ingefær og et hint av absint. En
bitterdram som kan gi oss en god dag.
Hvordan få «Aasgaard Recepten» produsert?
Etter hvert som eliksiren vår ble bedre og bedre, økte lysten
og troen på at vi hadde laget et unikt produkt og vi var enige
om at dette var noe mange flere enn oss bør kunne få nyte.
Men det å få dette produsert hos en av de få produsentene
i Norge var ikke så lett. Det Norske Brenneri hadde ikke
kapasitet, men vår gamle venn Stig Bareksten ville være med
å satse på en ny bitterdram fra Åsgårdstrand.

Men han stilte noen krav og det var at vi skaffet alle råvarene
selv og fraktet dette til Bergen. 2019 og 2020 brukte vi til
å høste bær og urter, og chaga. Denne soppen vokser bare
på hvert 10-tusende bjørketre. Her var det flere lokale
krefter som bidro. Alle disse råvarene ble overbrakt OSS
Craft Distillery, som produserer Bareksten Gin som flere
år på rad er kåret til verdens beste gin. Vi var sikre på at
råvarene var i gode hender, og etter en stund ble «Aasgaard
Recepten» produsert. Bettina Myklebust Støvne har igjen
designet etiketten, slik hun har gjort på alle Aasgaard Gildeproduktene. Vi tror den vil slå an i hele landet og kanskje
dette blir vår første eksportartikkel. Lanseringen av Aasgaard
Recepten er 3.november.
Det blir jul, nok en gang med Aasgaard juleakevitt.
Ikke nok med at vi lanserer en helsedram, men jaggu meg
kommer det også en ny juleakevitt til byen vår, for fjerde
gang! Det er faktisk ganske unikt og veldig gøy! Her har vi
igjen hatt endel runder med smakinger og tilbakemeldinger
til masterblender Jon Bertelsen fra Det Norske Brenneri, så vi
håper og tror at dere også i år vil nyte juleakevitten når den
kommer i hyllene fra 3.november.
Aasgaard Gilde vil skape positive opplevelser for
Åsgårdstrands befolkning. Det har ikke vært noen
arrangement i coraona-tiden, men som vanlig har vi delt ut
flere gaver fra overskuddet DERE har bidratt til. Badeparken
har fått en rustfri grill til en verdi av 50.000 kroner.
Idrettslaget har fått 20.000 til et hoppeslott og Pentanquebanen ved hotellet har fått eget lys til banen til en verdi av
45.000 kroner.
God førjulstid ønskes til alle våre venner og bidragsytere!
På vegne av Aasgaard Gilde, Terje Simonsen
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Chaga er et adaptogen, det vil si at den tilpasser sin
virkning etter kroppens behov, og er den kraftigste,
naturlige antioksidanten vi kjenner til. Den skal blant
annet virke krefthemmende, immunregulerende, blod
rensende, betennelsesdempende, blodsukkersenkende og bakterie- og virushemmende, ifølge
www.rolv.no.
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AASG
AArd
facebook.com/aasgaard-gilde
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KIWANIS CLUB
ÅSGÅRDSTRAND
Vi gjør mye positivt for lokalsamfunnet.

Har du lyst til å være en av oss?
Kiwanis Club Åsgårdstrand
ønsker seg nye medlemmer.
Vi teller i dag ca. 40 medlemmer.
Som mange andre frivillige og
humanitære organisasjoner,
skulle vi gjerne vært flere.
Kanskje du får lyst til å ta
kontakt med oss etter å ha
lest dette?
Kiwanis har holdt til i Åsgårdstrand i mere
enn 40 år og er godt kjent i bybildet.
Mange kjenner oss som gutta med jordog hageprodukter, som vi selger for å
skaffe inntekter til vårt humanitære arbeid.
Julekalenderen likedan, den har vi solgt i
mange år, og den gir også gode inntekter til
våre humanitære prosjekter.
Barn og unge er vår prioritet. Mental Helse
Ungdom er en organisasjon Kiwanis har
støttet i mange år. Den gir medlemmene i
Mental Helse Ungdom mulighet til å lage
sommerleir, og som er et veldig populært
arrangement.

Kiwanis har et godt samarbeid med skole og
helsesykepleier. Dette samarbeidet gjør oss
i stand til å hjelpe barn og unge som trenger
litt ekstra. Klubben har gjennom flere år
støttet familier økonomisk med forskjellige
ting.
Klubben har faste medlemsmøte og ofte
har vi invitert en foredragsholder med et
engasjerende tema. Vi er en sosial klubb
som ofte arrangerer utflukter og turer for
medlemmer. Dette betyr mye for trivsel og
motivasjon hos medlemmene.
Snart er det julemarked i Smalgangen og
den gamle skolegården. Kiwanis holder
åpent i klubblokalene, hvor vi skal selger
pølse/lompe, vafler og kaffe. Om du ønsker
en prat med oss om vårt arbeid i nærmiljøet,
så bare kom innom.
Du kan også ta uforpliktende kontakt med
oss på e-post asgardstrand@kiwanis.no eller
du ringer enten Ivar Aasen på mobil 95 25
37 11 eller Leif Rognes på mobil 97 08 59
09, hvis du ønsker mere informasjon om
klubben i Åsgårdstrand.
Tekst: Per Ole Bjønnes
Foto: Roar Hansen
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KIWANIS I DITT
NÆRMILJØ SIDEN 1979.

ST.HANS I BADEPARKEN

JULEMARKED

ÅSGÅRDSTRANDS-DAGENE

NYE KIWANIS BENKER

JULETORSK

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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TRENGER DU NY
GARASJEPORT?

PRODUSERT AV BYAVISA

Vi hjelper deg finne
riktig port til din bolig.

ÅSGÅRDSTRAND
Det er mange som er på boligjakt her nå!
Ta kontakt for en hyggelig boligprat enten det gjelder kjøp eller salg av eiendom!
Ansv. megler

Mari-Anne Halvorsen
mah@eie.no/916 60 983
EIE Tønsberg

EIE eiendomsmegling
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Seniorhjelpen i Horten har eksistert siden 7.
mars 1990 og er eiet av frivillige foreninger
i Horten kommune samt flere bedrifter
på Paletten kjøpesenter i Åsgårdstrand.
Foreningen er ofte kalt for eldre hjelper eldre,
og brorparten av hjelperne er pensjonister.
Dette er imidlertid ikke noe til hinder for at
også skoleelever har meldt seg som hjelpere.
Vi tilbyr hjelp innenfor en tidsramme på 3 timer,
men de aller fleste oppdrag har langt kortere
varighet. Den enkelte hjelper registrerer selv
hvilke typer oppdrag de ønsker å påta seg, og fordi
vi er flere hjelpere går det helt greit å si nei til
forespørsler hvis det ikke passer. Det er imidlertid
en forventning om at man sier ja hvis man har
anledning og blir medlem av hjelpeteamet
Dette er en hobby som passer utmerket for spreke
pensjonister, og interesserte kan ta kontakt med
vår kontortelefon som er betjent hver tirsdag/
torsdag mellom klokken 10:00 og 12:00.
For nærmere informasjon kan du gå inn
på vår nettside: Seniorhjelpenihorten.no
eller på vår Facebook side.

Adresse:
Horten Aktivitetssenter,
V. Braarudgt. 1, 3181 Horten
Telefon:
33 08 57 96 (tirs/tors kl. 10 - 12)
Åsgårdstrand, 9/8-21
Styret

SØKNADSSKJEMA OM
MEDLEMSSKAP I
PERNILLES VENNER
§ 1 - Formålsparagrafen
Pernilles Venner er en forening som skal arbeide for at Naustet Pub på Victoria i Åsgårdstrand skal bli en attraktiv møteplass for
personer i alle aldre, slik at stedet holder åpent helst hver dag hele året.
§ 4 - Drift
Pernilles Venner skal drives av Fagrådet.
Alle belastninger i regnskapet skal godkjennes av minimum ett Fagrådsmedlem i tillegg til Fagrådets leder.
Fagrådet skal ikke legge seg opp i den ordinære driften og markedsføringen av stedet, men skal aktivt arbeide for å trekke til seg
nye målgrupper som i dag ikke er gjester, samt utvikle fordeler for foreningens medlemmer.

SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER
Navn: ......................................................................................................................................... Underskrift: ...............................................................................................................................
Postadresse: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ma

e
Begrunnelse for søknaden: .......................................................................................................................................................................................................................................................
skj

ér
lev t Pub
g
o
e
ut aust
p
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N
p
i
Kl på
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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