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Solid respons
Magasinet Åsgårdstrand ble lansert og distribuert til alle husstander i  Åsgårdstrand i novem-
ber 2021. Magasinet ble godt tatt imot og var  tydelig savnet. Både innhold og design har fått 
gode tilbakemeldinger. En stor takk til alle våre samarbeidspartnere for økonomisk støtte og 
bidrag til innhold.

Mange medlemmer
Antall medlemmer i foreningen Magasinet Åsgårdstrand har 
per dags dato overskredet alle forventninger. Vi har nå 176 
husstandsmedlemmer og hele 17 foreninger. Flere av hus-
standsmedlemmene har blitt faste spaltister til Magasinet 
og alle de sytten foreningene sender inn stoff som om-
handler foreningen. Dette viser at vi nådde et av våre mål: 
Nemlig at Magasinet Åsgårdstrand skulle være et talerør for 
byens foreninger.  Så da får vi bare håpe på at dette vil føre 
til at kontakten mellom foreningene og innbyggerne vil bli 
bedre og dermed muligens stimulere til enda flere 
foreningsmedlemmer.

Ser fremover
Som kjent så driftes Magasinet på frivillig basis og vi er 
avhengig av inntekter fra husstandsmedlemmer, foreninger 
og næringslivet. Men å starte et Magasin midt i en stor  
pandemi som Corona, har gitt oss en del utfordringer 
spesielt med tanke på vår møtevirksomhet og personlig 
kontakt med medlemmer og annonsører. Likevel ser vi  
fremover og planlegger hele fire utgaver i år. Vi håper derfor 
at vi snart kan treffe dere alle på en normal måte.

Styret i Magasinet Åsgårdstrand

P I Z Z A  B U R G E R  K E B A B

STUDENT
RABATT
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Elektro firma i Åsgårdstrand, med 20 års 
erfaring i bransjen. Vi har fokus på å levere til 
rett pris og til avtalt tid med fornøyde kunder. 

Vi leverer tjenester innen bolig, rehabilitering, 
smarthus og solcelleanlegg med mer.

asgarden-elektro.no

Kontakt oss
Helge Rognes
Tlf: 980 87 777

helge@asgarden-elektro.no

Kenneth Lund Olsen
Tlf: 923 43 946

kenneth@asgarden-elektro.no

Byens røst
Vi er mange som er engstelig for at Magasinet ikke 
skal klare seg fremover og gå inn.
Jeg håper derfor at foreningslivet og innbyggerne vil 
bidra både økonomisk og redaksjonelt. 
Når utgiverne legger bånd på seg ved å vedtekts-
feste at det kun skal være 25% annonser og hele 
75% redaksjonelt stoff, så fører det til utfordringer 
både økonomisk og ikke minst redaksjonelt. Det 
krever temmelig mye å fylle MÅ med skrevet stoff på 
hele 36 sider, og foreningene er jo forutsatt å skulle 

fylle «sine» sider med aktuelt 
stoff fra egen organisasjon. 
Samtidig som dette kan være 
krevende, er det jo unektelig 
også en mulighet til å få 
rekruttert flere medlemmer til 
egen klubb og orientere alle 
andre om hva de driver med.

21/1-22
Ola Nordmann

PS
Redaksjonen kjenner innsenderens identitet.

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 etabler- 
ingen 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 Kunst-
nerbyen. Hvis noen er opptatt av rikspolitikk kan man 
selvsagt skrive om det, og hvis det er uten- 
rikspolitiske spørsmål du brenner for kan du sende 
inn dette også – men skriv!!!

Følg med – og send dine bidrag til:
styret@magasinetåsgårdstrand.no

Forsvinner den lokale frivilligheten mens vi leser dette?
Digitaliseringen av det norske samfunnet innebærer en 
fantastisk effektivisering spesielt for offentlig sektor 
(stat, fylker og kommuner) og de større bedriftene. Og det 
er med god grunn brukt ustyrtelig mange av skattebe-
talernes penger for å gjennomføre dette i det offentlige 
Norge. I løpet av relativt få år er det opprettet digitale 
arkiver hvor vedtak og saksbehandling er gjort tilgjengelig. 
At de aller fleste er uten interesse for å se det offentlige i 
kortene ved å undersøke i arkivene, er en beklagelig side 
av saken, men vi leser jo dessverre ofte at også pressen 
ikke finner dokumenter for å belyse saker -ref. storting-
sadministrasjonens «uhell» ved sletting av reiseregninger 
for mange avvåre folkevalgte. 
 
Men de negative bieffekter ved digitaliseringen ser ut 
til å gå under radaren for de fleste.

Det er stor risiko for at mange små, lokale foreninger og 
klubber har sluttet å føre protokoll over sin egen historie, 
og det er å frykte at flere tillitsvalgte i ubehagelig stor grad 
er likegyldige til dette.  Viktig historie kan forsvinne ved 

hvert årlige valg av tillitsvalgte uten at det føres protokoll 
verken over årsmøter eller styremøter.

I dag hører det nærmest til sjeldenhetene at nyvalgte 
 styremedlemmer ber om å få se vedtektene til den foren-
ing eller klubb som de er tillitsvalgte for. Man kan også 
høre at å skrive referater for innføring i en bok  
(protokoll) er gammeldags og helt avlegs i dagens mod-
erne samfunn. Jeg har riktignok vært borti foreninger som 
har bestemt seg for å opprette et digitalt arkiv, men like 
ofte opplever jeg at de tillitsvalgte mangler kompetanse 
til å gi innhold til disse arkivene. Konsekvensen av dette 
er at den nære historien forsvinner for mange av de lokale 
historielag og foreninger som er opptatt av og stolte av 
sin egen historie.

På sikt vil det sikkert bli gjennomført en fornuftig  
digitalisering på dette området også, men det har vært 
altfor tidlig å skrote de gammeldagse protokollene.

15/12-21
Benn Solem  
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Vi hjelper deg finne  Vi hjelper deg finne  
riktig port til din bolig.riktig port til din bolig.
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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

6

Hvordan bor vi i fremtiden? 

- Går vi fra «materiell 
luksus» til «sosial luksus»? 
Tenk å bo i et sosialtbofelleskap med dine 
beste venner/naboer?Her kan du leve et 
aktivt og sosialt liv i godt naboskap, med 
stor trygghet og uten frykt for ensomhet, 
og det kan attpåtil være bærekraftig.

Her i Åsgårdstrand har mange av oss flotte hus med god 
plass. Det er det fint å ha i store deler av livet. Nå for tida 
tenker jeg på at det kommer ei tid da kanskje alt det vi 
har blir for mye - huset blir for stort og vedlikehold og 
hage krever mer krefter enn det man kan eller vil bruke,og 
da flytter mange i en leilighet. Da har jeg lyst til at den 
leiligheten skal bli et sted jeg har lyst til å flytte, et sted der 
mennesker møtes, snakker sammen, lærer av hverandre 
og har det gøy. Jeg ønsker å flytte i et sosialt bofellesskap.

Flere har gode erfaringer med bofelleskap.
Idéen med bofellesskap er ikke ny, men mange eiendom-
sutviklere ser nå på muligheten for å bygge slike felless-
kapsløsninger. På Nøtterøy har de allerede Signaturhagen 
og i Larvik har de den fantastiske Saltbrygga. I Kjellelia i 

Tønsberg utvikles det også et bofellesskap. I Stavanger 
har de bofelleskapet Vindmøllebakken, der de jobber etter 
prinsippet gaining by sharing. De startet med prosjektet 8 
år før det ble en realitet. Det trengs kanskje, da en utstrakt 
beboerinvolvering er en suksessfaktor og det er mye som 
må avklares før man får til gode bofelleskap.

Men kan dette skapes i Åsgårdstrand? 
Klart vi kan, kanskje vi har mange forutsetninger allerede 
og at mange har sine beste naboer boende rundt seg  
allerede, men jeg akter å bruke mer tid på dette og  
etablere et sosialt felleskap der vi virkelig kan utnytte 
hverandres ressurser på best mulig måte, for vår egen  
del, samfunnets- og klimaets beste.

Kilder:
https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/hvordan-
bor-vi-i-fremtiden#gref
https://saltbrygga.no/sjohuset/
https://signaturhagen.no/
https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/
Vindmoellebakken/
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Torvet 5, 3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33 08 13 81

e-mail: hd@asgardstrandregnskap.no

 • regnskap
 • lønn
 • fakturering

 • årsoppgjør
 • selvangivelser
 • etablering av selskaper

Vi utfører alt innen:

Autorisert 
Regnskapsførerselskap

Ring oss for avtale
Tlf. 33 08 13 81

Åsgårdstrand
Regnskap as

T R AT T O R I A

Font “Trattoria”:  AVENIR LIGHT

10

- 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

Atelier Anne-Lise Toverud  
- maleri - skulptur - grafikk - 

Smalgangen 1 A
Den gamle skolen 1.etasje

Tlf.: 913 95 062
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Søndagsåpent hele året!
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Tlf.: 913 95 062

BAKKEGATA 8 - 3179 ÅSGÅRDSTRAND
TELEFON 33 08 11 08

 

 

 
 

    

Tlf.: 330 71 550    |    Fax: 330 71 551
E-post: erik@b-w.no

Kammegt. 1,  3110 Tønsberg (avd. kontor)

E-post: bjorn-erik@b-w.no 

Stangsgt. 2, 3179 Åsgårdstrand

REGNSKAPSKONTORET 
BØRRESEN & 

WIERSDALEN A/S

Autorisert
regnskapsfører

 Nettside: www.b-w.no
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Åsgårdstrand Sanitetsforening har gjennomført to medlemsmøter og to arbeidsmøter i høst.
Vi var representert på julemarkedet i Kiwanis’ lokaler, samt at vi hadde utsalg på Paletten 
Kjøpesenter uken etter. Vi solgte våre hjemmestrikkede produkter, diverse julepynt og  flotte 
naturkranser. Mange var innom oss og salget gikk over all forventning. En stor takk til alle som 
støtter oss i vårt arbeid.
Vårt julebord ble dessverre avlyst iår pga. pandemien som blomstret opp igjen rett før jul. Vi er 
gode på å planlegge og avlyse i disse tider. Nå håper vi at vi kan arrangere julebord i 2022.

Saniteten

Styret har laget en årsplan for 2022 med flere interes-
sante temaer til våre medlemsmøter, som avholdes hver 
andre tirsdag i måneden, på sykehjemmet. Slik situasjo-
nen er nå, spørs det om januarmøtet kan gjennomføres. 
Alle våre medlemmer får utdelt årsplan sammen med 
årsmøtepapirer.

Vår forening stiller fortsatt opp med vakter på vaksine- 
ringsstasjonen og det ser ut til at vi har jobb der en stund 
fremover. Vi har vært godt representert fra vår forening 
og det gir oss en god ekstrainntekt.

Vi får mange positive tilbakemeldinger når vi jobber som 
frivillige, og det er god reklame for sanitetskvinnene.
Medlemsantallet vårt øker, målet var 200 medlemmer i 
løpet av 2021 og vi er veldig nær målet i skrivende stund.

På sykehjemmet har vi startet opp igjen med fotpleie og 
Bingo. Alt er uvisst i disse tider og vi må være forberedt 
på å avlyse på kort varsel.

Men én ting er sikkert, vi skal selge Fastelavnsris og 
hjerter i februar og kvist til dette er på plass påklubb- 
huset til ÅIF.

Sammen med Borre og Falkensten Sanitetsforeninger 
har vi inngått avtale om å sette opp «Doaviser» på 
Holtan Ungdomsskole. Det er en veggavis som handler 
om kropp, følelser, seksualitet og grensesetting. Det er 
mange spennende temaer som mange synes det kan 
være litt pinlig å snakke om. Else fra Borre og Kari fra 
Åsgårdstrand møtte rektor Jon Eriksen og elevrådsleder 
Maryam Ketu som gleder seg til å formidle budskapet på 
skolens toaletter. 

Vi ønsker alle våre medlemmer et Godt Nytt Sanitetsår 
og håper vi kommer sterkt tilbake etter pandemien.

Hilsen Kari Birkeland
Leder i Åsgårdstrand Sanitetsforening
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Det er ganske mange stier og smetter i Åsgårdstrand. De 
er der fra gammelt av, og er fremdeles i bruk fordi det er 
behov for dem, både som snarveier og turveier. I 2016 
tok Henning Lysell initiativ til at Velforeningen burde gjøre 
noe for å gjøre stiene bedre kjent og kanskje mer brukt. 
Foreningen satte da opp merker med teksten «gangsti» 
på en del steder med brukte stier og smetter, og laget et 
lite hefte som ble trykket i 4000 eksemplarer og delt ut 
gratis til alle husstandene i byen.

Fem år senere har Velforeningen oppnevnt en arbeids-
gruppe som har til oppgave å vedlikeholde disse stiene, 
ettersom de har lett for å gro igjen. Det er også en 
konstant fare for at stier blir «privatisert», og med det 
vanskelige å ferdes på. 

Medlemmene i gruppa er Freddy Pøhner, Torill Bakke 
Andersen, Reidar Bakke Andersen, Frank Nordby, Rune 
Nygård og Henning Lysell.

Kongeveien
Kongeveien er en gammel ferdselsvei, som går vestover 
fra idrettsplassen og langs bebyggelsen opp til Breidab-
likk-området, der den vender sørover. Der den begynner, 
ved Spettåsveien, har den vært i fare for å bli privatisert 
ved at en steinfylling er anlagt inn på kommunal grunn, 
og en garasje er satt opp med takskjegget også over 
tomtegrensen. Derfor har nesten alle fulgt Spettåsveien 
et stykke sør-vestover og så gått nordover for å komme 
inn på Kongeveien. Vi har nå sjekket med kommunen hvor 
tomtegrensene går, og skiltet den opprinnelige traseen. 
Det er også ryddet noenlunde langs denne biten av Kon-
geveien. Vi vil anbefale alle å bruke denne opprinnelige 
traséen når de går tur.

Her starter Kongeveien, ved Spettåsveien  
 

Stikrysset litt lenger opp

Ved svingen i Tors vei nederst på Breidablikk-området 
er det en (foreløpig) umerket sti som går sørover langs 
åkerteigen og ender i et kryss med Kongeveien. En stor 
fin gapahuk ligger langs denne stien. Fin å gå, også med 
hund.

Sett fra Tors vei.               

Stier og smetter i Åsgårdstrand 

Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no  

www-vestfoldantirust.no

Tid for antirustbehandling!
 Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Fluid Film tar store  
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre  
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt,  
miljøvennlig og rimelig.

Vi følger 
myndighetenes 
anbefalte 
smittevernregler.

VESTFOLD ANTIRUST
Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no

www-vestfoldantirust.no

Nå ruster bilen din
Vi kan gjøre noe med det! 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg
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markedsandeler i Norge.
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Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.
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miljøvennlig og rimelig.
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www-vestfoldantirust.no

Nå ruster bilen din
Vi kan gjøre noe med det! 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg

Fluid Film tar store 
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre 
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt, 
miljøvennlig og rimelig.

Vi bistår både offentlige og private virksomheter innen 
rekruttering av ledere og spesialister, virksomhet- og 

forretningsutvikling og ledelse og organisasjonsutvikling

eller ring Finn M. Lauvli på tlf. 990 32 220

skc.no
Les mer om oss på

Tlf.: 330 81 587

Man.:  Stengt
Tirs/ Tor/ Fre:  09.00 – 16.00
Ons.:  09.00 – 18-00
Lør.:  09.00 – 14.00

FRISØR

Facebook : 
AQUA Frisør

Instagram:
aquafris

Utover det, etter avtale
med Ann Teres eller Helle.

Velkommen til oss!
Følg oss:

Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand

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

Åpningstider: 

Vi håper
Åsgårdstrands befolkning vil støtte oss

økonomisk i år også.

Send kr. 200,- til konto nr.: 1506 70 08569
Ønsker du å betale mer, gjør gjerne det.

Skriv navn, adresse og e-post på innbetalingen.
(Husk at nettbanken ikke godtar @-tegnet, så bruk feks. ae)

Husk også at redaksjonen kun består av
Åsgårdstrandspatrioter , og at ingen får noen

form for betaling for utført atbeide.
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Badehuset Puls i Åsgårdstrand fikk 
tildelt 400.000 kroner av Spare-
bankstiftelsen DNB og er godt i 
gang med å finansiere prosjektet. 
Arkitektene jobber nå med  
detaljene, det settes opp en  
byggekomité og videre finansie- 
ringsplan legges.

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 an-
lagt, 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 gytje-
bad. I 1940 brant badet, og vinteren 1941 tok 
isen restene av bygget. Dette betød slutten for 
Åsgårdstrand Bad.

Vi ønsker, med en felles dugnad, å bygge opp igjen bade-
byen Åsgårdstrand og skape Badehuset Puls. Spare-
bankstiftelsen DNB tror på prosjektet og mener planen er 
realistisk og godt beskrevet. Vi i badehuskomitéen jobber 
iherdig på flere plan og vi har utviklet en visjon som vi 
håper flere vil ta del i: «Pusterom som gir oss hvilepuls og 
nye venner». I tillegg har vi definert et kundeløfte: «I Ba-
dehuset Puls får du et pusterom som gir deg hvilepuls og 
gode venner». Dette er altså mye mer enn en ny badstue!

Planen videre nå er å få på plass detaljerte tegninger, søke 
kommunen om byggetillatelse, etablere en byggekomité 
og dugnadsgruppe, utvikle en hjemmeside med ny design 
og ikke minst etablere en lokal finansiering. Vi vil holde 
lokale møter på hotellet så fort det blir mulig å møtes 
igjen.

Til nå har vi blitt tildelt 360 timer med arkitektarbeid til en 
verdi av ca. kr 360.000 og kr 400.000 fra sparebankstif-
telsen DNB - dette betyr at vi har skaffet tilsammen kr 
760.000 til prosjektet! Det vokser!

Ansvarsområder i badehuskomiteen:
- Hege Helm, leder 
- Terje Simonsen, byggekomiteen
- Hans Christian Auensen, sponsorer
- Denise DeRosa Liset, lokale auksjoner
- Petter Nicolai Nyquist, nettsider
- Brage Bergåker, prosjektledelse
- Berit Sørebø
- Simen Østgaard Pettersen
- Tine Kierulf og Nikolai Birkeland, arkitekter

Følg oss på www.badehuset-puls.no

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 bade-
huset. 

Terje Simonsen og Hege Helm

Badehuset puls, «et sted for 
pusterom, hvilepuls og nye venner»

Simen Østgård Pettersen. Petter Nyquist, Helge Helm og Terje Simonsen. 
Foto: Torleiv Sandvik i DNB Horten

Stikrysset ved Kongeveien

Lenger opp svinger Kongeveien sørover, og det er forbindelser 
til Breidablikk.

Forbindelsen mellom Ola Abrahamssons vei 
og Nygårdsfeltet

Denne korte stistubben gikk tidligere lenger ned, i nokså 
rett linje nordover fra Ola Abrahamssons vei. Så har bolig-
bygging og nye hekker gjort det vanskelig, og stien går nå 

i overkant av funkishusene, og tett på de 3 nye boligene 
som anlegges på toppen av denne gata.

Stiforbindelsen sett fra det øverste platået i Ola Abrahams-
sons vei.

Det foregår fremdeles byggearbeider her, og sti-merkin-
gen forsvant da gravemaskinene tok fatt, men vi har fått 
klare løfter om at stien skal bevares og den er tilgjengelig 
for alle, også nå mens bygging pågår. Vi vil sette opp et 
nytt stimerke når byggingen er avsluttet.

Vi vil gjerne ha kommentarer og ønsker fra dere som 
bruker disse stiene og smettene. De kan sendes på epost 
til stier@asgardstrandvel.no, eller legges inn på velfore-
ningens facebookside.

Det hadde vært fint om stiene kunne få navn (kanskje 
noen har det allerede). Navneforslag mottas med takk. Og 
hvis dere kan ta med en liten hagesaks i lomma og stusse 
litt på vegetasjonen når dere  går tur, så hadde det vært 
fint og en god hjelp for oss.

Freddy Pøhner
Velforeningens stikomité
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Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no  

www-vestfoldantirust.no

Tid for antirustbehandling!
 Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Fluid Film tar store  
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre  
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt,  
miljøvennlig og rimelig.

Vi følger 
myndighetenes 
anbefalte 
smittevernregler.

VESTFOLD ANTIRUST
Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no

www-vestfoldantirust.no

Nå ruster bilen din
Vi kan gjøre noe med det! 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg

Fluid Film tar store 
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Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt, 
miljøvennlig og rimelig.
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Nå ruster bilen din
Vi kan gjøre noe med det! 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg

Fluid Film tar store 
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre 
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt, 
miljøvennlig og rimelig.

Vi bistår både offentlige og private virksomheter innen 
rekruttering av ledere og spesialister, virksomhet- og 

forretningsutvikling og ledelse og organisasjonsutvikling

eller ring Finn M. Lauvli på tlf. 990 32 220

skc.no
Les mer om oss på

Tlf.: 330 81 587

Man.:  Stengt
Tirs/ Tor/ Fre:  09.00 – 16.00
Ons.:  09.00 – 18-00
Lør.:  09.00 – 14.00

FRISØR

Facebook : 
AQUA Frisør

Instagram:
aquafris

Utover det, etter avtale
med Ann Teres eller Helle.

Velkommen til oss!
Følg oss:

Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand

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

Åpningstider: 
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Bli støtte 
medlem ! 

 
Adaltjern og Fogdeskogens Vern Adaltjern og Fogdeskogens Vern 

 
• 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.  
 

      Enkeltmedlem:                             100,- pr år 
      Student/skoleelev:                    50,- pr år 
      Familiemedlemskap:             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 

 
	

tlf.: 330 81 571 
www.baker-nilsen.no

AROMA & KLASSISK MASSASJE
Øreakupunktur/fotsoneterapi 

Ellen Knap
Riddervoldsvei 11, 3179 Åsgårdstrand

Telefon: 908 86 448

Vi utfører alt innen binderi:
Buketter

Dekorasjoner
Brudebinderi
Sorgbinderi

Og så kjører vi blomstene ut også

Mange ønsker å gjøre
en innsats for byen vår
og Åsgårdstrands-
dagene. De har meldt
seg, men vi trenger
enda flere frivillige.

Gjør en innsats du også og ta kon-
takt med Jan Ove Johannessen på
epost: j-ove-joh@online.no
På forhånd takk!
Husk at alle som er frivillige ikke
betaler inngangspenger til Bade-
parken!

Ps
ss

st
!

Vi trenger mer
hjelp!

(1/4 side)
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Åsgårdstrand Velforening Miljøprisen
År Vinner Eiendom
1983 Marie Theresia Corsmeier Thoen Bakkegata 2
1984 Bjørg og Odd Sørensen Stangs gate 18
1985 Amie Nordling og Knut Henriksen Edvard Munchs gate 62
1986 Kate Jacobsen; Aage Blach Ellefsen;  
 Lillian og Olav Vilnes Smalgangen 2, 4 og 6
1987 Margaret og Erik Gjeruldsen Kiøsterudgården - Havnegata 5
1988 Helle og Rolf Henningsen Toldergata 4
1989 Hilde Marie Høijord Grev Wedels gate 13
1990 Amy og Trond Herlofsen N. C. Nielsens gate 4
1991 Banken Bankbygget - Thaulows plass 1
1992 Sissel Roseng Torvet 3
1993 Sjømannsforeningen Havnegata 4
1994 Badepark-komiteen 
1995 Åsgårdstrand Seilforening 
1996 Åsgårdstrand Kvindelige Badeselskab Badehuset
1997 Sverre Grue 
1998 Rolf Solberg Edvard Munchs gate 3
1999 Åsgården skolekorps 
2000 Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene 
2001 Åsgårdstrand på Tvers 
2002 Torill og Per Steinar Hoel Rosenville - Hans Heyerdals vei 1
2003 Aagot Hassum 
2004 Brødrene Larsen Victoriagården - Stangs gate 1
2005 Aasgaardstrand Historielag 
2006 Husstyret og dugnadsarbeidere på  
 Fritidshuset Vellet 
2007 Åsgårdstrand Frivillige Byorkester 
2008 Åsgårdstrand Musikkteater ÅRM 
2009 Lisbeth Tollefsrud 
2010 Ragnar Almen 
2011 Horten Havnevesen 
2012 Guri Asen 
2013 Ingen kandidat 
2014 Torill og Reidar Bakke Andersen Bakkegt. 10
2015 Benn Solem 
2016 Kiwanis Club Åsgårdstrand 
2017 Åsgårdstrand Sanitetsforening 
2018 Jan Ove Johannessen 
2019 Åsgårdstrand Legekontor 
2020 Åsgårdstrand Idrettsforening 

Åsgårdstrand Velforenings Miljøpris har blitt 
utdelt siden 1983, og den er så langt delt ut til 
37 enkeltpersoner/par eller foreninger for 
fortjenstefull innsats for Åsgårdstrand iht. 
statuttene.

§1. Prisen kan gis til personer eller institusjoner 
som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold 
av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse 
av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velfore-
ningens interesseområde.

§2. Prisen kan gis til personer som gjør, eller 
har gjort, en spesielt stor innsats for å fremme 
interessen for områdets miljø, bygningsmessige 
og kulturhistoriske egenart.

§3. Prisen kan gis til personer eller organisasjo- 
ner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel 
i Åsgårdstrand.

I tillegg til heder og ære, får også prisvinneren en 
messingplakett som et synlig og varig bevis på 
prisen. Av og til har det i tillegg også vært delt ut 
et kunstverk av en lokal kunstner eller et diplom. 
Vi vil i de kommende utgavene av magasinet 
gi en nærmere presentasjon av de tidligere 
vinnerne, slik flere kan bli kjent med Åsgård-
strands nyere historie.

Herunder følger en opplisting av alle tidligere 
vinnere av Miljøprisen:

Vinner av Åsgårdstrand Velforenings Miljø- 
pris for 2021 blir gjort kjent, og får sin  
påskjønnelse, på Vellets årsmøtet som avholdes 
på Idrettshuset (ÅIFs klubbhus)  
den 2. mars 2022, kl. 1800.

Alle medlemmer av Velforeningen ønsk-
es velkommen! Ta med kvittering for betalt 
medlemskap.

Åsgårdstrand Velforenings årsmøte 
og utdeling av Miljøprisen 2021

I neste nummer av Magasinet Åsgårdstrand vil vinner av Miljøprisen 
2021 bli nærmere presentert.

Med hilsen
Styret Åsgårdstrand Velforening
Sekretær Lars Joachim Jacobsen
styret@asgardstrandvel.no
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Min venn Darwin dukker opp i kjøkkendøra.
-Hei! Ja, jeg tenkte jeg ville oppsøke deg i den blå timen. 
Jeg vet at du da er i det filosofiske hjørnet og kan kanskje 
svare meg på noe jeg har grublet på lenge.

-Jo, det jeg grubler på, skjønner du, er hvorfor arkitektyr-
ket i dag har en slik tiltrekning på folk med skjeve horn-
hinner? Ja, du kan jo selv se rundt deg. Nå er det knapt et 
nybygg enten det er privat eller offentlig, som har rette 
vegger eller vanlige firkantede vinduer. Alt skal være skje-
vt og forvridd. Ja, vi får jo håpe at dette skyldes medisin-
ske forhold, da kunne de til nød være unnskyldt. Og ikke at 
de har skulket estetikk-kurset på arkitektstudiet eller har 
fortrengt grunnleggende kunnskaper om arkitekturens 
plass i byggmiljø og kultur.

- Men det verste er jo at de som skal ta seg av styre og 
stell i kommunen vår ikke skjønner når de skal sette foten 
ned for den slags utskudd! Vi som er åndelige forvaltere 
av Norges dusteforbunds arv, har særlig festet oss til en 
uttalelse som kom fra en av våre folkevalgte nylig: «Vi kan 
jo ikke si nei til alt!»

-Først trodde jeg det var teksten på en ny revyvise, men 
nei, saken gjaldt å gjøre vedtak om nok et malplassert 
«signalbygg». Om dette tjente kommunens befolkning 
eller bidrar til forskjønnelse hadde tydeligvis ingen betyd-
ning: Vi kan jo ikke si nei til alt!! Hadde denne uttalelse falt 
i Dusteforbundets aktive periode, er jeg sikker på at den 
som søknad om å bli opptatt i forbundet ville hatt forrang 
i køen av tåpelige offentlige uttalelser. Med Presidentens 
egen godkjenning: Søknaden tiltredes!

Ja, dette er en viktig observasjon, Darwin, som mange vil 
være enig i. Og selv om det har vært en del stygge feil- 
skjær her i den bevaringsverdige delen av Åsgårdstrand 
opp gjennom årene, får vi jo håpe på at vi slipper den slags 
etter at vi har fått regler for beskyttelse av det sær-
pregede antikvariske miljøet ivår lille by.

Darwin blir blodrød i ansiktet av opphisselse.
-Da har du ikke vært mye rundt i Åsgårdstrand i det siste! 
Ta for eksempel en tur til Munch-huset og se hvordan 
kommunen, til tross for disse reglene du nevner, har latt 
nok en utenbys utbygger skjende miljøet rundt denne 
nasjonalskatten. Ruvende høybygg som lener seg tru-
ende over området rundt Munch-parken og skjemmer ut 
denne kroken av Åsgårdstrand, som ikke bare på grunn av 
Munch, men også på grunn av sitt antikvariske særpreg, 
hvert år har trukket til seg turister fra fjern og nær.Men 
kommunen, de har kun en utvannet antikvarisk arkitek-
tonisk standard å forholde seg til. Intet er hellig lenger.
- Hadde Munch levd i dag, ville han ha snudd seg i sin 
grav!!

-Men dessverre er ikke dette det eneste,seneste eksem-
plet på hvordan de folkevalgte og kommunens adminis-
trasjon ikke har skjønt hvilke forventninger som stilles til 
dem som forvaltere av Åsgårdstrand antikvariske bymiljø. 
Hvor er den faglige forståelsen? Hvordan ligger det an 
med den estetiske kunnskapen blant politikerne? Eller er 
hovedlinjen fortsatt: Vi kan ikke si nei til alt! Og så la det 
skure og gå som det alltid har gjort. Ja da blir dette nok et 
bidrag til politikerforakten som dessverre er i ferd med å 
bre seg også hos oss.
Darwin er blitt skikkelig varm i trøya.

- Jeg vet sandelig  ikke hva man kan gjøre for å få snudd 
denne utviklingen. I Risør og de andre sørlandsbyene 
hadde man i sin tid en selvoppnevnt refser, Sørlandsref-
seren, som vekket opp befolkningen mot raseringen av de 
klassiske bymiljøene. Hans diagnose har almengyldighet: 
Problemet skyldtes etter hans mening en uhellig 
treenighet av kunnskapsløse administrasjoner, holdnings- 
løse politikere og kyniske, profittjagende utbyggere. Og 

«Den blå timen»

LUKTEVANNSHUS
Luktevannshus ble båret av damer i gamle dager. Ofte 
var disse en kjærlighetsgave fra en frier. Disse ble brukt 
å snuse eller dynke seg med når tidens sterke lukter ble 
for plagsomme. Inne i luktvannshusene lå en liten svamp 
dynket med parfyme. Damemoten krevde trange korset-
ter og damene kom ofte i åndenød. Da gjaldt det å puste 
inn noe som rev i nesen, slikat damen kom til hektene 
igjen. For i slike tilfeller var svampen dynket med noe 
sterkere, for eksempel salmiakksprit. En del lukte-

vannshus har et lite rom, balsamgjemme eller des-
merdåse. I dette rommet oppbevarte man særlige kost-
bare luktestoffer som ambra, moskus eller kamfersalve. 
Dette er stoffer som virker avkjølende når det ble smurt 
på tinningen eller pannen. Her i Vestfold ble luktevann-
shusene kalt «Slavannshus» helt opp til tiden omkring år 
1900.

Inge Solheim, Åsgårdstrand

ANTIKK

gjerne blandet med en ukultur som uvergelig leder tanken 
inn på uryddige og småkorrupte forhold. Noen som  
kjenner seg igjen? Spør folk i Færder kommune.

- Til de som mener vi skal slå oss til ro med regulerings-
reglene for det antikvariske spesialområdet og la kom-
munens ansvarlige skalte og valte som de vil, vil jeg  bare 
minne om hva franskmennene ofte sier når de blir kritisert 
for ikke å ha pasteurisert mange av sine oster: «Ja, det er 
riktig det, men vi hadde nå ihvertfall Pasteur!»

Ja, jeg tror mange vil kjenne seg igjen i disse betraktnin-
gene, Darwin.Vi ser jo et begynnende arkitektopprør mot 
dagens byplanlegging og de heselige «signalbyggene» 
som presser seg fram overalt. Kanskje må vi engasjere 
den lokale frivilligheten omkring disse problemene.  
Kanskje søke inspirasjon og kunnskap hos de mer kul-
turelt bevisste bysamfunnene  i Europa. Eller sette vår lit 
til den fjerde statsmakt og deres kritiske instinkter – om 
den finnes i vår lokalpresse, da. 

Darwin bare rister stumt på hodet.
-Den dagen jeg ser en leder fra redaktørens hånd som 
går til rette med administrasjonen og ledende politikere i 
denne kommunen om prinsipielle problemer, den dagen 
setter jeg det første krysset i taket mitt.

-Nei, nå må jeg stikke. Jula er over og det er nok å ta seg 
til for å møte det nye året. Mange er jo opptatt av å avgi 
nyttårsløfter. Kanskje slutte å røyke eller kutte ned på 
alkohol. Dem vil jeg minne om den danske-norske for-
fatteren Aksel Sandemoses (du vet ham med Janteloven) 
karakteristikk av visse personer i et av hans litterære verk: 
«De oppførte seg som ville dyr. De hverken røkte eller 
drakk»!

-Godt nytt år til alle lesere av 
Magasinet Åsgårdstrand!

Citrus

Luktevannshuset i midten er laget 
av Gullsmed Ludvig Svab fra Tønsberg 
ca. 1760- 1770. Alle er i sølv.
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Tekst og foto Tone Harr Lind (Arkitektur)

I en TV serie med den forlokkende tittel «Det sitter i veg-
gene», leter man frem husets fortid og ikke minst husets 
tidligere beboeres liv og skjebne. De utvalgte huseierne får 
også kvalifisert hjelp med å restaurere og reparere. Det vil 
si; kunnskap om gamle teknikker og materialvalg, som er 
tidsriktig for deres bygg. 

Åsgårdstrands gamle bydel er full av hus med en lang 
historie. I årenes løp har man, og må man selvfølgelig, 
gjøre utbedringer og reparasjoner. Nye påbud og nye krav 
og forskrifter kan til tider bli stående opp mot ønsket om 
bevaring. Prisen for å la det ene vike til fordel for det an-
dre, kan iblant bli at vi endrer de arkitektoniske uttrykkene 
og kvalitetene som var husets opprinnelige identitet og 
stil.  Estetikken ofres til fordel for det praktiske.Ildsted-
er må vike plassen for elektriske installasjoner kanskje. 
Smarthus er in. Nå er strømmen dyrere enn noensinne 
og vi er i ferd med å bygge tilværelsen basert på nettopp 
strøm. Vi har EL-biler, varmepumper, elektriske peisinn-
satser og dørlåser 
etc. Her om dagen 
forsvant strømmen 
i 24 timer. Med 3 
ildsteder, utallige 
stearinlys som jeg 
alltid har og ikke 
minst 2 gamle 
parafinlamper gikk 
timene aldeles 
strålende. Jeg priset 
meg lykkelig over å 
være gammeldags. 
Men det ble også 
en vekker på hvor 
sårbare vi blir, når 
alt automatiseres. 
Og det i vinterlandet 
Norge. Vi tåler dårlig 
værutfordringer og 
strømbrudd.

Prisen for å kaste 
på båten gam-
mel kunnskap om 
husbygging og 
kvaliteten som 
ligger i det og ute-
lukkende gå for nye 
byggeteknikker og 
metoder, gjør oss 
veldig sårbare. Og 

man tar seg i å reflektere omkring den arven vi etterlater 
til yngre og kommende generasjoner når det gjelder hånd-
verk, kunnskap om vær og vind, valg av materiale tilpasset 
stedlige forhold.

Miljø og klima er selvfølgelig viktig. Men la oss ikke kaste 
barnet ut med badevannet, som det heter.  Gamle bygg 
kan få nytt liv og nye funksjoner og samtidig ta vare på 
tradisjon og godt håndverk. Å tenne på i peisen med en 
fyrstikk, og ikke med en bryter, kan man gjøre også under 
et strømbrudd. 

Det gamle Rådhuset i Åsgårdstrand er et godt eksempel 
på vakker restaurering og har blitt en stemningsfull arena 
for flotte konserter ute og god mat - omgitt av Munch. 
God arkitektur er ikke bare utseende, men også hensyn 
til vær og vind og utfordringer i vår tid. Vi måta vare på 
kunnskap som gjør at vi ikke bare må sitte å vente på 
strømmen. Vi har fått oss vekker. At de gamle paraf-
inlampene skulle komme til heder og verdighet i 2021 
hadde jeg aldri trodd.

Det sitter i veggene
Frantzens Konditori &

Munchs Café
Vestfolds

hyggeligste
sted

Stangsgate 5
3179 Åsgårdstrand
Tlf.: 33 08 10 26

Nydelig mat - Ferske bakevarer - Sommerhage - Peiskos

Anno 1914

Frantzens Konditori &
Munchs Café

Vestfolds
hyggeligste

sted
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Seilsportligaen 2021
Det ble stor spenning til siste slutt i årets seilsportsliga. 
Spenningen startet allerede i første stevne i Sandefjord. 
Her ble det hele avgjort på siste lensen hvor vi klarte å 
komme oss forbi Grimstad og dermed vant stevnet. For 
en debut det ble for Feva-seileren vår Sindre Sørebø. I 
Larvik fulgte vi opp med en fin 3. plass, og hadde inntatt 
lederposisjonen før stevnet i Florø. Her fikk Trym Markus-
sen sin debut som rormann og Tage B. Skauen debuterte 
i seilsportligaen. De hadde en bratt læringskurve, mye 
bra seiling og litt stang ut. Før siste stevne i Moss lå vi på 
4. plass med kun 3 poeng opp til 1. plassen. Skulle vi ha 
sjans til å vinne sammenlagt, måtte vi vinne. Her var det 
aldri noe tvil. Vi ledet fra start til mål og gjorde jobben vår. 

Nå var det opptil Moss, og når det i siste flight ble avgjort 
at Moss endte på 4.plass kunne vi juble over å ta sam-
menlagt-seieren Eliteserien i år igjen.

Det har vært en flott sesong med fire krevende stevner i 
henholdsvis Sandefjord, Larvik, Florø og Moss. Årets lag 
har bestått av Jostein Grødem, Torbjørn Lunde, Sindre 
Sørebø, Trym Markussen, Karen Kristoffersen, Tage B 
Skauen og Karl Otto Book. Gledelig å se at vi har fått inn to 
nye på laget, Sindre og Tage. Dette lover godt for neste år.

J/70 NM
Siste helgen i september var det tid for J/70 NM på hjem-
mebane i Åsgårdstrand. Hele 23 lag stilte til start. Takket 
være effektiv kraning fra krangjengen med Otto Book i 
spissen, gikk det hele raskt og smertefritt. Det ble 3 flotte 
dager med mye god seiling. Forholdene var som alltid 
krevende, men den flotte dugnadsgjengen vår vet hvordan 
de skal legge gode baner og sørge for gode seilaser i alle 
forhold. Hele 11 regattaer ble gjennomført, og da vinden 
dreide lørdag ble det også tid til en AP på land. Det var 
veldig god stemning blant seilerne og alle hadde bare 
skryt å komme med av arrangementet både på vannet og 
det sosiale på land.

Sportslig ble arrangementet absolutt en suksess sett med 
Åsgårdstrands øyne. Vi stilte med 2 båter og i tillegg 

jorde to av jolleseilerne, Jacob Nyquist og Edward P  
Lysberg, fine innhopp i båter som manglet mannskap. 
Havfruen 2 med Jostein Grødem, Karl Otto Book, Maren 
Book og Sindre Sørebø seilte suverent hele helgen og  
fjernet enhver tvil om hvem som kom til å ta NM-tit-
telen ved å utmanøvrere Team Helly Hansen II på siste 
merke.  Åsgårdstrands utfordrerlag med Trym Markussen, 
Torbjørn Lunde, Tage B Skauen og Mattis A Sandsgaard 
imponerte med god seiling og endte tilslutt på en flott  
13. plass. 

På bildet: Åsgårdstrand deltagerne på bilde fra øyre med 
blått i midten, 1. plass: Torbjørn Lunde, Jostein Grødem, 
Karl Otto Book, Sindre Sørebø, Trym Markussen

Seilforeningen
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Ny gave til alle i Åsgårdstrand!
Aasgaard Gilde har suksess på mange måter og det nyter Åsgårdstrands innbyggere 
godt av. Aasgaard Gilde har blitt 150 medlemmer. Den nye juleakevitten og Aasgaard 
Recepten (bitterdram) ble svært godt mottatt av markedet og beboerne på alders-
hjemmet fikk både juleakevitt og bitterdram til jul fra Aasgaard Gilde. Foreningen har 
besluttet at overskuddet skal gå til nye hjertestartere og HLR kurs til alle som vil i 
Åsgårdstrand, en hjertelig gave som kan redde liv.

Av Terje Simonsen.

Gave som kan, redde liv!
Alle i Åsgårdstrand som 
ønsker det skal få opplæring i 
hjerte- og lungeredning samt 
bruk av hjertestarter. Denne 
gaven har en verdi på rundt 
100 tusen kroner. Ved hjert-
estans er det tidskritisk å få 
hjelp de første minuttene og 
målet er at denne gaven kan 
redde liv. Vi håper selvfølgelig 
ikke at noen skal få bruk for 
hjertestarter eller hjerte- og 
lungeredning, men veldig få 
har opplæring og erfaring med 
bruk av et moderne hjelpe- 
middel som en hjertestarter. 

Vi har merket oss at 
det mangler hjerte- 
startere lett tilg-
jengelig rundt om i 
Åsgårdstrand. Derfor 
vil Aasgaard Gilde, i 
samarbeid med Røde 
Kors og Åsgårdstrand 
Sanitetsforening, 
arrangere gratis kurs 
for alle i Åsgårdstrand 
innen hjerte-og lunge- 
redning samt bruk av 
hjertestartere. Vi reg-
ner med å holde 8-10 
kurs i løpet av 2022. Vi 
skal også kjøpe inn og 
sette ut hjertestartere 
på strategiske steder 
hvor folk i Åsgård-
strand ferdes. Vi gleder 
oss til å samarbeide 
med Åsgårdstrand 
Sanitetsforening og Røde Kors om dette. Følg oss på vår 
nettside og Facebook for tidspunkt for kurs.

Aasgaard Gilde har blitt 150 medlemmer
Det er mange som får et medlemskap i Aasgaard Gilde i 
gave. Medlem nr 150 ble Andre Marius Grøtte. Vi ønsker 
han velkommen i foreningen. Vi du også bli medlem så er 
det bare å lese våre vedtekter og fylle ut et skjema på våre 
nettsider www.aasgaardgilde.no. Medlemskapet koster 
kr 1000 kr, som er en engangsavgift. Foreningen krever 

ingen dugnadsinnsats eller andre økonomiske forplik
telser. Men ønsker du å engasjere deg i flere deler av 
arbeidet og produktutvikling er det fritt frem for det. Hvert 
±år inviterer vi til flere sosiale arrangementer. Er du ny i 
byen, er et medlemskap i Aasgaard Gilde en døråpner til 
mange nye bekjentskap.

Foto er ved Jan Broms i Gjengangeren og Shutterstuck.
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Seks på gata
Ønsker om Åsgårdstrandsdagene
Åsgårdstrandsdagene prøver alltid å tilpasse aktiviteter og tilbud til hva folk ønsker 
seg. Derfor intervjuet vi seks personer på Paletten.

Johan Moskevoll 11 år
”Jeg ønsker meg alt av konkurranser, 
og gjerne med premier!!!!”

Lise Tarandsrød 66 år: 
”Mer fokus på barnefamilier. At det 
er mulig å få kjøpt litt billig mat, dvs 
få utdelt en pose og plukke pålegg og 
rundstykker fra kurver, noe og kose 
seg med i parken! Få flere lokale kun-
stnere på banen i badeparken, bedre 
markedsføring når det nærmer seg i 
lokal avis/radio. Flere konkurranser, 
som for eksempel: Hvem har den 
fineste badekåpen i byen eller, kle seg 
ut konkurranse”.

Bjørn Arnesen 74 år
”Fokusérså langt det lar seg gjøre 
på lokale krefter som en tradisjon 
med tanke på underholdning. Alt fra 
musikk, dans kunst etc!”

Birthe Elvestad 58 år
”Jeg er relativt nyinnflyttet til Ås-
gårdstrand og kan godt tenke meg å 
hjelpe tilunder dagene til sommeren 
for å bli kjent i byen. Mine ønsker: 
Fokusere på barna, konkurranser av 
alle slag. Male, tegne, eventuelt sport 
etc!”

Mette Nålby 57 år
”Hva med en volleyball- eller petan-
qe-turnering med barn og voksne 
sammen? Kontakt foreninger, kanskje 
de kan bidra med å hjelpe til å arrang-
ere? Bruk lokale krefter; Selge lokale 
grønnsaker, f. eks fra Skjærgården 
gartneri? Utstilling for lokale kun-
stnere, utstilling for amatører/
malere? Krabbefiskekonkurranse?”

Kine Sofie Chr. Brekke 18 ½ år
”Jeg ønsker meg mer lokal musikk, 
sandvolleyball-konkurranse og en 
softisbar!!»

Har du noen ønsker eller ideer: 
Kontakt Jan Ove Johannessen på mail: 
j-ov-joh@online.no

GRATIS MAGASIN

informasjonsorgan for Åsgårdstrand & omegn

WWW.RETTKOMMUNIKASJON.NO

Utgiver: Foreningen Magasinet Åsgårdstrand  |  post.magasinetasgardstrand@gmail.com

Innkalling til årsmøte 
onsdag 23/3 2022 kl. 1800 i Åsgårdstrand kirke

Møtet er åpent for alle
Det er kun betalende medlemmer 2021 som har stemmerett

KONSTITUERING
Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av møteleder ............................................................................ forslag Benn Solem
Valg av referent ................................................................................ forslag Morten Børresen
Valg av 2 personer til å underskrive referatet ........................  forslag: Inge Solheim    -            Joachim Jacobsen
...............................................................................................................  Husstandsmedlem -     Foreningsmedlem
Valg av tellekorps på 2 personer…. ……………………………… ... forslag: Øivind Klausen    -         Åse Nordland

DAGSORDEN
1 Styrets årsberetning 2021 Se Åsgårdstrandsportalen
2 Godkjenning av revidert årsresultat og balanse Se  « 
3 Revisorers beretning  Se  « 
4 Godkjenning av årets regnskap 
      
 Styret foreslår at årets overskudd disponeres til fremtidig reserve
 ref. vedtektene § 3 
5 Budsjett for kommende år Se  « 
6 Styrets forslag til årskontingent for medlemmene   
 Styret foreslår uendret årskontingent med kr 200,- for 2022   
7 Innkomne forslag
 Forslag må sendes styret skriftlig senest 2 uker før møtedato   
8 Valg
         
Sittende styre: Valgkomiteens innstilling: 
Styreleder  Benn Solem På valg for 1 år   Gjenvalg  
Nestleder  Øyvind Klausen       På valg for 2 år   Gjenvalg  
Sekretær Morten Børresen   Ikke på valg__ 
Kasserer  Roger Vårum Ikke på valg__
Styremedlem Yngve Seippel Ikke på valg__
Styremedlem Åse Nordland         På valg for 2 år   Gjenvalg  
Styremedlem Ikke valgt i 2021    På valg for 2 år   Fullmakt til valgkom./styret
 
Revisorer   
Revisor Leif Rognes  På valg for 1 år   Gjenvalg  
Kritisk revisor   Eirik Stedje              På valg for 1 år   Gjenvalg 
 

Åsgårdstrand, 23/2  2022
Styret
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Som noen av leserne kanskje allerede vet, så 
er historielaget i ferd med å lage et bymuseum 
i det gamle rådhuset i annen etasje. Horten 
kommune har pusset opp hele huset, og histo-
rielaget har vært så heldig å få tilgang til hele 
annen etasje. De fem rommene oppe skal fylles 
med innhold. Det er en 500- år gammel histo-
rie som skal fortelles. Hva skal inn og hva skal 
ut? Hvor viktig er det ene i forhold til det andre? 
Hvor viktig var egentlig hollendertiden eller 
hvalfangsten for folk som bodde her? Hvor 
viktig var kunstnerne for stedets identitet?  
Hvor stor betydning hadde seilskutetiden? Hva 
er egentlig typiske trekk ved dette samfunnet? 
Hva slags gjenstander kan vi skaffe for å gi et 
best mulig bilde av det som foregikk her? Det 
er slike spørsmål vi jobber med, men vi trenger 
støtte for å realisere drømmene om et fullgodt 
museum til glede for oss alle. 

Hilsen Aasgaardstrand og omegn historielag.

Ønsker du å være medlem av Aasgaardstrand og omegn historielag
Meld deg inn i dag, medlemskapet gjelder for hele 2022

Fikk i oppgave å bidra med leserinnlegg i det nystift-
ede avisen - Magasinet Åsgårdstrand. Det kan man 
vanskelig i nei til, men heller sette pris på etter 45 år 
i bygda - rettere sagt Byen. Åsgårdstrand fikk som 
kjent bystatus 1 mars 2010!

Først litt om meg selv - årgang 1936. Kommer opprin-
nelig fra Kvænangen i Nord Troms. Nevnte kommune 
var den siste kommune som fikk lide den “brente jords 
taktikk” høsten 1944. - Hjembygda og hele kommu-
nen startet gjenreisningen 1945 - det var utfordrende 
i tillegg til matauke. Skolegang for oss utenfor allfarvei 
var ikke tema. Fiske eller sjølivet var tradisjon i bygda. 
- Byggfaget fasinerte meg alt mer med årene. Startet 
med NKS-studier i militæret, og deretter til Stockholm 
1959 og ble bygningsingeniør og senere studier innen 
bedriftsøkonomi og markedsføring. 1976 vendte jeg 
tilbake til gamlelandet med kone og 2 barn - det skulle 
bli Åsgårdstrand - Hadde griseflaks og fant et ledig 
hus inntil badestranda. Åsgårdstrand ble en innertier 
- her skal vi leve until the bitter end! Det høvet seg slik 
at jeg søkte et strategisk sted med kortest mulig veg i 
alle retninger. Det gjaldt markedsføring av idrettshaller 
fra Østfold til Rogaland. Nærhet til Torp ble særdeles 
viktig som følge av mange prosjekter i Stavangerre-
gionen.

Som friluftsmann så jeg også til fjellet, og satte opp 
en hytte på Veggli til stor glede for familien. Men å ha 
badestranda 20 m fra huset er nok det som fasinerer 
meg aller mest. Ute på steinmoloen møtes venner og 
kjente - noen bader mens andre i koselige samtaler 

over en kaffekopp. Badehus og grillsteder på gress- 
plenen etc. Den som ikke kan nyte sommeren i  
Åsgårdstrand har litt for mye annet å tenke på. 

Det har skjedd mye i Åsgårdstrand og omegn. Først 
av alt den fantastiske båthavna. Turistene skamroser 
havna med alle fasiliteter - en av de aller flotteste 
langs sørlandskysten - uvurderlige tilbakemeldinger! 
Tenk å ha tilgang til Universitet - på 1 km gangav-
stand, jeg må i klype meg i armen for å virkelig skjønne 
hvor heldige vi er. En som har hatt sin ungdom i 
Kvænangen i 1940-50 årene,  skjønner bedre enn de 
fleste å sette pris på soloppgangen i Åsgårdstrand!!!

Jeg må også nevne folket - ikke minst takke urbefolk-
ningen i byen for hjertelige mottakelser, men selvsagt 
alle andre vi er blitt bestevenner med. Invitasjon 
til båttur rundt Bastøya var nok det første jeg fikk 
oppleve - en som kjente bygda bedre enn de fleste - 
flotte minner. Siden gikk det slag i slag. Vår nærmeste 
nabo var kunstner - hun var kjempeflink. Vi har held-
igvis flere malerier fra henne. Hun var Munch-frelst, 
og det med rette. Det aller første jeg måtte lære var å 
uttale Munch med u og ikke o. Det var slik han selv ut-
talte sitt navn! Hun portretterte mine døtre - men på 
en betingelse - at de tok med seg portrettene når de 
flyttet ut. Men da den dagen kom, måtte jeg forhandle 
med døtrene om å la bildene bli hengende i stuen. Det 
ville ellers bli et dobbelt savn - kunsten satte spor på 
sitt aller beste - vi ble heldigvis bønnhørt!!!

 Odd Jensen

Hvordan lage et museum?
ÅSGÅRDSTRAND 
Sett med en innflytters øyne:
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Hei hå, så ble det jul igjen,
Og så kom nissen frem………….
Men så ble det stengt igjen….

Ja ja, alle ting går ikke som planlagt i disse førjulstider, 
men sannelig fant vi i Kiwanis en liten tidsluke 
for våre faste aktiviteter i julestria. Vi ønsker jo å gjøre 
morsomme og positive aktiviteter for lokalmiljøet vårt.

Hva rakk vi:
Jo, vi fikk satt opp teltene, så julemarkedet kunne gå som 
planlagt. Vi rakk også både å selge Kiwanis julekalendere, 
arrangere julelotteri på Paletten, besøke sykehjemmet 
med gaver og gotterier, samt arrangere våre faste man-
dagsmøter.
Vi takker alle: Sponsorer, medarrangører, folk fra nabola-
get, kunder, Kiwanis medlemmer, 
for all støtte i det arbeidet vi gjør for å hjelpe barn, unge, 
syke og gamle i Åagårdstrand. Tusen Takk!

Kiwanisdukkedag 23 april på Paletten.
Kiwanisdukken er vårt signaturprosjekt, og hva betyr 

så det? Jo, dukken symboliserer det Kiwanis står for av 
omtanke for våre barn og unge. Dukken er blitt et kom-
munikasjonsverktøy mellom lege/sykepleiere og barn. 
Barn kan forklare hvor det er vondt, ved å peke på dukken, 
og helsepersonell kan forklare om kurens /operasjonens 
forløp. Kiwnisdukken har blitt et kjært og kjent hjelpemid-
del for vårt lokale helsevesen. Og dukken tilfaller pasient-
en, som får den med seg hjem som et minne.

Du kan støtte Kiwanis innsats for våre barn og unge ved å 
kjøpe dukkepins til kr 50,-. 
For hver pins du kjøper, får sykehus og legesentre i områ-
det en ekte Kiwnisdukke som er ca 35cm høy, helt hvit, og 
som er klar til å bli dekorert av unge pasienter. 

Så kom til Paletten 23 april og gjør dagen til en festdag for 
oss alle.
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Åsgårdstrand Sjømannsforening 
søker Åsgårdstrand Velforening 
om miljøprisen 2021

Åsgårdstrand Sjømannsforenings hus i Havnegaten 4 har 
alltid vært et av de mest markante bygninger i byen. Med 
sine snart 270 år, er det sannsynlig vis også et av de eldste. 
Her har det vært kro, gjestgiveri, herberge, og høkeri 
(småhandel). Mellom 1880 og 1920 var det brennvins- 
utsalg. Samlaget var populært møtested for kunstnere og 
lokale folk. En disk var plassert nord-syd i rommet. Rundt 
veggene var det brennevinsdunker for direkte avtapping og 
utskjenking på flasker. En akevittdram kostet 10 øre og en 
fin fransk konjakk 3 kroner.

Mellom 1920 og 1960 ble huset brukt til:
Kommunelokale
Lensmannskontor med arrest (jerngitter i vinduene i 
arresten er fremdeles bevart)
Privat middelskole
Åsgårdstrand tale- og telefonstasjon
Åsgårdstrand Folkeboksamling.

I 2017 ringte varselbjellene høyt og tydelig i foreningens 
hus. Alvorlige skader på husets bærekonstruksjon fikk 
bjelker i foreningslokalet til å bøye seg som en hengekøye. 
Det var akutt fare for at deler av taket i møtelokalet vill rase 
ned. 2. etg. som i mye av husets historie har vært leiligheter, 
så ikke ut. Riktig nok hadde vi løst et akutt problem med å 

få skiftet vinduer med rammer i hele hust, men det hadde 
tæret på egenkapitalen og vanlig vedlikehold strakk ikke til 
lenger.

Medlemmene tro til med en dugnadsånd som det virkelig 
står respekt av. 

Lang historie kort. I dag fremstår huset som totalrenovert 
hvor vi har lagt vekt på å beholde originalitet og foreningens 
tradisjoner. Det har vært utrolige hektiske 3 år i Sjøman-
nforeningen. Kanskje har pandemien gitt oss en gylden 
anledning til å få dette gjennomført. Uansett, foreningens 
medlemmer er stolte av resultatet og føler seg verdige til å 
søke om miljøprisen.

Med vennlig,
Stein Goffeng-Nielsen
Formann

Korona pandemien har hatt enorm effekt på oppdrags-
mengden til Seniorhjelpen i 2021. Vi hjelper jo stort sett 
eldre mennesker med praktiske ting som de tidligere 
gjorde selv, men som de i godt voksen alder ikke klarer 
lenger. 

Det siste normalåret var 2019 hvor vi utførte over 1.400 
oppdrag. Året etter, i 2020 var oppdragsmengden nest-
en halvert, og i 2021 var oppdragene nede i ca. 25% av 
normalåret.

Vi forventer at også 2022 vil bli et rolig år, men det er 
et håp om at vi utover våren får åpne opp til tilnærmet 
normal situasjon. Sannsynligvis vil de eldre lenge være 
skeptisk til å slippe «fremmede» inn i eget hus, men 
utendørs oppdrag vil sannsynligvis komme tilbake til en 
normal situasjon i løpet av 2022.

I 2022 vil Seniorhjelpen flytte inn i Frivillighetens Hus i 
Meierigården i Horten hvor det planlegges for et fel-
lesskap med en rekke frivillige foreninger i kommunen. 
Vi håper at dette vil bidra positivt til rekruttering av nye 
hjelpere for oss. Dette trenger vi høyst sannsynlig utover 

våren og sommeren 2022. Selv om vi ofte blir kalt for 
”Eldre hjelper Eldre” er det intet krav om at man skal 
være gammel for å bli hjelper. Kontakt oss på telefon 
922 56 749 til styrets leder som vil gi en grundig orient-
ering om foreningen og hvordan vi arbeider.
Åsgårdstrand, 20/12-21
Benn Solem
Styreleder

Også for Pernilles Venner har 2021 vært et Annus 
Horribulus.  

Puben har vært delvis nedstengt store deler av året, og det 
har selvsagt hatt konsekvenser for støtteforeningen også.
Vi klarte å gjennomføre sommerkonsertene, men fullt hus 
var i realiteten ikke mer enn halvfullt pga avstandsregelen.

Noe meromsetning ble det på puben, men Pernillekassen 
gikk på en smell med ca. 20.000 kroner i minus.

Heldigvis var dette budsjettert og kom ikke som noen 
overraskelse siden inngangsbilletten var uforandret med kr. 
150,- for betalende medlemmer.

Når det sto på som verst ble fredagspilsen lagt til Bade-
parken, men det ble jo ikke store omsetningstall på puben 
av dette. Etter hvert ble det tillatt å gå som gjester ute på 
Pernilles Hage, og noe senere også innendørs. Men me-
teren måtte opprettholdes hele tiden, og det førte til at 
«Frognerbordet» fikk sitt navn hvor fiffen benket seg med 
sine røde og hvite viner og musserende. Vi vanlige folk ble 
sittende på rundbordet med vår øl og dram.

Lutefiskmiddagen for betalende medlemmer kunne også 
avvikles for hele 60 gjester før regjeringen rakk å stenge 
for alkoholserveringen. Fagrådets leder hadde fått sparken 
som verdens beste dessertkokk, og vår chef Håkon Steinbo 
hadde engasjert konditoren på kokke-landslaget til å lage 
dessert. Byttet kom slett ikke overraskende på noen, men 
den oppsagte fagrådslederen fant trøst i at det måtte en 
Michelin-kokk til for å vippe ham av pinnen.

Åsgårdstrand, 20/12-21
Benn Solem

Praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister 
i Horten kommune

Senior  hjelpen

Horten Aktivitetssenter, V. Braarudgt. 1, 3181 Horten. Telefon 33 08 57 96  –  tirsdag/torsdag klokken 10.00-12.00 
 

Har du lyst til å delta i et kunnskapsbasert kultur-
parti som er raust, inkluderende og har natur og 
klima utfordringer som prioriterte saker? Vi vil ha 
flere Venstrefolk med i Hortens kommunestyre. 

Vi søker personer med hjerte på Venstre side og 
som kan tenke seg å bli med  i arbeidet for en bedre 
kommune. Håper du tar kontakt, enten du ønsker å 
støtte oss som medlem, delta organisatorisk eller  
du kan tenke deg å bli politiker på kommune-,  
fylke- eller stortingsnivå. Opplæring vil bli gitt.

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

     vår kommunestyre- 
representant i Horten?

Vil du bli
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Edvard Munchs bilderammerÅsgårdstrand menighet Før flyttingen av Edvard Munchs kunstverk til det 
nye museet i Bjørvika ble hvert Munch-bilde gitt en 
ny, individuelt tilpasset ramme. Som blant annet var 
ment å spille på lag med motivet snarere enn å stjele 
oppmerksomheten fra det. Bak lå et omfattende for-
skningsarbeid  hvor også Munchs hus i Åsgårdstrand 
spilte en viktig rolle, nærmere bestemt museets 
unike samling av Munchs opprinnelige bilderammer.

Arbeid med å utarbeide de nye rammene ble utført av 
Werner Mürrer Rahmen og Halbe-Rahmen. Werner 
Mürrer regnes som en av Tysklands beste ramme-
makere. Han er kjent for sitt nitide forskningsarbeid 
hvor han går historisk til verks for å skape rammer 
som passer kunstverkene han jobber med. Mürrer 
har tidligere laget ramme til blant annet renessanse-
kunstneren Raphaels «Sixtinske Madonna».

I sitt arbeid tok Mürrer utgangspunkt i hvilke ram-
mer Munch selv ville ha valgt til bildene sine. Dette 
baserte han på sin kunnskap om rammehistorikk og 
egen forskning på Munchs rammer. Han studerte fotografi-
er av Munch-utstillinger i kunstnerens egen samtid, fordy-
pet seg i kunstnerens egne rammevalg og bevarte rammer, 
som eks. Rasmus Meyers samlinger i Bergen. Og, ikke minst 
foretok han flere turer til Åsgårdstrand, hvor han både med 
begeistring og faglig kompetanse gjorde seg kjent med 
rammene i Munchs hus. Et materiale som tidligere ikke 
var blitt tatt med i forskning på dette tema. Samlingen her 
spenner vidt, både hva angår størrelse, profil og farger. 
Den inneholder alt fra en dekorativt bemalt ramme, typisk 
for symbolismen på slutten av 1800-tallet, hvor motivet 
nærmest fortsetter ut i bilderammen, til de hvite, enkle 
rammene som ble populære blant kunstnerne fra impres-
jonismen av. I samlingen 
finnes også brede, flate 
rammer både med og uten 
riller, samt enkle avrun-
dete varianter. På den 
ene enkle hvite rammen 
står det «Monte Carlo» på 
baksiden. Størrelsen på 
rammen tyder på at det 
kan ha vært brukt til kun-
stverket «Spillere i Monte 
Carlo» (1892). På siste 
halvdel av 1800-tallet ble 
denne typen hvite rammer 
ofte brukt, blant annet for 
å fremheve kunstverkenes 
farger. 

Werner Mürrers arbeid 
med rammene har ført til 
økt oppmerksomhet om 
samlingen i Munchs hus, 
både i form av utstilling, 
forskningsartikler og 

filmprosjekt. Bilderammene i Åsgårdstrand har slik utg-
jort et sentralt forskningsgrunnlag. Mürrer har mottatt 
mange positive tilbakemelding på sitt arbeide. I flere av 
våre samtaler uttrykte han opptatthet av å frigjøre seg fra 
samtidens forventninger, fra tidens motebilde hva angår 
innramming og også fagets kanskje gammeldags regler. Og 
lage nye rammer som ikke utgjorde et forstyrrende ele-
ment, men hvor verket skulle få lov til å være seg selv. I tråd 
med Edvar Munch selv, som synes å ha foretrukket enkle 
rammer. Det var bare dårlige bilder som hadde behov for 
store, tunge gullrammer. 

Solfrid Sakkariassen
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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

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.

Åsgårdstrand menighet

I år kan vi igjen invitere til tradisjonelle juleguds-
tjenester 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 støtte-
spillere. 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

Skal du feire noe i 2022?
Vet du at det finnes flotte ut-
leielokaler i Åsgårdstrand kirke 
og kultursenter?

I nybygget til kirken kan du leie 
en stor sal eller et mindre 
møterom. Lyse og pene rom 
med store vinduer. Det er i 
tillegg et godt utstyrt kjøkken 
med dekketøy til 50 personer.

Lokalene passer til dåp,
 konfirmasjon, jubileum og
 minnesamvær blant annet.

Lokalene har trinnfri adkomst 
og handikaptoalett og er derfor 
egnet for alle.

Ta kontakt med Horten kirkekontor på tlf: 33 52 91 00 eller epost. post@horten.kirken.no for priser og leie.

Fredag 8. juni:
Kl.17.00 : Vorspiel start Åsgårdstrandsdagene.

Åpen bar
Kl 22.00: Start Stort Nachspiel etter

konserten i Munchparken

Lørdag 9. juni: 
Kl.09.00 – 11.00: Stor frokost buffet.

Pris kr. 145,-
Kl.13.00 - 17.00: Stor lunsj buffet.

Pris kr. 245,-
Kl. 18.00 – 02.00: Åpen bar og restaurant.

Musikk underholdning

Søndag 10. juni: 
Kl. 09.00 – 11.00: Stor frokost buffet.

Pris kr. 145,-
Kl. 13.00 – 17.00: Stor lunsj buffet.

Pris kr. 245,-
Kl. 18.00 – 24.00: « After» treff i Bar Lounge

Grand Hotell – Åsgårdstrands nye storstue
Hotellet ble i fjor høst overtatt av hotell kjeden Unike Hoteller og skiftet navn til 
Grand Hotell. Vi anbefaler deg et besøk på det «nye» hotellet under Åsgårdstrands-
dagene hvor du blant annet kan oppleve:

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.: 
11550066  7700  0088556699 

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

Lunch kl. 12.00 - 17.30
Middag kl. 18.00 - 20.00

Sødagsmeny kl. 12.00 - 18.00

Ring: 33 02 07 40  
eller send e-post: 

post@unikegrandhotel.no
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Er fred i verden mulig?
I Åsgårdstrand Petanque-klubb møtes en gruppe godt 
voksne til turnering hver torsdag og lørdag. Et lite pust 
fra torvene rundt Middelhavet feier inn over banene foran 
Grand hotell. To lag kaster stålkuler, store som en velfødd 
appelsin, og kappes om å komme nærmest en liten 
trekule. Poeng gis for antall kuler som kommer nærmere 
enn motpartens nærmeste. Det blir mange velmente uar-
tigheter og mye latter.

Hellet veksler. Etter en heller svak runde så en av racerne, 
Eivind, mistrøstig ned på sine kuler og sa «Nå må dere 
være snille, ellers skal dere på service». En tur på service 
kan vi vel trenge noen hver, og fremfor alt og alle den 
skjøre jordkula vi alle holder til på. Den er ille ute etter å 
være vanskjøttet av menneskene gjennom årtusener. 
Fremfor alt trenger den å bli befridd fra en fatal skavank 
– en idé som strider mot all fornuft og erfaring, men som 
stadig får dominere politikken, i alle land: Troen på sikker-
het ved militære midler.

Det er jo åpenbart at det ikke virker, ikke kan virke. Uansett 
hvor mye vi har skaffet oss av våpen opp gjennom årene 
av klubber, sverd og piler, skjold, brynje og panser, kas-
temaskiner, fallbomber og interkontinentale raketter, det 
kan aldri gjøre oss trygge. Tvert i mot, de garanterer store 
skader om krig bryter ut. Ikke noe land blir garantert mot 
angrep og krig, de militære maktspillene garanterer det 
motsatte, evig usikkerhet. Her er noen av grunnene til at vi 
MÅ bryte ut av den onde sirkelen:

1. Vi i Norge blir aldri trygge før også Russland kan føle 
seg trygge.

2. Sikkerhet kan ikke oppnås med militære midler, 
avskrekking gir ingen garanti mot å bli angrepet, men 
sikrer stor skade når det går galt. 

3. Reell sikkerhet kan bare oppnås gjennom samarbeid, 
tillit og lavspenning, og å gjennomføre forpliktels-
en i atomnedrustningsavtalen NPT artikkel VI om å 
forhandle frem allmenn og fullstendig nedrustning.  

4. Gjennom 72 år med NATO-medlemskap har vi hatt 
enighet om å være evig enige, uten diskusjon av 
resultater og alternativ. Det går ikke lenger. Verden er 
i endring. USA er forgjeldet, utarmet og politisk ust-
abilt etter år med militær maktutfoldelse. Sentrale 
NATO-land reiser spørsmålstegn ved USAs politikk 
og relevans. 

5. NATO står også for betydelig makt over språk og  
tanker. Det er blitt stadig økende spenning mel-
lom språkbruk og virkelighet. Ordbruk som dekker 
over brudd på FN-pakten og folkeretten er sterkt 
problematisk. Grove krenkelser fra alliansens side 
tildekkes og glemmes, mens ubetydelige feil hos 
konkurrerende nasjoner blåses opp ut over alle 
rimelige proporsjoner. Vi trenger en ekte debatt om 
motforestillingene fritatt for å tenke og tale i NA-
TO-språk. 

6. Sviktende budsjettkontroll i USA og enorme profit-
tmuligheter har gjort militærsektoren til en hegem-
onisk makt i det amerikanske samfunnet og over 
militærpolitikken også i øvrige NATO-land.

7. NATO blokkerer arbeidet for atomnedrustning. 
Stikkord som Beirut havn og at verden i 2003 ikke 
etterkom Gro Harlem Brundtlands og WHOs bønn 
om midler til pandemiberedskap, minner om hvilken 
ytterst uansvarlig omgang med menneskehetens og 
klodens fremtid dette er.

Verdens nasjoner er fanget i en ond sirkel, hvor militære 
spørsmål tar mer og mer av plassen. Det er blitt en nas-
jonal og patriotisk dyd å undertrykke mange forhold som 
hver for seg er grunn nok, selv alene, til å ønske funda-
mentale omlegninger av internasjonale relasjoner 
– og, aktuell sak for Stortinget i år; Avlyse avtalen om fire 
USA-styrte militærbaser på norsk jord.

Fredrik S. Heffermehl
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46 B I L G L A S S
Gratis reparasjon av stein-

sprutskade ved kasko og
delkasko. Fagmessig

montering av alle
typer ruter.

Behjelpelig
med forsikrings-
papirer.

G L A S SM E S T E R B. Børresen
Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

tlf.: 330 81 571 
www.baker-nilsen.no

Tlf. 917 33 960

Glad på badet? Ikke det? Ring T&T
Tør du pusse opp badet uten bruk av våtromsgodkjente

fagfolk? Ring den eneste våtromsgodkjente
byggmesterbedriften i by’n.
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Hvordan er 
hunden skrudd 
sammen?

Terje Johansen, instruktør og dommer
i Norske Redningshunder.

Hunden er åpenbart ikke et intelligent vesen. Det den 
mangler av intelligens har den fått erstattet av en rekke 
funksjonskretser, som alle skal bidra til livets oppholdelse. 
Det kan nevnes jaktfunksjon (hundens evne til å finne et 
bytte, fange det og spise det),  flokk (sosial)funksjon (hun-
dens evne til å være en del av en større enhet (flokk) og 
fungere i denne(sosialt). Videre kan nevnes nysgjerrighet, 
forsvar, som også er medfødte egenskaper, som sørger for 
at hunden takler tilværelsen.

Felles for alle disse funksjoner, er at de utløses automa-
tisk når den rette påvirkningen oppstår. Hunden bør ikke 
”vurdere” hva den skal gjøre  i slike situasjoner, adferden 
utløses automatisk. Og påvirkningen som kreves, kaller vi 
en ”nøkkelpåvirkning”.
Eksempel: Jaktfunksjonen igangsettes når hunden ser/op-
pdager f. eks. et rådyr. Jaktfunksjonen settes således ikke 
i gang hvis hunden ser et menneske. Likeledes settes ikke 
parringsadferden i gang om hunden møter en tispe som 
ikke har løpetid. Altså må det en nøkkelpåvirkning til før 
den spesifikke adferd igangsettes.
 
Hundene er forskjellige, både rasemessig og individuelt. 
Det som gjør dem ulike er rent fysiske forhold, men ikke 
minst deres funksjonskretser. Noen raser egner seg til 
jakt, noen som tjenestehunder o.s.v.  Men mentalt er det 
funksjonskretsene som gjør dem ulike. Noen har mye 
”jakt”, noen har høyt ”forsvar” o.s.v. 
I klartekst betyr det at de har forskjellige ”terskelverdier”. 
Det vil si at noen har lave og andre høye terskler for at en 
adferd skal utløses: Hos noen skal det mye til for å utløse 
jaktadferd, mens for andre er det tilsvarende lite.

For oss som skal bruke hunden i redningstjenesten er det 
svært viktig at vi sjekker dette nøye når vi skal skaffe oss 
en valp. En valp som ikke interesserer seg for en rullende 
ball, eller som ikke interesserer seg for gjenstander i bev-
egelse, har antagelig høye terskelverdier for å utløse jakt, 
noe som igjen trolig gjør dem mindre egnet til vårt arbeid. 
Samtidig er det viktig å poengtere at for lett utløselige 
adferder (lave terskelverdier) i den motsatte enden av 
”skalaen” heller ikke er særlig å foretrekke.

De medfødte adferdene (de ikke viljestyrte)  oppstår 

automatisk når den rette påvirkning foreligger, derfor er 
de også mye vanskeligere å endre enn de adferdene vi 
lærer dem (tillært adferd). Det er antagelig svært vanskelig 
å stoppe en hund når den akkurat har sett et rådyr og er 
i fullt firsprang etter. Det er opplagt lettere å stoppe en 
hund som reiser seg når den egentlig ha fått beskjed om å 
ligge.

Det er viktig å skille mellom medfødt adferd (instinkter)  og 
tillært adferd. Medfødt adferd er meget vanskelig å endre, 
om enn umulig å få bort. Det beste vi kan håpe er å endre 
den noe, noe som også tar lang tid, sett i forhold til  tillært 
adferd.
Slik må det være, fordi en hund som mister noe av sin 
medfødte adferd, vil få problemer i samkvem med andre 
hunder, og ville ikke i vill tilstand løse de situasjoner som 
handler om å fungere og overleve. En hund uten jakt-
funksjon, uten  evne til å forsvare seg, uten å ha kontroll 
på omgivelsene, ville få det svært vanskelig.

De fleste av oss har en eller annen gang vært innom 
Pavlov og den klassiske betinging. Han viste at man kunne 
sette i gang en medfødt adferd med et stedfortredende 
stimuli. Han oppdaget at når hundene kjente lukten av 
mat, utløste det at hundene begynte å sikle.
Hva gjorde han da?
Jo, han begynte med å gi et signal med en klokke umid-
delbart før  lukten av mat ble tilført hundene. Etterhvert 
begynte hundene å sikle bare de hørte lyden fra klokka. 
Altså utløste klokka sikleadferden hos hundene, selv om 
duften av mat ennå ikke var tilstede. Klokka blir en sted-
fortredende påvirkning.

Slepespor er ofte brukt for å pirre hundens jaktlek. Ei fille 
bundet til ei line som forsvinner inn i lyngen, igangsetter 
også hundens jaktlek. Like mye som det utløser byttelyst 
når vi kaster/triller en ball bortover langs bakken. I disse 
”lekesituasjoner” kommer det tydelig fram den enkelte 
hunds ulike engasjement og styrke i forhold til jakt- og 
flokklek-funksjon. For mye og for lite påvirkning har stor 
betydning for å lykkes i disse øvelsene.
Dette er morsomme øvelser, som samtidig gir oss et bilde 
av hundens egenskaper, og som kan gi oss forklaringen på 
hvorfor vår hund er pinnegal eller balloman!
Gå ut og prøv!

Terje Johansen

Foto: Yngve Seippel

Butikk: Stasjonsveien 1, 3185 Skoppum  |  Tlf: 330 70 885
Produksjon: Grøstadbakken 5 - 3185 Skoppum  |  Tlf: 330 70 841
E-post: post@gunnestad-trevare.no  | Web: www.gunnestad-trevare.no
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kjøkken, benkeplater, garderobe m.m.
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Bromsveien 23
3183 Horten

Telefon: 33 04 59 87
Mobil: 97 54 02 50

E-post: post@knutlangaas.no

www.mesterhus.no

Hyllest til 

HANDELEN
John O. Egeland 

En lang rekke faktorer må være i samspill for å skape et 
levende lokalsamfunn. Blant disse er et godt arbeids-
marked og helsevesen, fungerende transportmuligheter, 
tilgang på utdannelse, kulturliv og fritidstilbud. Alt dette 
har Åsgårdstrand. Den lokale identiteten er sterk og  
historieforståelsen levende, slik det skal være i “Hortens 
eldste by”.

Åsgårdstrand er også et levende handelssentrum, men 
det er ingen selvfølge. Vi befinner oss midt mellom to 
større byer, et klassisk utgangspunkt for massiv handels- 
lekkasje. Likevel har vi to dagligvareforretninger, Vin-
monopol, Paletten Jern og Farge, Zandra mote, Nyland 
blomster, apotek, garnforretning, Circle K med posten og 
to frisører, for å nevne noe.

Da ektefelle Tone og jeg flyttet til Åsgårdstrand for ni år 
siden var det gode handelstilbudet en viktig faktor. Ikke 
minst ferskvaredisken og det gode vareutvalget hos Meny. 
Her tar jeg også med Joker som er et lite under med stort 
utvalg på få kvadratmeter.

Jeg kan ikke tenke meg å bo et sted uten tilgang på mat-
varer av høy kvalitet. Ikke minst når vi befinner oss midt 
i et av landets viktigste jordbruksområder. Her kan også 
Rekoringen Horten anbefales. Topp kvalitet direkte fra 
produsentene. Vi skal heller ikke glemme at fjorden ennå 
er levende, blant annet når det gjelder makrell, sjøørret, 
krabbe og hummer. 

At byen vår har fått eget Vinmonopol har betydning ut 
over høynet servicenivå. Polutsalg gjør et lite handels- 

sentrum mer robust og lønnsomt. Dessuten er det mor-
somt å se hvordan medarbeiderne på Polet har utviklet 
vareutvalget. Jeg våger å påstå at vårt pol er blant de 
beste i landet, størrelsen tatt i betraktning. Her snakker vi 
om ekte fagfolk.

Vi som er innflyttere kan i mellom se forskjeller de inn-
fødte tar for gitt. Etter rundt 60 år i Bærum og Oslo var det 
ett forhold som straks pekte seg ut da vi flyttet. Servi-
cenivået i distriktet, ikke minst i storkommunen Horten. 
Det liker langt over nivået vi var vant til. Både når det 
gjelder det faglig og det personlige nivået.

Det er ikke en løs påstand. Jeg har kjøpt alt fra to biler 
hos Toyota til åtte juletrær fra vår lokale idrettsforening. 
Huset ble pusset opp med maling fra Paletten farge. Også 
møbler er kjøpt lokalt. Og nesten alt mulig annet. Det 
eneste jeg savner er en helårs restaurant med ambisjoner. 
I mellomtida henter jeg utmerket thai-mat fra matvogna 
ved idrettsplassen.

For ordens skyld: Jeg er verken betalt for, eller oppfordret 
til, å skrive dette. Etter nesten 40 år som redaktør (Dag-
bladet) og tolv år i Pressens Faglige utvalg (etisk domsut-
valg) er jeg nøye med å passe på min integritet. 

Drivkraften er min interesse for hva som skaper kvalitet i 
et lokalsamfunn. Hva som binder det sammen, og derfor 
skaper og utvikler identitet. Her er historien en mektig 
kraft, men også all frivillig aktivitet. Det er mange drivere, 
og handelen er en av disse. Handler vi lokalt bidrar vi til å 
bevare Åsgårdstrands identitet.
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Til alle næringsdrivende i 

ÅSGÅRDSTRAND
(Enkeltpersonforetak og aksjeselskaper)

Det er krevende for styret å skulle selge inn 
annonser til magasinet, men vi er avhengig av 
inntektene for å finansiere utgivelsene. Hvis den 
enkelte virksomhet melder inn sine egne annon-
ser vil det være en stor avlastning, og vi vil kunne 
konsentrere oss om andre oppgaver.

De annonser som skal settes inn må leveres 
som ferdig fil til vår e-post adresse, men hvis det 
gjelder en generell annonse kan man henvise til 
tidligere innrykk ved bestilling.

Det kan selvsagt diskuteres hvor stor reklame-
verdi en annonse har, men hvis det gjelder konk-
rete tilbud om varer eller tjenester tror vi at det 
har en ganske stor verdi.
Det treffer i alle fall alle husstander i 3179 
Åsgårdstrand.

Generelle annonser om virksomheten har nok ikke 
så stor reklameverdi, men man viser for allmen-
heten at man støtter magasinet og utgivelsene. 
Og det gir i alle fall en viss PR verdi.

Ved å bestille uoppfordret vil vi gi følgende 
rabatter på våre listepriser (se side 3):
Kvart side 25% rabatt
Halv  side 30% 
Hel   side 40%

For hver utgivelse trekker vi ut en annonsør som 
får sin annonse gratis
(gjelder kun kvart og halv side).

Løp og kjøp –
Det er begrenset med plass.

26/1-22
Styret   
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HALVDAN
med band

SIVERTSEN

Hver gang vi møtes, 
har vi det bra…

Munchparken i 
Åsgårdstrand 3. juni
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Tlf.: 330 81 587

Man.:  Stengt
Tirs/Tor/Fre:  09.00 – 16.00
Ons.:  09.00 – 18-00
Lør.:  09.00 – 14.00

FRISØR

Facebook : 
AQUA Frisør

Instagram:
aquafris

Utover det, etter avtale med
Ann Teres, Helle eller Susanne.

Velkommen til oss!
Følg oss:

Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand

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

Åpningstider: 

Salg

M
Ø
B
E
L

CHESTERFIELD 
HODEGAVL 
ORD. 6.150,- 
NÅ 4.495,-

AURA KONTINENTALSENG
150X200 CM  

16.595,-
ORD. 33.185,-

AURA KONTINENTALSENG
180X200 CM  

18.310,-
ORD. 36.620,-

VERONA SOFA

9.725,-
ORD. 16.225,-

Velg mellom mange fine farger!

Verona - bygg din egen sofa
WWW.TOP-LINE.DK

40%
På byggesystem
i utvalgte stoff

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,-

50%

Inspirasjon 
til ditt 
hjem!

Det ikke alle vet, er at blåskjell er best om vinteren når 
vannet er kaldt. I sommerhalvåret gyter de, og da fors-
vinner mye av smaken. Nå har de energi og er smakfulle 
og lubne! Når vi tilsetter de rette ingrediensene, smaker 
det vidunderlig i de mørke og kalde vintermåneder. 
Lykke til med dine blåskjell.

Asiatiske Blåskjell.
Tilberedning beregnet på fire personer:

2 kg    blåskjell
1 ss     smør
2 stk    sjalottløk
1 ss redcurrypaste
1 dl      hvitvin
1 boks kokosmelk (ikke lettvarianten)
1 ss      sukker
2 ss      Fish-sauce
1 bunt  koriander
1 stk     lime i båter

Hell blåskjellene i vaskekummen i iskaldt vann. Fjern 
«skjegg» og skrubb vekk rur. Kast skjell som flyter eller er 
knust. Surr sjalottløk med smør i en stor kjele med lokk 
på middels varme til den er gjennomsiktig.

Tilsett red currypaste og la det surre videre i 2-3 
minutter.

Skru opp varmen. Tilsett hvitvin og la det fordampe i ca 
2 minutter til.

Tilsett kokosmelk, sukker og fiskesaus.
Kok opp og tilsett blåskjellene.
Kok under lokk i ca 5 minutter til skjellene har åpnet seg. 
Rist litt så alle skjellene får flyttet på seg.

Skjell som ikke åpner seg må kastes.

Helt til slutt vil jeg ha i en skvett Pernod. Dette er ikke 
nødvendig.

Strø over fersk koriander og servér med chiabatta eller 
rundstykker.

Dette blir nok ikke siste gang du spiser blåskjell om 
vinteren

BON APPETIT.  

Ann-Karin Brustad, Åsgårdstrand  

Asiatiske blåskjell
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Åsgårdstrand 
Sjømannsforenings- 
Damelag
Medlemmene i foreningen er damer i alle aldre fra 
Åsgårdstrand og omegn.

Foreningen ble startet høsten 1945, med den hensikt å 
støtte sjømannsstanden både økonomisk og moralsk. 
Mottoet var; «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 samfun-
det som tilkommer dem.For at vår forening på en verdig 
måte kan ivareta sjømennenes interesser trenger vi å sty-
rke våre fonds: Understøttelsesfondet for sjøfolk og deres 
etterlatte og husfondet. Vi vil også gjerne ha en fane og et 
norsk flagg. Som et ledd i arbeidet med å nå dette mål, er 
det vi i dag oppfordrer kvinnene til å danne: Åsgårdstrand 
Sjømannsforenings Damelag».
De første møtene ble avholdt i grupper hos damene privat 
på grunn av mangel på lokaler. Senere ble møtene avholdt 
månedlig på Victoria hotell. Dette er noe av historien fra 
1945, men Damelaget bidrar fortsatt med noe støtte til 

huset i Havnegata som tilhører Sjømannsforeningen, 
i tillegg til årlige bidrag til Redningsselskapet.

Nå avholdes møtene hver siste torsdag i måneden. Vi 
åpner møtet med evt. medlemssaker før vi får servert 
middag med drikke. En gruppe på 3-4 stk. står som 
vertskap for mat og tilrettelegging på hvert møte. Dette 
går på omgang. 
Vi har foredrag med ulike foredragsholdere og temaer.
Utvalgte bøker, orientering om ulike foreninger som DNT, 
helserelaterte temaer eller ulike yrkesprofesjoner er 
eksempler på slikeforedrag.
Vi blir kjent med nye mennesker og har en hyggelig tone 
på møtene.
Hvis du er interessert i å vite mer, evt. bli medlem, så ta 
gjerne kontakt med undertegnede. 

Med hilsen for styret
Torill Bakke Andersen

Det skal vare lett å drive med frivillighet og det skal 
bringe med seg glede. Verdiene frivilligheten skaper 
strekker seg langt forbi tall i kroner og ører. Fri- 
villigheten gir oss samhold, gode møteplasser og 
positive arenaer for mellommenneskelig utvikling. Alt 
fra fotballbaner og korps til badeselskap og akevitt, 
bare for å nevne noe. Åsgårdstrand med sine ca. 3000 
fastboende innbyggere har nemlig nærmere 30 lag og 
foreninger. Det er et lag eller en forening for hver 100 
innbygger, det! Det er noe byen må være stolt over. 
Jeg lar meg i alle fall imponere.

Vi ble velig glade når vi fant rom i budsjettet for å få 
gjort de nødvendige investeringene som må til for å 
få startet arbeidet for å gjennomføre planene om et 
etterlengtet Allaktivitetshus som også skal huse en 
ny barnehage. Forprosjektet starter nå i 2022 og 

fortsetter i 2023, vi ser frem imot byggestart i 2024. 
Vi vet at Allaktivitetshuset er viktig for lokalsamfun-
net i Åsgårdstrand og at det vil bidra positivt til gode 
møteplasser for alle. Det vil ikke minst bringe med seg 
glede og gjøre det lettere drive med frivillighet,
Christina Bratli, gruppelederHorten Arbeiderparti.

2022 er frivillighetens år. 
La oss håpe det blir et riktig 
godt år. 
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Vi har verksted og 1000 kvm butikk 
med utstilling både ute og inne.

Salg, service og deler til alle typer hengere!

www.hengere.as

Valleåsen 2
3174 Revetal

Tlf 33 06 33 00
mob. 90 02 79 66

petter@hengere.as

Din forhandler av: 
Tysse, Tredal og Ifor Williams
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RA SANGLAG
VI GIR OSS ALDRI !
Første helgen i desember 2021, fikk en del av oss delta 
med julesanger på Julemarkedet og Julegran- 
tenning på torvet i Åsgårdstrand.
Noen dager senere var det generalprøve på julekonserten 
vår i Åsgårdstrand Kirke.  Konserten ble dessverre avlyst 
på grunn av koronarestriksjoner.
På julekonserten skulle det også vært delt ut  
medaljer fra Norges Korforbund til 7 av våre  
medlemer, for lang og tro tjeneste som korsangere.

Jubilantene er 
Elsa H Løkseth                 For 50 år     
Turid Andreassen                  «
Ellen B   Myklebust        «
Olav Sørebø     «

Hege Susæg                     For 40 år
Tor R Hagland                        «
Karin Brøndbo                       «

Medaljene vil bli utdelt når vi kan samles igjen under  
trygge omstendigheter. Vi er stolte og gratulerer  
jubilantene våre.
Vi gir oss selvfølgelig ikke, og ser fremover mot nye 
muligheter i løpet av våren.
Vår konsert med Louis Jacoby som skulle vært 2 dager 
etter Norge ble nedstengt i 2020, er foreløpig planlagt til 
14.05.22 i Artilleriverkstedet på Karljohansvern.

På tross av avlyste konserter, fikk vi en veldig fin høst med 
forberedelser og opptrening av sangstemmer som hadde 
« ligget i dvale « en god stund. Ekstra bonus ble også det 
sosiale samværet, og følelsen av å være i gang igjen.

Nye medlemmer ønskes alltid velkommen til oss, ønsker 
du å bli med å synge, ta en telefon til Ingunn Huer 924 15 
923

For Ra Sanglag
Inger Johanne Sæther og Sissel G Vårum.

Springflo 16. oktober 
1987. 
Foto Torodd Eriksen.
Fotografens grønne 
transporter i bakgrunnen.

Springflo 16. oktober 
1987. Foto Torodd 
Eriksen.

Bilder fra Aasgaardstrand og omegn histiorielags arkiver
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