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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

Magasinet

3

Benn Solem

I denne utgaven kan du glede deg til masse nyttig informasjon om hva som
skjer i den deilige byen vår.

225,-GRATIS

BRUS
VED KJ
Ø
AV 2 ST P
OR
PIZZAE E
R

VINNER AV «VM» I PIZZA!

Våren er her for fullt og vi kan nyte dager utendørs og glede oss til alle aktivitetene
de mange foreningene og lagene har planlagt før ferien starter.
Hygg deg også med med innleggene om mat og drikke samt hagetips og forskjellige refleksjoner fra våre gode skribenter!
Har du forslag til innlegg, ta kontakt med oss, og husk også at du kan bruke spalten ”Folkets røst”.
Kos deg med magasinet og ha en fortreffelig vår og sommer.
Vi er tilbake med en ny utgave etter ferien!

Styret for Magasinet Åsgårdstrand

Benn Solem
Leder

Øivind Klausen
Nestleder

Yngve Seippel
Redaksjonssekretær

Morten Børresen
Styresekretær

Åse Nordland
Styremedlem

Roger Vårum
Kasserer
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VELKOMMEN TIL
ÅSGÅRDSTRAND BIBLIOTEK

Sanitetsforeningen

Vi vil gjerne
ha besøk
av deg!
VISSTE DU AT
ÅSGÅRDSTRAND HAR EGET
BIBLIOTEK?
På Åsgården skole har vi både folkebibliotek og skolebibliotek.
På skolebiblioteket møter du Jan-Egil Holter-Wilhelmsen hver tirsdag fra kl. 9-12.
Folkebiblioteket, en avdeling av Horten bibliotek, styres av Bente Synnes
Jacobsen og er åpent fra kl. 16-19 hver mandag. Du finner henne i andre etasje
på Åsgården skole. Her kan du låne, levere og bestille bøker, både for barn og
voksne. Ikke minst kan du få gode lesetips fra de ansatte; krim til påsken eller en
høytlesningsbok til leggetid.
Biblioteket følger skolens ferier.
Sanitetsdamer på mandagstur.

ÅPNINGSTIDER
HORTEN BIBLIOTEK:
Man – tors: 8-19
Fre: 8-16
Lør: 10-15
Meråpent bibliotek hver dag 7-23
ÅSGÅRDSTRAND BIBLIOTEK:
Man: 16-19
Skolebiblioteket: Tirs: 8.30-12

www.hortenbibliotek.no

Sjekk også
ut våre digitale tjenester
www.hortenbibliotek.no
•Pressreader
•Filmbib
•Filmoteket
•Bookbites
•Min vei
•NB

Sanitetsforeningen ga fastelavensris
til Hotellet

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:
styret@magasinetåsgårdstrand.no
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Men de utålmodige av hjertet kan ingen stoppe. Selv er
jeg happy med litt på trappa til Påske .

Finn Schjøll:

Hagen har
alltid vært mitt
«tilfluktsrom»
I år er det litt vanskeligere å holde fokus.
Verden er urolig på en for meg utenkelig måte.
Det med hagearbeide er at du får litt orden på
tankene dine. I år er det en krevende øvelse.
Det er ikke så vanskelig å holde fokus generelt, men jeg
skal forsøke å komme gjennom denne artikkelen uten
avsporinger. - det er våronn . fylle ventetiden med nyttig
hage- jobbing. Uansett så er jo det en nødvendig glede, så
pangstart er ikke meg imot.
Sist lørdag var første vårdag i hagen. Skikkelig rydde,
kaste, tenke, planlegge og ikke minst, sjekke Hagens
medisinske tilstand. Det er som jeg hører «VI LEVER»
gå som et ekko i hagen.
Snøklokkene og alle andre løkblomster har så vidt kommet med de første spede spirer. Snøklokkene er i tet med
små grønnhvite perler av skjøre knopper, de har alt satt
vårstemning i kroppen.
Krokusen har glad og fargerikt satt farge på bedet. Det
er vår, ingen tvil om det.
Jeg sjekker tre etter tre og ved å skrape litt i barken så
er det lett å se liv. Grenene er friske og grønne under barken. Blader og knopper varsler om vår. Når kloden dreier,
vender jordvarmen tilbake. Og når det er rundt null grader
om natta og 5-7 om dagen, i skyggen og 10-1215 plussgrader i sola. Vi kan trygt si alle monner drar.
Jeg har begynt å dekke mine solutsatte buksbom. Det er
er smart for det er sterke signaler sola sender til planten
vår. Er det frost i bakken, så får jo ikke planten vann. Da
er det best den tror det er vinter litt til. Sekkestrie gjør
nytten, og det er en hjelp at snøen er borte så blir ikke
refleksen så drepende. Dette kommer til å gå bra. Vi
snakker om en måneds tid fra nå hos meg. Alt er avhengig
av når sola starter sjarmoffensiven. Det er fort å bli svidd
for noen en hver av oss.
Løv og rusk og rask skal vekk. Jeg forsøker å røske litt i
plenen. Det er litt tidlig og behandlingen må nok gå litt

Nå er jeg mere på jakt etter kommunens beskjæringskompani. Våren er lik grener satt til driving. Grener i alle
varianter skal drives frem. Kommer du over en haug
grener så ikke rot det til. Ta forsiktig det du skal ha. Sekatør er nødvendig. Tresaks/rosesaks. Det er rett og slett
ikke hyggelig for de som gjør det fint for oss om de må
rydde etter oss også.
Det skal rett å slett ikke synes at vi har vært å forsynt oss.
Det er ikke rom for «Hjelpe beskjæring» i skog og mark.
Det er eiet av noen. Egen hage er fristed for den slags.
Grøftekanten likeså. For dere som husker moren min
forstår jo at jeg er arvelig belastet. Hun var grøftekanten-Dronning. Alltid kvister og greiner om turen var kort
eller lang.

dypere når det er tid for det. Lufting av plen er effektivt
og enkelt. Vent til du bokstavlig tar greipet fatt. Jorda skall
være tørr og litt varm. Det finnes redskap å få leid, men er
plenene under målet og greip innen rekkevidde, så klarer
du å «stikke» deg rundt.
Plenen er sammenklemt og litt nedtrykt etter vinteren.
Gi røttene litt «spa», det holder plenen frisk og fin. Kjør
greipet ned i jorda løft litt på plenen. Er du usikker, finner
du detaljert beskrivelse fler steder på nettet. Filmer om
temaet også vil jeg tro. Ikke en «fis» slipper fri. Verden er
tilgjengelig, det er jeg også. Sånn har det blitt, og jeg liker
det. Jeg bestemmer jo selv hva jeg vil se. Værre er det ikke.
Også neste trinn ligger på nett. Sjekk det ut, Plenpleie er
et bra stikkord.
Jeg venter litt med å «dresse» plenen til telen er ute av
jorden. Et tynt lag med premium jord skal drysses lett over
plenen. Næringsrik jord er gull. jeg elsker jord , Du får god
jord på hagesentre. Husk å be om det beste. 5 sekker
til 100 kr er ikke jord, det kan du være sikker på. Fet fin
kompostert jord er tingen og nødvendig for å oppnå gode
resultater.
Busker og trær er i hagene som sultne tenåringer. Næring
er bedre enn fyllstoff. Så kjør på med premium jord rund
røttene på busker og trær. Rosene elsker det. Du ser lett
forskjell, så å gi det lille ekstra, gjør ofte det helt store
ekstra. Det er gjennomgående. Drahjelp er bra.
Det er selvsagt 1000 ting å finne på, noe som er smart nå,
er å få vekk alt av nedvisnet bladverk/stilker på stauder.
Litt lettere å gjøre raskt før nytt «grønnsvær» dukker opp.
Da går det fort og effektivt.
Potter kan vaskes og klargjøres for våren. Stemorsblomster er på vei ut i milioner av krukker nå om dagen.
De tåler en støyt, selv drøyer jeg litt.

Og våren husker jeg stuen, spisestuen og entreén som
lysegrønn. Grener av lind var barndommens kvist sammen
med vårgul Forsythia. Overalt. Jeg har knust «moderatgenet» allerede i oppveksten. Arv og miljø.
Har du hage, er Forsythia den enkleste av alle. Den
har vært litt i bakleksa et snes år nå.
Gult har vært så ukult som det kan bli.
Trender snur! Halleluja. Så de gule blomstene og vekstene
er på vei inn i hagene igjen.
Det samme er trenden med trær. Trær holder en have
oppe, og gir karakter og skygge. Solen er best i skyggen,
for meg og mange andre også.
Jeg elsker trær.
Det mest fantastiske med trær er hvor fine de er akkurat
der de er. Joyce Kilmers vidunderlige dikt Trees får du her i
dobbel dose. Det er gjendiktet til norsk av Andrè Bjerke.

Trees
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is pressed
Against the earth’s sweet-flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.
Her er Andrè Bjerkes versjon.
Trær
Jeg vet at jeg får aldri se
et dikt så herlig som et tre,
et tre som presser, tørst og tyst
sin munn mot jordens fylte bryst,
og ser mot Gud, en ask, en lønn,
med hender hevet som i bønn.
Et tre som bærer høst og vår,
små fuglers rede i sitt hår,
og favnes ømt av sne og regn,
med all naturens elskovstegn,
Et dikt kan lages av enhver,
men bare Gud kan dikte trær.
Det er vel ingen grunn til å drøye artikkelen
KOM DEG UT - DET ER VÅR !
Finn Schjøll
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Badeplassen var møteplass på 1930-tallet

Åsgårdstrand i 1934
Hva skjedde i dette tilfeldige året?

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.
Kontakt oss
Helge Rognes
Tlf: 980 87 777
helge@asgarden-elektro.no

Kenneth Lund Olsen
Tlf: 923 43 946
kenneth@asgarden-elektro.no

asgarden-elektro.no

I 1934 hadde turistene sluttet å komme til badebyen,
og det var kamp om feriegjestene. Tjøme og Sørlandet
hadde blitt populære, og folk hadde ikke like mye penger
mellom hendene som tidligere. Grand Hotell brant i
1930 og var nå bygget opp igjen. Det var håp om at den
nyåpnede bilfergen mellom Horten og Moss kunne føre
til flere turister, og den nye tennisbanen som var anlagt
nedenfor Badehotellet kunne også trekke folk. Noen klaget over at det bare var dans på hotellene onsdag, lørdag
og søndag, og hvor var det blitt av den gamle seilskuta
som hadde tatt med turister på tur i gamle dager? Nå
måtte det ordnes opp!
Den største hendelsen dette året var besøket til den
nederlandske dronning Wilhelmina som kom med et
større følge til Aasgaarden Turisthotell i august 1934.
Dronningen var nylig blitt enke, og trengte ro, ble det
sagt. Det ble flagget over hele byen i anledning besøket,
og det var strengt forbudt å fotografere de kongelige.
Datteren Juliana, derimot ble observert vandrende

gatelangs, og spilte både tennis og fikk svømmeopplæring av de lokale.
I 1934 var det også kommunevalg, og her skjedde det
en liten revolusjon i den lokale politikken. Arbeiderpartiet fikk sin første representant! De borgerlige stilte
med en fellesliste og for første gang var det faktisk to
klare politiske alternativer. «Vi vil ikke styres fra Russland,
vi skal styres av nordmenn», sa de borgerlige. Stem for
«Frihet, hjem og fedreland». Arbeiderpartiet anklaget de
borgerlige for å være en lukket klubb, og nå ville de lufte
ut. De mente bystyret besto av «ekte reaksjonære folk»
som ikke forsto hvordan skatten tynget fattige lønnsmottakere. «Fram for arbeid, brød og frihet!»
Resultatet ble omtrent som ved tidligere valg. Den
borgerlige listen fikk 180 stemmer og 19 representanter.
AP fikk 13 stemmer og én representant. Ikke helt i tråd
med resten av landet der Johan Nygaardsvold i 1935
innledet Arbeiderpartiets lange dominans i norsk politikk.
Av Rune Henningsen
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Petanque
Av Bjarne Jespersen

VI TILBYR ALT AV
ELEKTRIKERTJENESTER!
Du finner oss i
Storgata 94 i Horten

Hver torsdag og lørdag står det en broket forsamling
nedenfor Grand Hotell, som forstyrrer den offentlige orden
med entusiastiske brøl og oppmuntrende, velvillige rop.
Nyskjerrige forbipasserende lurer selvfølgelig på hva som
foregår. Da forklarer vi med stolthet at dette er Åsgårdstrand Pentanqueklubb som har sine treff nevnte dager
fra kl. 13 til ca. kl. 15.
15 entusiaster dannet Åsgårdstrand Petanqueklubb den
20. Oktober 2007. Ivrigheten dabbet dessverre raskt av,
og noen ganger var det bare to spillere på banen.
I dag er det blåst nytt liv i klubben. Av de omtrent 20
betalende medlemmene , møter godt over halvparten opp
hver uke. To nye baner, bortenfor den første, er laget på
dugnad og da kan vi spille mange flere samtidig.
Hvem som helst kan bare møte opp , du låner noen kuler
og ser om dette kan være noe for deg. I så fall kan du kjøpe

et sett kuler til omtrent hundrelappen på f.eks. Biltema
eller i en sportsforretning. Da får du seks kuler og en liten
trekule i en veske. Hvis du vil, kan du melde deg inn i foreningen for kr. 250,- og da kan du spille så mye du vil, både
sommer og vinter et helt år.
Det er mye enklere enn du tror. Pøsregn, vind og store
snømengder kan selvfølgelig være en ulempe, så kle deg
godt Vi har flomlys på den ene banen.
Ta kontakt med oss for å få greie på hvordan du spiller.
Velkommen skal du være!

Intervju med
Hilde Haug Larsen
August 2011 ble Hilde ansatt som undervisningsleder
i Borre, Åsgårdstrand og Nykirke, med ansvar for ungdom fra konfirmantalder tom. 18 år. Hilde har alltid
hatt lyst til å jobbe med ungdom, men det ble først
de siste årene i hennes yrkesaktive liv at dette ble
aktuelt. Da var hodet fullt av idéer, og hun satte i gang
med konfirmanter, leirer, samt oppstart av lederkurs,
ungdomsklubb og etter hvert TenSing. «Det har vært
meningsfullt, og gitt meg energi» sier Hilde smilende.
For henne har det viktigste alltid vært den personlige
kontakten med ungdom, og å se hver enkelt. Samhandlingen med ungdom er topp, ifølge Hilde.

abcelektro.no ✆ 33 04 99 99

I koronatiden ble det nye utfordringer, og Hilde laget
snapchat-gruppe for konfirmantene, med innlevering
av oppgaver, blant annet «amacin’ race», som handlet
om å ta bilder av «spor av Gud i nærmiljøet». Et annet
prosjekt, der konfirmantene tok bilder av noe de var
takknemlig for, ble delt på facebook-gruppe med
konfirmantforeldrene, da det ikke var anledning til å
ha utstilling i kirken i denne tiden.

utmerker seg spesielt ved at hun ser alle, inkluderer
alle på en god måte, og behandler alle likt uavhengig
av hvem de er og hva de mener. Hilde er også flink til
å følge opp på sosiale medier, og er veldig oppmerksom. Selv etter at han har flyttet fra Åsgårdstrand
og ikke er en del av miljøet lenger, får han fortsatt
bursdagshilsener fra Hilde.

Vi har spurt en av ungdommene, Hans Petter Vatne,
som har kjent Hilde gjennom konfirmasjonstiden,
TenSing og flere ungdomslederkurs. Han beskriver
Hilde som snill, og flink til å få ting til å skje. Hun

Selv om Hilde slutter i jobb, er hun fortsatt engasjert
med et verv i programstyret til KFUK/KFUM. Vi takker
Hilde for den flotte jobben for våre ungdommer, og
ønsker lykke til med videre planer.
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KIWANIS CLUB
ÅSGÅRDSTRAND

Kiwanis i ditt
nærmiljø siden 1979

Vi støtter lokalsamfunnet vårt
Kiwanis satser stort og gleder seg til sommeren.
Dukkedagen som var 23. april er Kiwanis første store aktivitet i år, en storsatsing på
Paletten kjøpesenter.
Her hadde vi dukketeaterforestillingen «Boss stjeler showet» med Cecilie Schilling fra
«KATTAS» Figurteater Ensemble as. i Tønsberg. Kiwanis takker Meny og Paletten for all hjelp
til å få til forestillingen på en god måte. Plakater ble satt opp, samt pamfletter ble delt ut og vi
inviterte hele Åsgårdstrand til 3 forestillinger, kl.12.00, 13.00 og 14.00 på dagen.
Målet med dagen har vært å selge Kiwanis-dukkepins á kr 50,- som igjen blir til en Kiwanis-dukke,
som vi deler ut gratis til helsestasjoner, sykehus, legesenter og ambulansetjenesten. Åsgårdstrands
innbyggere har alltid vært flinke til å støtte opp om vårt arbeid for barn og ungdom i vårt nærområde,
så tusen takk for det. For våre barn som kommer i kontakt med helsetjenesten håper vi at disse
Kiwanis-dukkene blir til god hjelp. Dukkene er populære blandt helsepersonell som terapidukker.

Dukketeater på Paletten

Vi går i 17 mai tog

17 maifeiring. Også i år ønsker Kiwanis å bistå til en god 17 maifeiring i Åsgårdstrand.
Nasjonaldagen betyr mye for oss alle.
Åsgårdstrandsdagene. Endelig kan vi gjennomføre Åsgårdstrandsdagene igjen, og Kiwanis satser
alt for å legge til rette for at disse dagene skal bli minnesrike for alle. Vi setter opp Kiwanisteltene, og
selger pølser, vafler, kaker og kaffe og mineralvann. Besøk oss gjerne, og støtt oss!
Vi selger også Kiwanis-dukkepins.
St. Hansfeiring. Også i år stiller Kiwanis opp med ved til båltenning, underholdning, og salg av
kaker og drikke.

Åsgårdstrandsdagene med salg fra våre telt

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en flott aften i badeparken.
KIWANIS ønsker alle i Åsgårdstrand en fin vår og sommer.

Tekst: Jan Bredo Mathiesen
Foto: Roar Hansen
St.Hans i badeparken

Pins og Kiwanis-dukker
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ENDELIG
SYKKELSESONG!
23.999;
TILBUD!

GEKKO - FLASH TRK E5000 MIX 9S

Praktisk elhybrid for transport og tur. Rammegeometri for komfort og effektivitet. Shimano
E5000-motor med 40Nm for alle bakker. 418Wh Shimano-batteri gir god rekkevidde.

29.999;

WINORA - TRIA N7 ECO DYP

Elsykkel utviklet spesielt for nordiske forhold. Ekstra lav ramme for enkel på og av. Oppreist
sittestilling for komfort og godt overblikk. 28” hjul med stort utvalg av dekk. Bosch Active
40Nm drivsystem. 400Wh batteri for lengre turer.

TILBUD!

DBS - VeiEL S6100 9SP

Kraftig og rask elektrisk hybridsykkelen utstyrt med det velrenommerte Shimano Steps
E6100-systemet. Mye utstyr, blant annet 9 gir, skjermer, lys foran og bak, bagasjebrett,
støtte, låsbar dempegaffel og sykkellås. Høy kvalitet på gir og bremser gir deg en trygg
og sikker sykkeltur.

29.999;

GIANT - EXPLORE E+3

32.999;

Allsidig allround el-sykkel for tur, pendling eller lett terrengsykling. Den gir deg friheten til å
sykle lenger med EnergyPak Smart-batteriet som leverer 500Wh og smarttelefontilkobling
gjennom Bluetooth. Giant Explore er flere ganger testvinner i Norge.

Åsgårdstrandsdører

–en ydmyk lek med klassiske motiver
Å stå utenfor en dør gir en egen
følelse. Virker døren litt mektig
og kanskje litt avvisende?
Inviterer den meg inn?
Er det bare en dør rett og slett.
Ingen ambisjoner om å være
noe mer eller mindre. Et blankt
ansiktsuttrykk.
Tone Harr Lind
Åsgårdstrands gamle ærverdige dekorerte
dører blir omtalt som «en ydmyk lek med
klassiske motiver». Rent stilmessig ble det
Louis XVI stilen som fikk fotfeste. Man flottet
seg med å la dørene prydes med girlandere,
akantusblad, dusker og tannsnitt. «Hoveddøren var hovedmotivet, mot den rolige
bakgrunnen som de panelte ytterveggen
dannet». (Hentet fra boken; Åsgårdstrand
1550 – 1950)
Når et hus eller bygning fremdeles «ligger på
tegnebrettet» gjøres mange valg. Stilarter og
epoker har påvirket valgene gjennom tidene.
I dagens verden er vi nok mer fristilte. Vi blar i
huskataloger og påvirkes av trender. Engasjerer arkitekt
kanskje? Uansett så skaper vi et formuttrykk - bevisst
eller ubevisst.
Dører og vinduer er husets ansikt og øyne. Det er spennende å se hvordan fasadeuttrykket endres når man
endrer nettopp dører og vinduer underveis i tegneprosessen.

Vi har et MYE STØRRE UTVALG av kvalitetssykler i butikken!
GUTTA PÅ SPORTEN AS

Torget 6,
3181 Horten
Tlf: 33 04 53 00

ÅPNINGSTIDER:

Man-fre
Tors
Lørdag

10:00 - 18:00
10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
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I den forbindelse vil jeg slå et slag for de mange snekkerbedriftene som har spesialisert seg på dører og vinduer
– etter tegning. Skapergleden ved å utforme nettopp din
egen inngangsdør skal ikke undervurderes. I dag er det
nesten for enkelt å dra til et byggevarehus og hente en
dør fra en masseprodusent. Det har gitt oss en arkitektur
som gjør at vi nok har mistet stedlig identitet og særpreg
landet rundt. Åsgårdstrand har nettopp utmerket seg
ved sin særpregene arkitektur og dermed blitt et hyggelig

reisemål. Vi gleder oss over dette, både som fastboende
og turist. Det er en viktig verdi.
Skaperglede og fantasi er noe som gir livsglede og
livskvalitet. Ta en titt på nettet og let opp de mange
snekkerbedriftene som lager vakre dører og vinduer.
Kunne det ha vært noe å utforske nå når jeg skal bygge
eller pusse opp? Kanskje ta en tur og be om å få se litt på
det som lages og ikke minst hvordan? La seg inspirere
av de som har dette som yrke. Oppleve godt håndverk.
Prøv! Se på arkitekturen rundt deg med nye øyne. Og
neste gang du står foran en dør, så kjenn etter; Hvilken
følelse får jeg? Inviteres jeg inn? Sier døren meg noe om
hvem og hva som skjuler seg innenfor? Tar jeg meg i å
betrakte døren og tenke; Dette ble et fint øyeblikk?
Dører kan åpnes…
Velkommen inn!
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et menneskespor fra et annet. Det kan være lagt ut flere
spor fra mennesker gått ut fra et punkt, og som etterhvert
beveger seg i forskjellige retninger. Når hunden får lukte
på en gjenstand tilhørende en av dem, vil den følge sporet
etter den personen, uansett om hele terrenget er overtråkket av spor. Dette siste krever dog en del opplæring,
men likefram er dette noe hunden har forutsetninger for
å klare.
Hva er vel mer imponerende enn å se en bordercollie styre
en saueflokk fra beite og inn i en innhengning? Se hvordan
hundeeieren bruker fløyta og hvordan hunden reagerer og
styres.
Se hvordan hunder slår av og på lyset, åpner og lukker
dører hos personer som er avhengig av slik hjelp. Hva med
førerhundene, deres evne til å lede personer i trafikkerte
områder og med mye mennesker og mange stengsler og
hindringer på fortauene? Intelligente?
Neppe.
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Forstår de hva vi sier? Åpenbart nei, men de setter de
ordene vi sier i sammenheng med opplevde, positive
situasjoner.
Hunder er flinke til å lese våre mentale reaksjoner, lese
vårt kroppsspråk og tyde vår ansiktsmimikk.
Mange har ”gått i fella” når de kommer hjem og ser at
hunden har spist litt på en av skoene til oss tobente. De
påstår liksom at hunden skjønner at den har gjort noe
galt, i og med at den vender seg litt bort og ikke møter
vårt blikk!
Sannheten er heller at den ”værer” vår sinnsstemning etter vi har sett hva den har gjort med skoene. Den
observerer raskt at vi er sinte, og gjør seg så stakkarslig
og liten som mulig, for å unngå ubehag. Som den også
gjør mot andre hunder, når den er usikker på hva den skal
gjøre, og hva som skal skje.
Hunden er et flott vesen!

Foto: Yngve Seippel.

Senior hjelpen

Den fantastiske hunden
Av Terje Johansen, instruktør og dommer i
Norske redningshunder.
På et TV-program her om dagen ble det påstått at en
hund var lært opp til å hente en gjenstand blant mange
andre gjenstander på et gulv, bare ved å bruke et navn på
gjenstanden. Ikke nok med det, vedkommende påstod
at hunden kunne navnene på alle de 1000 gjenstandene
som lå på gulvet. For meg minnet dette om historien om
hesten Trampe, hvis eier påstod at hunden kunne telle.
Han ble avslørt fordi han blunket til hesten når den skulle
stoppe og trampe. Sa han åtte, trampet hesten åtte
ganger!
Det er ingen tvil om at hunder kan være kloke individer.
Men at de er intelligente, er å dra det for langt. Men de
har utrolige mange, gode egenskaper, som menneskene
har benyttet seg av i tusenvis av år. Men egenskaper er jo
som kjent ikke det samme som intelligens!
Hunden kan brukes til å avsløre sykdommer, den kan finne
råte i gamle telefonstolper, den finner narkotika som er

gjemt på de mest utrolige steder, den kan søke opp og
finne mennesker som har gått seg vil, de finner folk og
gjenstander i snøras og sammenraste bygninger, den kan
hente nedskutte fugler på jakt, den sporer opp skadet vilt,
den kan identifisere mennesker med sin utmerkede nese.
Men at den er intelligent, det er den ikke!
Jeg kan gå med hunden i skogen, ta opp en kongle fra
stien, kaste den tilbake til haugen med kongler, og be hunden min hente den konglen jeg holdt i hånda.
Og hva skjer?
Jo, den setter i gang sin utmerkede nese, og finner de
luktmolekylene fra hånda mi, på den spesifikke konglen,
tar den opp blant flere hundre andre, og bringer den til
meg!
Det samme skjer når vi bruker hundene til å identifisere
personer. En gjenstand som hunden har snust på, og som
tilhører en person blant flere, gjør det mulig for hunden å
peke på den personen som eier gjenstanden.
Det samme skjer med hunder som er opplært til å skille

Praktisk hjelp og rådgivning til pensjonister
i Horten kommune
Frivillighetens år 2022 er alle frivillige lag, foreninger
og organisasjoners år. Året er forankret i regjeringens
Frivillighetsmelding. Frivillig engasjement er en av de
viktigste verdiene i vårt samfunn. Den gjør at mennesker møtes og lærer hverandre å kjenne på ulike
arenaer. Den bidrar til en opplevelse av fellesskap og
forebygger ensomhet. Seniorhjelpen i Horten er en
slik arena. Basert på støttespillere som bidrar økonomisk, kontorvakter som tar imot oppdrag, hjelpere
som utfører oppdrag og styrearbeid. Alle våre hjelpere
er frivillige med varierende yrkeserfaring, kompetanse
og som etter avsluttet yrkesliv gjerne vil ha noe å
gjøre til nytte og glede for seg selv, for sine medmennesker og for samfunnet.
Flere eldre vil komme til å bo alene i egen bolig.
Seniorhjelpen tilbyr hjelp med de små praktiske oppgavene i hjemmet som man vanligvis gjør selv, men
som man av ulike grunner ikke lengre er i stand til å
utføre. Som de fleste frivillige organisasjoner etter to
år med lav aktivitet er Seniorhjelpen i Horten klare til å
stå på for alle som ønsker å bruke våre tjenester, eller
har ønske om å være en hjelper som kan bidra med å
ta ulike oppdrag.
Seniorhjelpen ønsker å takke Benn Solem for den
enestående innsatsen han har lagt ned i å bygge opp

å lede Seniorhjelpen i mange år. Når han nå har valgt
å trekke seg tilbake er det en velorganisert og velfungerende organisasjon han gir fra seg. Les mer om
Seniorhjelpen på vår hjemmeside enten du ønsker
hjelp eller vil hjelpe. Det er ikke noe krav om at man
skal være gammel for å bli hjelper.
www.seniorhjelpenihorten.no
Seniorhjelpen i Horten
Birthe Carlsen
Styreleder

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

18

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #12 MAI 2022

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #2 MAI 2022

19

VELKOMMEN TIL

RÅDHUSKVARTALET
I ÅSGÅRDSTRAND

MUNCHS HUS - ÅSGÅRDSTRAND

VELKOMMEN TIL GALLERI ASK

Omvisninger i Munchs hus. Vandringer i Munchs fotspor.
Digital opplevelser. Museumsbutikk.
Velkommen til Edvard Munchs Åsgårdstrand!

Utstillingsprogrammet 2022:

Mai: Lørdag og søndag kl. 11-16.
Juni, juli og august: Tirsdag-søndag kl. 11-17.
Se www.munchshus.no eller Facebook
for detaljert informasjon

23. april – 15. mai / Tobias Liljedahl
21. mai – 5. juni / Taru Kallio
11. juni – 3. juli / Magnhild Opdøl
9. juli – 31. juli / Stein Are Kjærås Dahl
6. august – 28. august / Sandra Blichert
3. september – 25. september / Fredrick Arnøy
Mer info om de enkelte utstillingene finner du på
www.galleriask.no.
Vi holder åpent lørdag og søndag 12-16.
VELKOMMEN!

Det ligger en travel vår og forsommer
foran oss.
Vi skal gjennomføre i alt 3 konserter
samt delta på flaggheis og bekransning
ved Rådhuset 17. mai

Her kan du nyte
smakfulle retter,
eller bare ta en
kopp kaffe.
Åpningstider i sommer:
Mai: Fredag 17-23 - Lørdag 12-23 - Søndag 12-17
Juni: Onsdag og torsdag 16-23
Fredag og lørdag 12-23
Søndag 12-21
Juli: Tirsdag-lørdag, lunsj og middag 12-23
Søndag 12-21
Mandag stengt

Endelig høyt aktivitetsnivå
i koret igjen

Åsgårdstrand Bymuseum
Bymuseet er under arbeid i 2. etasje på Rådhuset. Bystyresalen
er ferdig, samt karter og presentasjon av Åsgårdstrand og
historielaget. Levende film på storskjerm i «stuen». Plakater med
før- og nå-bilder, og annet stoff fra tidligere utstillinger. Det vil
komme endringer utover sommeren og høsten. Gratis inngang.
Åpningstider i sommer: Tirsdag-søndag kl. 11-17

Startsskuddet går den 14. mai. Da blir det konsert med
Louis Jacoby i Artilleriverkstedet på Karljohansvern.
Denne konserten har vi hatt på agendaen i over to år
og gleder oss til endelig å gjennomføre.
Vår tradisjonelle sommerkonsert i Åsgårdstrand Kirke
i forbindelse med feiringen av Åsgårdstrandsdagene,
blir lørdag 4. juni Kl 1600. Det vil på denne konserten bli
utdeling av medaljer til våre jubilanter. En representant
fra Korforbundets fylkesstyre vil stå for denne
utdelingen. I tillegg til jubilantene fra 2021, har vi to
medlemer som jubilerer i 2022. Disse to er Heidi
Thorvaldsen og Jan-Walter Thorvaldsen. De får medaljer
for imponerende 50 år som korsangere. Disse vil også få
sine medaljer utdelt på sommerkonserten. Vi gratulerer.

Vi avslutter sesongen vår den 18. juni. Da har Louis
Jacoby invitert Ra Sanglag til å delta på sin opptreden for
Søvnforeningen på Soria Moria i Oslo.
Åsgårdstrand blir etterhvert godt utstyrt med hjertestartere. Ra Sanglag fikk sin hjertestarter installert i
huset vårt på Furuhaug, nærmere bestemt Raveien 266
i mars.
En gruppe på 10 stk fra Sanglaget samt vår pedell, som
forøvrig bor i huset, deltok på førstehjelp/hjertestarter
kurs den 12. mars i år. Vi er klare til innsats om det skulle
være nødvendig.
I september planlegges vårt tradisjonelle Loppemarked
etter to års pause.
Vi kommer tilbake til detaljer rundt dette i det neste
nummer av Magasinet.
Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til konsert.
GOD SOMMER fra Ra Sanglag

Inger Johanne Sæther og Sissel G Vårum
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Frantzens Konditori &
Munchs Café
Vestfolds
hyggeligste
sted
Stangsgate 5
3179 Åsgårdstrand
Tlf.: 33 08 10 26

Nydelig mat - Ferske bakevarer - Sommerhage - Peiskos
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ANTIKK
Kunsten å lage og drikke te
I Londons zoologiske hage i Regent’s Park slutter sjimpansene hver ettermiddag plutselig med det de holder
på med, og til stor fornøyelse for både store og små,
inntar de sin ettermiddagste. Manerene deres er sannsynligvis bedre enn de var hos 1600-tallets tedrikkere,
som først affektert helte teen på skålen for så å føre den
i seg med ”hørbar slurping og snøfting som uttrykk for at
de likte drikken”
Over hele verden har tedrikking vært forbundet med
seremonier, skikker og ritualer. I Japan blir en teseremoni
gjennomført etter strenge regler, som ble skrevet ned for
omkring 600 år siden. Russerne samler seg fremdeles
omkring en dampende samovar og drikker te av glass
som de setter opp i små metallholdere for ikke å brenne
fingrene. Annerledes går det til i de veldige russiske
områdene i Asia, der en person tar av seg skoene, stiger
opp på en forhøyning dekket med puter og drikker te av
en vid keramikkbolle. I Australia slo den sagnomsuste
nybyggeren en håndfull teblader oppi kokende vann i det
kjære, sotede kokekare sitt, og lot vannet putre en stund,
for så, når arbeidsdagen var slutt, å vende tilbake til det
livgivende brygget som da hadde trukket akkurat lenge
nok.
Fra Amerika omkring midten av 1800-tallet ble det
fortalt om en bondegutt som hadde fått en halv kilo te
fra en venn i byen. Gutten trodde at det var en grønnsaksort, så han kokte innholdet til middag. Væsker slo han
naturligvis ut.

Ifølge ekspertene er dette den riktige måten å lage te
på; Varm opp friskt vann til det kommer i ordentlig kok.
(Varm aldri vannet opp igjen til en påtår, det gir en flau
smak). Skyll så tekannen i varmt vann og ha i te – ca
20 gram teblader til en liter vann. Dekk kannen med
en tevarmer. (I likhet med skyllingen har tevarmeren til
oppgave å holde kannen varm mens teen trekker). Vent
fem minutter med å skjeke teen. Det er fornuftig å ha
melk i, om ikke annet så fordi kaseinet som melken inneholder, har den egenskapen at det hindrer garvestoffene
i teen i å løse seg opp, og på den måten fjerner noe av
den astringerende virkningen.
Den vanlige oppskriften med ”en teskje pr. person og en
til kannen”, hevder eksperter er helt feilaktig. Grunnen
er at den ikke tar hesyn til at skjeer er av ulike størrelser
og at det gir forskjellige resultater, alt etter hvor mange
personer det gjelder. Men de fleste – sørlig de som
bruker teposer – velger å lage te ved hjelp av synssansen. Når væsken har fått passende sterk farge,
slutter de å la teen trekke.
Så nå kan du lage deg en god kopp te og nyte dagen i
den vakre byen vår!
Inge Solheim

Anno 1914

Tesett: København ca. 1780 - 1790

Kopp fra samovarsett.
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SMAKEBITER FRA ÅRETS PROGRAM

Sommerkonserter
RÅDHUSKVARTALET - ÅSGÅRDSTRAND

HALVDAN

SIVERTSEN
med band

lørdag 4. juni.

Konsert i Munchparken!
Vi er stolte og glade over å

21.07 LOUIS JACOBY

22.07 JAN EGGUM

presentere Norges mest folkekjære
artist som hovedattraksjon fredag
3. juni. Dette blir en helt unik
konsertopplevelse med en de
varmeste og morsomste artistene vi
kan oppleve, noe vi alle trenger nå.
Etter et halvt århundre som artist, har hele Norges
Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han er
fremdeles opptatt av den kloden vår, brenner fortsatt
for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss.

28.07 HELLE BRUNVOLL KVINTETT

29.07 OLE BØRUD

Rådhuskvartalet skal igjen fylles med smakfull servering og gode opplevelser, og vi
er glade for å kunne presentere et flott konsertprogram også denne sommeren.

VELKOMMEN TIL FINE
SOMMERKVELDER HOS OSS!

Bakkenteigen
Kulturhus

For øvrig program og billetter:

www.bakkenteigenkulturhus.no

Rådhustorget, tlf.: 33 08 53 80 man-fre 8-15 (NB! Kun kortsalg)

Halvdan Sivertsen er en av landets mest populære
artister de siste 30 år. Hans velkjente sanger som
eksempelvis «Kjærlighetsvisa», «Sommerfuggel
i vinterland», «Venner» og «Nordaførr vårvisa»
er kjente for de fleste av oss. I 2020 ble han
innlemmet i Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag
til den norske populærmusikken. Halvdan har fått 7
spellemannspriser og han er tildelt Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden som «belønning for
utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».
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.
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.

PERNILLE ØIESTAD
Ikke nok med det, før Halvdan Sivertsen går på scenen
skal vi låne øret til Pernille Øiestad, en dyktig artist og
låtskriver med base innen Jazz, pop og viser. Pernille var
først å se på talentprogrammet X-factor som 17 åring,
senere både på MGP og Beat for Beat. Samt i flere år
sunget julen inn i TV2s “Julekveld hos Prøysen”. De siste
årene har hun også vært å se på både skjermen og
scenen sammen med komiker Jon Niklas Rønning, i hans
soloforestilling “Jeg reiser alene”. Hennes debutalbum
“Helt på ekte” høstet strålende kritikker, der låten “Grep”
ble nominert til musikkforleggerprisen for “Årets Verk”.

- Vi gleder oss til å samle oss om en felles
opplevelse igjen, hver gang vi møtes har vi det
bra! Det ligger an til en uforglemmelig kveld i
hagen til Munch.

Billetter selges hos Fargerike og Trattoria
Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand og via Ticketmaster.no.

Noen smakebiter fra årets program. Byfest fra fredag 3. til søndag 5. juni.

T
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Konsert kl 14.00 i
Badeparken på søndag
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Overskuddet av salg fra
produkter fra Aasgaard Gilde har
bidratt til at Åsgårdstrand får utplassert
flere hjertestartere. Denne hjertelige gaven
kommer oss alle til gode selv om vi håper det
aldri blir nødvendig å ta disse i bruk. Det blir
gjennomført en opplæring i bruk av disse fra
scenen i Badeparken, i regi av Røde Kors. Vi
håper at riktig mange får dette med seg.

Elling Hem er en trubadur fra
Sandefjord. I over 25 år har han
spilt rundt på events, fester og puber i
hele Norge. Han er kjent for sitt smittende
gode humør, og Ellings repertoar består
utelukkende av kjente låter som
du garantert har hørt før.
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Opplæring lørdag kl 14.45, rett
etter at deltakerne av
Meny-mila løper av sted.

Forestilling kl 12.30
i Badeparken
på lørdag

Det blir 50 utstillere med
kunsthåndverk, tekstiler
og spiselige spesialiteter i
havneområdet.
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Stort marked
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Hagbart Frisk er klovnen
som har lært å trylle av mamma,
og som reiser rundt i land og strand
for å vise fram alt han har lært. Han
dukker opp når man minst venter det,
med sekk på ryggen og gitar på magen.
Sekken har mamma pakket full av alskens
tryllesaker, og gitaren har Hagbart
stappet full av fengende melodier.

g
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Når passer det
best å ta en dans? Kanskje
spesielt akkurat i disse tider. Vi
lager dansegulv i Badeparken og
en stor gjeng av dansere fra Tønsberg
Salsaklubb byr opp til eksotiske rytmer
lørdag kveld. Og de som har lyst slenger seg
med på dansegulvet. Her blir det liv og røre
og masse variert musikk. Aasgaard Gilde
holder åpen bar på Brygga så det
ligger an til en helaften.
Dans i Badeparken
lørdag kl 18.00 ->

Det blir en masse leker,
aktiviteter og underholdning
for hele familien hele helgen.
Barnebåten Elias fra Redningsselskapet
ligger ved brygga. Dansegruppene
Verzitale og La Salle de Dance kjører
show på scenen i Badeparken.

Fullt program blir distribuert i din
postkasse rett før Åsgårdstrandsdagene
Facebook.com/arrangementaasgaardstrandsdagene
Aasgaardstrandsdagene.no

Sjørøveren kommer og
forteller om øya der han
skulle gjemme den store skatten
sin. Forestillingen inneholder en
gammeldags engelsk spilleboks,
sjørøvere, heks, spøkelse og alt som
hører med. Forestillingen spilles av
og med Petter Wiik.
Vises søndag kl 16.00
i Badeparken.
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lørdag 4. juni.

For barna: ÅIF-sprinten

Felles oppvarming kl 12.15.
Start kl 12.30. Alle får premie.

ÅIF arrangerer, i samarbeid
med Åsgårdstrandsdagene og
hovedsponsor Meny, ÅIF-løpet
lørdag 4. juni.

Alle skal med: 5 km

Felles oppvarming kl 13.15. Start kl 13.30. Et løp for alle.
Løp alene, med familie eller vennegjeng. Flat løype.

Meny-mila: 10 km

Individuell oppvarming. Start kl 14.30. Flat løype.
Tempo bestemmer løperen, men etter 1,5 time rigges målgang ned.

Alle deltakere er med på trekning av
flotte premier, blant annet en sykkel.
Løypen går langs Kyststien mot
Borrehaugene. Start i havneområdet.
Påmelding via arrangementet på ÅIF sin
Facebookgruppe eller på løpsdagen i
ÅIF-teltet i badeparken.

ÅSGÅRDSTRAND
09-21 (20)

Kunst og Liv
«KUNSTNERBY OG KUNSTNERLIV
VED NORDENS RIVIERA»
En forestilling om Åsgårdstrands utvikling fra
seilskuteby til badeby og kunstnerby.
Og om kunstnere som har bodd og virket i denne
“forfriskende byen ved Kristiania- fjorden”.
Varighet 40 min.

MUNCH-SERENADE
En spasertur i Munchs motiver og maleriske
landskap. Spaserturen passer også fint etter
en av forestillingene.

fortløpende på lerretet.
Varighet: 1 time

og hvilken gave det er å få leve og oppleve
livets rikdom.”

«KUNSTNERBY OG KUNSTNERLIV ved Nordens
En forestilling om Åsgårdstrands
utvikling fra seils
”Å få vandrie med Adelita i Munchs strøk og
penselstrøk var en storartet glede, alle mine
Og om kunstnere som har
bodd og virket i denne "
gjester var entusiastisk begeistret.
«MUNCH & FULLMÅNEN»
Teatermennesket og Munch-kjenneren
fjorden".
En forestilling om Edvard Munchs liv og kunst
Adelita Haukelidsæter har komponert en fin,
formidlet gjennom fortellinger fra hans liv, sang
livsbejaende forestilling hvor hun via Munchs
Varighet
40
min.
og resitering av hans
tekster,
og viktige verk vist
kunst minner oss om storheten i tilværelsen -

MUNCH PÅ 15 MINUTTER
«MUNCH
& FULLMÅNEN»
Med presentasjon av Munch som økofilosof.
En
forestilling om Edvard Munchs liv og kunst form
Forestillingene vises i Åsgårdstrand Historielags
lokalersang
i Rådhuskvartalet
- 3179 Åsgårdstrand. av hans tekster og viktige ve
liv,
og resitering
Ta kontakt med KAMMERTEATERET
Varighet:
1 time
ved Adelita Haukelidsæter.
Tlf 959 13 495
E-post; adelmah3@hotmail.com
Betaling med Vipps eller faktura.




MUNCH PÅ 15 MINUTTER Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter - senest
”Å
få vandrie med
AdelitaNobels
i Munchs
strøk og-penselstrøk
«Medaljens
bakside.
fredspris
et hundrevar en stor
gjester
var
entusiastisk
begeistret.
Teatermennesket
og Munch-kjen
Med presentasjon av Munch
som
økofilosof.
års forspilte
muligheter»
(2020)
Adelita Haukelidsæter har komponert en fin, livsbejaende forestillin
frdpax@online.no / nobelwill.org

MUNC-SERENADE

kunst minner oss om storheten i tilværelsen - og hvilken gave det er
livets rikdom.”

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter - senest «Medaljens baksid
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Trenger du
du lagringsplass?
lagringsplass?
Trenger

ÅSGÅRDSTRAND
VARM
DRIKKE HELE ÅRET
29
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Korttid eller
eller langtidsleie?
langtidsleie?
Korttid

CIRCLE K ÅSGÅRDSTRAND

Lett tilgjengelig
tilgjengelig v/Åsgårdstrand
v/Åsgårdstrand
Lett
Ring:Tlf.
Tlf. 900
900 31
31 830
830
Ring:

Plissegardiner
Lamellegardiner
Innv Persienner

Be om gratis befaring
og pritilbud

Nå

Etabl. 1983

BEVERSTIEN 3 - 3188 HORTEN
Tlf. 33 04 67 90

Terrassemarkiser Grøteig AS, Kopstadveien 19B, 3180 Nykirke
org nr. 916 508 816
Telefon
33 07
80 35
inkludert
i prisen
Utv Zip Screen Montering er

Sterk og svakstrøm er vårt
Kvalitet er vår styrke

Spør oss
om råd!

JOTAN MARKISER
SVEIN KIRKHAUG

- 40%
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Grev Wedelsgate 46,
3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33081820

Holmøy Møbler
C. GUNNESTAD
TREVAREFABRIKK

Butikk: Stasjonsveien 1, 3185 Skoppum | Tlf: 330 70 885
Produksjon: Grøstadbakken 5 - 3185
Skoppum | Tlf: 330 70 841
G r e v We d e l s g a t e 4 4 , t l f . : 3 3 0
E-post: post@gunnestad-trevare.no | Web: www.gunnestad-trevare.no

ÅSGÅRDSTRAND
81890
You are nearer to God in your
garden than anywhere else on
earth

Org nr: NO 978 704 409

epost: post@jotan.no web: www.jotan.no

Munchs hus ligger i dag
i det av
ytre Edvard
hjørne av en ca.
3 mål stor, praktisk
Påplassert
sporet
Munchs
hageanlagt
park. Det er lite som minner om den veldyrkede og velfylte hagen Edvard Munch
i Åsgårdstrand
overtok da han kjøpte huset i 1898, en hage beskrevet av Munchs venn Christian Gierl
hus ligger i dag plassert i det ytre hjørnet av
der blir en rik høst av dem i år og store er de også.
som «en ren gullgruveMunchs
av
en
velpleiet
kjøkkenhage
i
fullt
langt
nedenigodjorden».
Hagen
en ca. 3 mål stor, praktisk anlagt park. Det er lite som
– Vi kanflor
naturligvis
i år få solgt
del”.
minner om den veldyrkede og velfylte hagen Edvard
Hagen er også tema i de perioder Munch befinner seg
gjenstand for stor oppmerksomhet
fra
Munch,
av
rent
praktiske
som
et rikt
Munch
overtok
da
han
kjøpte
huset
i
1898,
en
hage
i utlandet,
og familien erårsaker
de som nyter godt
av eienNY
GARASJEPORT?
beskrevet av Munchs venn Christian Gierløff som
dommen. Brevkorrespondansen dem imellom handler
matfat, som rekreasjon
oggullgruve
arena
aktiviteter
«en ren
av enfor
velpleiet
kjøkkenhage i fulltog, ikke
mye omminst,
planlegging som
av hagen,motiv.
av praktiske gjøremål
flor langt ned i jorden». Hagen ble gjenstand for stor
oppmerksomhet fra Munch, av rent praktiske årsaker
som et rikt matfat, som rekreasjon og arena for
aktiviteter og, ikke minst, som motiv.

knyttet til de ulike årstidene: såing, høsting, gjødsling,
innkjøp, beplantning. Av Munch selv og andre omtales
hagen tidlig som usjenert, bortgjemt, en egen avsondret verden som gav ham mulighet til å leve tilbaketrukket.

Gamle kart og foto fra Munchs tid viser steingjerder mot nord og syd. Mot vest og gate
var det også et påbegynt steingjerde, med en port med et lite stakittgjerde mellom
yrke
Gamle kart og foto fra Munchs tid viser steingjerder
nord og syd.får
Mot vest
og gaten var
også
”Jeg håperet
tidlig
å komme
til mitt
hus – Jeg ville
be
steingjerdet og huset.motMunch
oppført
etdetatelier,
samt
skur
på
tomten.
Disse
to
Inger å sende ned 3 solbær, 6 rips og 3 dvergepler til
et påbegynt steingjerde, med en port med et lite
får Åsgårdstrandfor
–Huneiendommen.
kan adressere dem til Henriksen
byggene dukker etterstakittgjerde
hvert mellom
opp steingjerdet
på kart,og huset.
og iMunch
branntakster
Tomten e
oppført et atelier, samt et skur på tomten. Disse
Fisker - og be ham plante dem på passende stedto byggene
etter hvert opp på
kart, og
i brannHagen finner
også veien til både Munchs lerret
da på drøye 1,6 mål og
går idukker
noenlunde
rett
linje
neder”.
mot
vannet.
takster for eiendommen. Tomten er da på drøye 1,6
og notatbøker: «Han gikk i sin hage – den var rundt

Tlf nr. 33 04 52 60Hagen i Åsgårdstrand omtales både i Munchs notatbøker og ikke minst i
mål og går i noenlunde rett linje ned mot vannet.

• Garasjeporter fra Alutech

• Gratis befaring/måltagning
Hagen i Åsgårdstrand omtales
både i Munchs notat• Demontering/snekkerarbeid
bøker og ikke minst i brevkorrespondanse
med familie
• Vedlikeholdsfrie og isolerte
• Montering av ny garasjeport
og
venner.
Allerede
året
etter
huskjøpet
låner
tante
• Portåpnere av høy kvalitet
• Avfallshåndtering og -sortering
Karen og søsteren Inger huset. Karen skriver begeistret om haven og stedet: “Kjære Edvard! Du kan tro!
Kirsebærtrærne er vakre nu med sine mørkerøde bær,
• Høy sikkerhet

omgitt av trær – mot veien lå huset – med inngangen
overskygget av trær – så gikk en åpen blomstereng
med frukttrær til vannet. Her var det full sommervekst
– Kirsebærtrærne sto i røde klaser – som vindruer –
stikkelsbær og epler. I blomsterengen sto blomster og
strå – høyt til værs.»

brevkorrespondanse med familie og venner. Allerede året etter huskjøpet låner tante
Karen og søsteren Inger huset. Karen skriver begeistret om haven og stedet: «Kjære
Solfrid Sakkariassen
Edvard! Du kan tro! Kirsebærtrærne er vakre nu med sine mørkerøde bær, der blir en rik
Per-Erik Gustavsen
Tlf: 400 70 750
E-post: Post@g-service.no
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Nyhetsbrev fra Horten havn
Endelig er våren her og en ny båtsesong er snart i gang!
Vi har ikke hatt de store utfordringene med været i år, noe
som har gitt oss en ganske rolig vinter. Noen småting er det
jo alltid, og vi setter snart i gang med vårpussen på landområdene.
For noen vintere siden gjorde vind, vann og vær store
skader på moloene våre. Vi har derfor gjort betydelige oppgraderinger og forsterkninger på hele moloanlegget slik at
det skal tåle kommende stormer bedre!
Nordre molo, utenfor seilerhavna, er siste molo som er
ferdigstilt. Der er det også lagt nytt betongdekke i gangsonen her.
Sommeren 2022 skal vi jobbe videre med områdene vi
disponerer i sør. Vi skal asfaltere veien ut, mellom svingen
og marinaanlegget, slik at adkomsten til Grand Brygge Bar
og Restaurant blir pen og ryddig.
I tillegg skal vi oppgradere parken sør for bryggerestauranten. Det blir enkle terrengformer slik at arealene blir mer
levende og innbyr til opphold samtidig som restauranten
skjermes. Vi skal beplante litt og lage noen sitteplasser.
Det er anleggsgartner Grøteig AS som står for jobben.
I fjor var det ca 1850 båtgjestedøgn i Åsgårdstrand gjestehavn. Det er ny besøksrekord! Vi håper like mange eller fler
finner vannveien til gjestehavna og den rolige atmosfæren i
sommer også.

HORTEN HAVNEVESEN

I småbåthavna er det fremdeles lang venteliste på de større
plassene. Vi minner om noen nye bestemmelser vi har tatt
inn i regulativet for Åsgårdstrand de siste årene:
• Max. størrelse for båter i Åsgårdstrand er 40 fot og/eller
4 m bredde. Båter som er innenfor 40 fot, men har vekt
eller form som anlegget ikke er beregnet for, kan nektes
båtplass.
• Båter som ligger på andres båtplass uten avtale med
Horten havnevesen, kan fjernes av havnevesenet for
eiers regning.
For dere som har båtplass så vil båtvaktene fortsatt organiseres og driftes av Åsgårdstrand båtforening.
Kontaktperson: Einar Winther tlf. 41512071 e-post:
einar_winther@msn.com.
Et av de store problemene i Åsgårdstrand er søppel. Vi
minner om at eget søppel etter båtturen skal tas med hjem.
Det oppfordres til kildesortering.
Kiosken mellom badeparken og havna vil drives på samme
måte som i fjor. Vi håper kiosken benyttes av alle – både
badegjester, gjestehavnsgjester og Åsgårdstrands beboere.
Kiosken skal være åpen i helgene, hele juli og ellers etter
vær og behov.
Da ønsker vi alle dere en riktig god sommer og håper
sommeren blir varm, solfylt og lang.
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Journalistikkens
krigsforebyggende ansvar
Hvilken journalist vil i 2022 anse kniv og
pistol som et «legitimt verktøy» for å løse
tvister og skrive uten hevede øyebryn om
en person som har planer om å drepe en
nabo som har et tre som sperrer utsikten?
Media har lenge flommet over av skremmende
meldinger om Ukraina og overhengende fare for krig.
Både politikere og militære slipper til med spekulasjoner om Russland kommer til å angripe eller ikke.
Men én faktor nevnes altfor sjelden i utenriksdekningen; Internasjonal rett.
Skal man dømme etter mediedekningen lever vi
fortsatt i steinalderen. Militære og politiske ledere
møter ingen spørsmål når de omtaler grove krenkelser av internasjonal rett som selvsagt. Militarisme og
krig tillates å dominere samfunn og politikk uten at
noen minner om alt som er gjort, i hundrer av år, for
å sivilisere internasjonale relasjoner. I Ukraina-konflikten ser man ingen som minner om pliktene alle
medlemsland har etter FN-pakten - Å alltid forhandle

om fredelige løsninger og aldri å gripe til væpnet makt.
Vi har i dag ulike traktater og internasjonale organisasjoner som skal bistå med å opprettholde fredelige
relasjoner, og vi har fått en permanent straffedomstol
for krigsforbrytelser, ICC i Haag. Og - særlig aktuelt i
Ukraina-konflikten, vi har OSSE.
Journalistene har en viktig rolle i å verne publikum (og
seg selv) mot den katastrofen en ny krig vil være, blant
annet med nøkternhet, kritikk og balanse i en spent
internasjonal situasjon. Å kjenne folkerettens regler og
stadig trekke dem frem er viktig for at de skal fungere.
Det gjelder alle involverte. Media et viktig ansvar for å
sørge for at det skjer, men mitt inntrykk er at journalister konsekvent unnlater å ta dem i betraktning og
konfrontere statenes militære og politiske ledere med
deres juridiske forpliktelse til å avstå fra våpenbruk.
Til dette vil redaktørene si – ikke skyld på oss, vår jobb
er å skrive om verden slik den er. Og jeg vil spørre –
ser vi ikke ellers i samfunnet på juridisk bindende lover
og regler som en del av «verden slik den er»?
Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter
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Darwin ser ikke godt ut der han kommer med slepende
skritt opp gjennom hagen min.
-Hva er det som tynger deg, Darwin? Du pleier jo alltid
å være i sprudlende humør - alltid optimistisk og med
det vanlige fandenivoldske blikket i øynene på jakt etter
fortjenstfulle duster.

REFERAT
Årsmøte for Magasinet Åsgårdstrand (MÅ) på onsdag 23. mars 2022 i Åsgårdstrand kirke
KONSTITUERING
Styreleder ønsket 3 styremedlemmer og et husstands- og foreningsmedlem velkommen,
og innkalling m/saksliste ble godkjent. Valg av møteleder ble Benn Solem, valg av referent Åse Nordland og
2 personer til å underskrive protokollen ble valgt Lars Joachim Jacobsen og
Åse Nordland. Til tellekorps ble Yngve Seippel og Åse Nordland valgt.

-Ja, er det noe rart med de tider vi lever i. Vi vet jo at den
gamle KGB’eren Putin ikke var å stole på. Men nå har han
gått helt overstyr. Driver utslettelseskrig midt i Europa
mot uskyldige sivile. Ingen blir spart – unge, gamle,
kvinner og barn.

SAKSLISTE
1. Styrets årsberetning ble opplest og tatt til etterretning – se Åsgårdstrandsportalen.
Spørsmål ble reist om hvilken konto i Velforeningen som ble lånt i interimsperioden for å ta imot
årskontingent fra husstandsmedlemmer? Svar:Konto «stier og smetter.»
For å kunne betale regninger ble privatkonto til kasserer lånt – begge kontoer er nå avsluttet.

Det er mange lærdommer vi her i Vesten kan trekke av
dette, men en ting står frem:
Ikke gi makt og lederposisjon til personer med alvorlige
mindreverdighetskomplekser!

2. Årsregnskap 2021 og balanse ble gjennomgått – revisorers beretning opplest

Og sett fra mitt synspunkt, viser dette dessverre hvor
grensen går for den innflytelse Dusteforbundet ville kunne
hatt. Det er dette som gjør meg så nedtrykt. Hele poenget
ved forbundets virksomhet var jo å få byråkrater og myndighetspersoner til å tenke seg om to ganger før de begikk
nye dumheter. Men her møter vi brutalt nok veggen.
Godt at Darwin P. Erlandsen ikke lenger er blant oss.
-Det går forresten en historie om mannen i Kreml som
jeg gjerne deler med deg. I et sjeldent forsøk på å virke
demokratisk og pragmatisk skal han visstnok en gang ha
slått i bordet og forkynt for den nærmeste krets:«Nå er
jeg lei av bare å ha «ja-mennesker» rundt meg! Heretter
vil jeg at folk skal fortelle meg sannheten! Jeg vil at folk
skal si nei til meg!
Selv om det skal koste dem jobben! (Eller livet, da)».
- Vi står jo også overfor et underlig fenomen her i Norge
og mange andre steder i Vesten. Det finnes folk, mange
vel utdannede med god tilgang på uavhengige media
og andre kilder. Og hva er det som er så underlig? Jo, de
sluker rått Putins historiske begrunnelser for å gå til krig
mot Ukraina og at vesten og NATO utgjør en trussel mot
Russland.
-I min utrettelige søken etter verdige kandidater dersom
Dusteforbundet skulle gjenoppstå, og midt i disse tragiske
tider, får jeg altså som manna fra himmelen en person
som uten reell konkurranse seiler opp som ubestridt
søker.
Det dreier seg om en nytilsatt professor på universitetet
på Bakkenteigen som lenge har fungert som mikrofonstativ for russisk propaganda. I et ganske misforstått og

Det ble gjort oppmerksom på at regnskapet for 2021 kun var for ett nummer og at
kommende budsjetter/regnskap ville gjelde for 4 utgivelser
3. Årsoverskuddet på kr 37.189,50 ble vedtatt disponert til fremtidig reserve.
4. Budsjett for 2022 med overskudd på kr 6.740 ble godkjent
5. Styrets forslag til uendret årskontingent kr 200,- ble vedtatt.
Ved utsendelse av giro ville styreleder gjøre oppmerksom på at flere hustandsmedlemmer kunne innbetale
kontingent og derved få flere stemmer påUtgiver:
årsmøtet
og samtidig
bidra
til bedre økonomi for foreningen.
Foreningen Magasinet
Åsgårdstrand
| post.magasinetasgardstrand@gmail.com

lite vellykket forsøk på å forstå hvorfor Putin gjør som han
gjør, har han i lengere tid gått Kremls ærend.
Knappe to uker før Russland angrep sin naboer var han
frempå igjen og harselerte i et intervju på en obskur
videoside over det han kaller vestlig krigshysteri.
«Nei, Russland vil ikke angripe Ukraina, slår han
skråsikkert fast. Og hans begrunnelse?
Jo- fordi Russland sier jo selv hele tiden at de ikke har
planer om å gå til krig».
- Opp gjennom hele Dusteforbundets historie har
akademikere, vært over-representert blant de som har
fått sine søknader om medlemskap godkjent. Denne
sterke søknaden vil utvilsomt bli lagt øverst i kandidatbunken i påvente av at Dusteforbundet igjen skulle
gjenoppstå som en fugl Phønix. Denne gangen måtte jeg
løfte blikket over forholdene i vår lille by og lille kommune
og håper leserne har forståelse for dette. Situasjonen
krever det. Trøsten får være at kandidaten denne gang
tross alt har lokal forankring.
Citrus

(Identiteten til innsenderen er kjent.)

6. Ingen forslag var kommet inn for behandling.
7. Valg - Valgkomiteens innstilling vedtatt
Sittende styre
Valgkomiteens innstilling
Styreleder		
Benn Solem
Gjenvalg for 1 år
Styremedlemmer
Øivind Klausen
Gjenvalg 2 år
			
Morten Børresen Ikke på valg
			
Roger Vårum
Ikke på valg
			
Yngve Seippel
Ikke på valg
			
Åse Nordland
Gjenvalg 2 år
			
Ubesatt
På valg 2 år- fullmakt gis til styret/valgkomite
Revisor 		
Leif Rognes
Gjenvalg 1 år
Kristiskrevisor
Eirik Stedje
Gjenvalg 1 år
Åsgårdstrand, 23/3 2022
Åse Nordland
Referent
Sign.

Lars Joachim Jacobsen, sign. _____________________________

Åse Nordland, sign. _____________________________
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Hva kan vi i Åsgårdstrand lære av europeiske landsbyer eller de norske klyngetunene?
Et av vår tids største problem er at vi har så mange
ressurser på avveie og at vår økonomi og levemåte er
basert på bruk og kast. Dette tilhører en gammeldags
tankegang siden konsekvensen er at vi ikke utnytter
alle de ressursene som er tilgjengelige for oss! Mange
menneskelige ressurser brukes knapt, og vi kjøper varer
og ting som blir brukt få ganger før det kastes. Skylden
ligger ofte ikke hos den enkelte, men er mer systemisk.
Den linjæreøkonomien og markedskreftene vi lever
etter fører til ekstrem sløsing. Men vi vet alle at dette
ikke er bærekraftig og vi må finne andre måter å leve på.
De mest populære begrepene her er kortreist-, bytte-,
sirkulær- og delingsøkonomi. Spørsmålet er om vi kan se
oss tilbake og lære noe av gamle dager? Jeg vil si at ja,
vi bør la oss inspirere av tidligere levemåter! Ikke bare er
det bærekratig, men det kan også gi økt livskvalitet!
Helt siden vikingetiden og fram til 1800-tallet levde vi
i Norge i noe som kalles Klyngetun. Her samlet bønder,
fiskere og håndverkere seg sammen i klynger der de
samarbeidet om å dyrke jorda. De bygde små hus som lå
tett sammen og de livnærte seg via bytteøkonomi.

I Europa var det flere folk og her ble klyngetunene til små
landsbyer som også hadde sin bytteøkonomi.
Men hva skjedde så med klyngetunene og bytteøkonomien?
Fram til midt 1800-tallet levde ni av ti som bønder i
Norge, og de fleste vegg i vegg med sine nærmeste
naboer i typiske klyngetun. De fulgte en landlov som var
opprettet etter vikingtiden av Magnus Lagabøter (ca. år
1274) som var konge på den tiden.Magnus Lagabøter
kalte «landlov» som sa at «jord skulle delast slik at alle
fikk teigar som var jambreie, jamlange og jamgode»
(Klyngetun av Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth). Dette
førte til at bønder samarbeidet med hverandre og delte
på redskaper, hus og dyr. De levde i en bytteøkonomi
og de levde i en god balanse med naturen. Men denne
formen for teigbasert dyrking av jorda var lite effektiv,
og i ca. 1811 kom en ny «Utskuiftningslov» som hadde
til hensikt i å bryte opp klyngetunene. Bønder fikk større
åkrer og de bygde nye hus og fjøs med større avstand til
sine naboer. Dette førte til større og mer effektive bruk,

samtidig som forskjellene mellom mennesker i lokalsamfunnene økte. Vi gikk altså fra å tenke «vi» i klyngetunet
til «oss» i familien på bondegården. I dag bor de fleste av
oss i byer og vi harnok fokuset mest på «jeg» og kanskje
her kommer vi til hovedpoenget i denne artikkelen.
Hvordan kan vi som bor her i Åsgårdstrand ta læring fra
de som tenkte «oss» i Klyngetunet og «vi» fra bondegården, når vi nå stort sett tenker «jeg» her i vår lille by
Åsgårdstrand?
For det er våre daglige valg som gjør at vi kan bidra til et
mer bærekraftig samfunn.
Kanskje det ikke er så mye som skal til? Vi er allerede
deltakere i en av verdens mest unike delingsøkonomi.
I velferdsstaten Norge gir vi fra oss nesten halve inntekten vår i form av skatter og avgifter slik at myndighetene
kan dele det ut igjen på en måte som kommer alle til
gode. Snakk om å dele! Vi lever i et av verdens desidert
beste land, og det er mange rundt om i verden som ser
opp til den måten vi organiserer samfunnet vårt i det

store – altså hvordan vi raust deler med hverandre.
Så mine klyngetun- og landsbyvenner, hvordan kan vi
sammen skape en enda bedre og større sirkulær- og
delingskultur i det små – altså mellom naboer og venner
i bygd og by?
Innføringen av Landloven på 1200-tallet endret Norge,
Utskifningsloven på 1800 tallet endret Norge. Skal vi
lage en ny «lov» som gir oss mot til å dele mer, være
snille med hverandre og på denne måten ta vare på
naturen for fremtidige generasjoner?
Det er våre daglige valg som gjør at vi kan bidra til et mer
bærekraftig samfunn og her i Åsgårdstrand har vi alle
forutsetninger for å få til det samtidig som vi øker vår
sosiale luksus!
Innsender: ØkoFuture tekst av Terje Simonsen
Bilde: Bilde av Åsgårdstrand, Shutterstuck.

HAGEFEST
HOS SJØMANNSFORENINGEN

Asparges
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med Hollandaisesaus
Hollandaisesaus

Asparges er den grønnsaken som dukker opp av jorden
(eller under – den beste) som er klar til å fortæres på
forsommeren.
Selv foretrekker jeg den hvite, men begge typer er
fantastisk godt.
Her kommer den enkle fremgangsmåten for begge:
• ¾ - 1 kilo asparges
• Skrell aspargesen og skjær eller brekk den av der den
har sitt ”svakeste punkt”. Kast den treene delen som
er nederst.
• Kok opp vann så det dekker aspargesen og tilsett 2ss
salt til 1 liter vann.
• Kokes fra 5-25 minutter etter type og tykkelse. Den
hvite trenger dobbelt så lang koketid (Her må det
smakes og vurderes!)
• Legg den kokte aspargesen på en stoffserviett for å
trekke ut vannet.

Hagefest hos Sjømannsforeningen
i Havnegata 4. En tradisjon som
mange ser frem til hvert år.
Servering av bacalao, grillmat
og godt drikke.
Åpningstider:

Fredag 3.6: Fra 16.00 til 02.00
Lørdag 4.6: Fra 14.00 til 02.00
Søndag 5.6: Fra 12.00 til 24.00
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• Smelt 150 gram smør
• Pisk 5 eggeplommer sammen med 4ss fiskebuljong/
suppe i en kjele over vannbad.
• Tilsett smøret litt etter litt under god pisking til
sausen er jevn og varm. (Må ikke koke)
• Ta den vekk fra varmen og pisk inn 2-3 ss sitronsaft.
Krydre med salt og pepper.
Dersom du ønsker å løfte retten ytterligere, pisker du
1 ¼ dl kremfløte og vender den deretter inn i ca 4 dl
Hollandaisesaus. Du ha nå brått laget en ”Sauch
Mousseline!
Nyt måltidet!
God sommer
Ann-Karin Brustad

AUTOGASS AS

AUTOGASS AS

VESTFOLD AUTOGASS A
S
VESTFOLD AUTOGASS AS

Viog
utfører service og
Vi utfører service
VI UTFØRER SERVICE OG VEDLIKEHOLD
ALLE BILMERKER
dlik
eholAV
d av
vedlikehold avve
alle
bilmerker
alle bilmerker

Vestfold Autogass er et av
landets ledende
verksteder
Vestfold Autogass er et av landets
ledende
for ombygging av biler til
verksteder for ombygging gassdrift,
av biler
til
og vi har vanlig
gassdrift, og vi har vanlig verkstedvirkverkstedvirksomhet i tillegg.

somhet i tillegg.
Velkommen innom våre
Velkommen innom våre lokaler
på
lokaler på Gullerød Gård,
Gullerød Gård, eller ring Øyvind
eller ring Øyvind for
timeavtale, telefon:
for timeavtale, telefon:

456 93 004

456 93 004
Vi ha

ar låbnielbil
rVilåhne

Vestfold Autogass er etFølavg oss
på Facebo
landets lede
nde verkkontroll
steder ok
• EUfor ombygging av biler til
gassdrift,•ogFirehjulskontroll
vi har vanlig
• AC
kuperens
verkstedvirk
somhet- iservice
tillegg.

Følg oss
på Faceboo
k

VelkommVi
en utfører
innom våreLong Life Service / Mobilitets-

•loka
EU-ler
kontroll
pågaranti.
Gullerød Gård,
•elle
Firehjulskontroll
r ring Øyvind for
Vi har
gode priser
påkon
service
• EU• AC - service
kuperens
troll og

tim
eavtale telefon:
Vi utfører Long Life, Service
/ Mobilitetsgaranti.

vedlikehold på ALLE
biler.
• Firehju
lskontroll
456 93Ring
AC -pristilbud.
service kuperens
004 oss gjerne•for
Vi har gode priser på service og vedlikehold på ALLE biler.
Ring oss gjerne for pristilbud.

Vi har lånebil

Vi utfører Long Life Service / Mobilitets
garanti.
Vi har gode priser på service og vedlikeho
ld på ALLE biler.
Ring oss gjerne for pristilbud.

Hortensveien 275, 3157 Barkåker
Hortensveien 275, 3157 Barkåker
Telefon 456 93
004
/ www.vestfoldautogass.no
Telefon 456 93info@vestfoldautogass.no
004 - info@vestfoldautogass.no / www.vestfoldautogass.no
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Besøk av Stig Bareksten,
verdens beste destillatør og hjertevarm gaveutdelig
Skrevet av Terje Simonsen/ Foto: Terje Valle

En lørdag i slutten av mars kom Stig Bareksten
fra Oss Craft Destilleri i Bergen til Sjømannsforeningen lokaler. En stor gjeng Åsgårdstrandinger fikk oppleve et gin-foredrag og
selvfølgelig smake på de premierte gin-sortene
som Bareksten har utviklet.
Aasgaard Gilde har suksess på mange måter
og det nyter Åsgårdstrands innbyggere godt av.
Overskuddet av salget går denne gang til innkjøp av verdens mest avanserte hjertestarter på
markedet, denne kvelden ble gaven overrakt
til byen vår.
Stig Bareksten har med sin eksepsjonelle kunnskap og
særegne måte å tenke på, skapt interesse og fått distribusjon av sine produkter rundt om i verden. Han er det
nærmeste man kommer en «spritprofessor» her til lands.
Aasgaard Gilde har samarbeidet med Bareksten siden
2014 og han var med på å utvikle Aasgaard strandakevitt
og nå vårt siste produkt, Aasgaard Recepten, en bitterdram. Da vi inviterte Stig til å fortelle sin historie og la oss
prøvesmake på hans 6 forskjellige ginvarianter, var han

ikke vanskelig å be. Med sin
karakteristiske stil og sine
evner til å formidle historieog kunnskap, skiller Stig
Sjømannsforeningen var fyllt til randen av glade gin entusiaster.
Bareksten seg ut rundt om i
sin bransje. I Sjømannsforeningens lokaler fikk vi smake
Bestemor og sønnesønn
Bestemor og sønnesønn
på gin som er rangert som
verdens beste flere år på rad
og hans spesielle NavyStrenghtGin gjorde nylig
Bestemor og sønnesønn
Bestemor og sønnesønn
rent bord i London Spirits
Competition 2022. Produktet vant i alle fire katagorier,
noe som aldri har skjedd tidligere.
Før Bareksten holdt sitt gin-foredrag var Røde Kors representert ved Thor Høybakk som demonstrerte og fortalte
om hvordan hjertestarterne Aasgaard Gilde gir til Åsgårdstrand fungerer. Thor fortalte at Aasgaard Gilde har valgt å
gi verdens mest avanserte hjertestarter, men på grunn av
Thor Høybakk demonstrerer hjertestarter
Covid i Asia så er det noe ventetid før ankomst til Åsgårdstrand. Planen er å plassere disse løpende etterhvert som
de ankommer byen vår, den første ved servicebygget på
brygga nå før sommeren og ved Joker og Idrettsanlegget
Aasgaard Gilde har blitt 153 medlemmer
når de siste kommer. Aasgaard Gilde jobber også med å
Vi du også bli medlem så er det bare å lese våre vedtekter
Spreke jenterSpreke
på stolpejakt
2018
- Idrettslinja
Lena www.aasgaardgjenter
stolpejakt
-nettsider
Idrettslinja
på Lena
utforme et hjerte-, lungeredningskurs(HLR) som er tilpasog
fylle på
ut
et
skjema
på2018
vårepå
set de nye hjertestarterne.
ilde.no. Medlemskapet koster kr 1000 kr, som er en
engangsavgift. Foreningen krever ingen dugnadsinnsats
Spreke jenterSpreke
på stolpejakt
2018
- Idrettslinja
Lena
jenter på
stolpejakt
2018 på
- Idrettslinja
på Lena

Terje Simonsen fra Aasgaard Gilde gir hjertevarm gave til
Åsg her representert av Anita Myklebust

eller andre økonomiske forpliktelser. Men ønsker du å
engasjere deg i flere deler av arbeidet og produktutvikling
er det fritt frem for det. Hvert år inviterer vi inn til flere
sosiale arrangementer. Er du ny i byen, er et medlemskap i
Aasgaard Gilde en døråpner til mange nye bekjentskaper.
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- Føler at vi faller til ro her, selv om det selvsagt er
mye å gjøre med hus og hage. Tilgang til nesten alt
vi trenger i gangavstand. Prøver i størst mulig grad
å benytte oss av lokale forretninger og håndverkere.
Spør oss for, og møter alltid stor velvilje.
- Byens garnbutikk er for eksempel helt super med
hensyn til utvalg og service, presiserter Jorun, som
gleder seg til å sette opp veven i den nybygde vevstuen nederst i hagen. I det gamle bryggerhuset ferierer
ofte sønnen Lasse med kone og to sønner.

Jorun og Bernhard, som begge er opptatt av matauk.
Hagen er full av bærbusker og gamle frukttrær og nå
er siderpresse innkjøpt.

- Vårt ønske at dette stedet skal være et hyggelig
samlingspunkt for familie og venner, understreker

Tekst: Atrid Inger S. Abusdal
Foto: Knut Chr. Abusdal

Jorun ønsker seg en god robåt for å komme seg ut på
fjorden og prøve fiskelykken. Bernhard tar ofte turen
ned til badeparken, tradisjonen tro iført badekåpe, (for
en rask dukkert såfremt sjøtemperaturen ligger over
10 grader). Nå ser han spent frem til at badehusplanene i havneområdet skal bli realisert!

LYKKELIG VALG: Jorun og Bernhard Ramtad er strålende fornøyde med valg av feriested. Nå leker med med tanken om å
bosette seg fast og i stedet bruke leiligheten i Oslo som feriebolig.

Idyll i Flarenveien
- Vi stortrives i her i Åsgårdstrand, så
godt at vi faktisk er inne på tanken om å
bli fastboende, smiler Jorun og Bernhard
Ramstad i Flarenveien. Den koselige, gamle eiendommen ble kjøpt som feriebolig i
2015. De skryter av god atsmosfære og
hyggelig nabolag.
Til vanlig har paret tilhold både i Oslo og i Tromsø. Jorun er tromsøværing, utdannet soaialantropolog, med
urbefolkningen i Stillehavet som spesialfelt, og har
drevet med forskning og undervisning ved universitetet i Tomsø inntil nylig. Nå har hun pensjonerte seg, og
hjemmet i Tomsø er under avvikling.

Oslomannen Bernhard er skuespiller, kjent for de
fleste fra NRKs Barne-TV som Kalle i serien Kalle og
Molo og ikke minst fra rollen som historieforteller i
Ylvis-musikkvideoen The Fox fra 2013, som til nå har
oppnådd ca en milliard visninger!
For noen år siden pensjonerte han seg fra skuespillerjobben ved Det Norske Teater, der han har vært
ansatt siden 1989 og benevner som sitt andre hjem.
Nå jobber han som freelanser, blant annet med roller
ved teateret og medvirkning i reklamefilmer. Bernhard
debuterte i 1966 og har siden vært ansatt ved en
rekke norske scener, blant annet som sjef ved Hålogaland Teater, i tillegg medvirket i mange norske filmer
og TV-serier.
Pensjonisttilværelsen i Åsgårdstrand finner paret helt
perfekt.
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HAGEGLEDE: Den gamle hagen byr på mange gleder. Blomsterflor om våren og bugnende frukttrær om høsten.

42

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #12 MAI 2022

MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #2 MAI 2022

Nok en fin sesong for jollegruppa

Pernilles venners
årsmøte 2022
Pernilles Venner har avholdt sitt årsmøte på puben 13.
mars med 20 stemmeberettigete medlemmer tilstede.
			
Innkalling med saksliste ble godkjent, og Ann-Kristin
Kreutz ble valgt som protokollfører.
Erlend Førre og Else Larsen ble valgt til å skrive under
protokollen. Fagrådets årsberetning ble opplest av
Fagrådets leder og tatt til etterretning av årsmøtet.
Det ble imidlertid påpekt at Monica Larsen og Lisbeth
Dørmenen hjalp til med en betydelig arbeidsinnsats
under lutefiskmiddagen, og dette burde ha vært nevnt i
beretningen.
Det ble også spurt om tidspunkt for minnekonserten for
Henrik, og dato er fastsatt til lørdag 14. mai i samråd
med familien.
Årsregnskap og balanse ble gjennomgått – revisorers
beretning ble opplest og regnskap/balanse ble godkjent.
Styret foreslo årskontingent på kr 160,- som ble vedtatt.
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blitt et tema. Start-trening og strategi på banen har vært i
fokus.
Under J/70 NM hospiterte mange av våre eldste seilere i
båter der det manglet mannskap, de gjorde en flott innsats.
Klubbregattaen ble holdt på siste torsdag før høstferien der
det ble pizza og seiling helt inn i de mørke timer. Gruppa
teller ca. 20 seilere, og arbeidet med å holde tilhørigheten
gjennom vinteren er i gang.

Valget resulterte i følgende:
a) Fagrådets leder

Håkon Steinbo

b) 3 Fagrådsmedlemmer
		
		

Else Larsen
Finn Lauvli
Ann-Kristin Kreutz

(Fagrådet kan supplere seg selv med inntil
6 medlemmer)
c) 2 revisorer 		 Erik Børresen og
			 Tor Arne Johansen
d) Valgkomite på inntil 3 pers. Tor Arne Johansen
		
(leder) og Paul Kilde
Alle valgt for 1 år					
				
Husk minnekonserten for
Henrik Johannessen lørdag 14. mai på Naustet Pub.

Åsgårdstrand
Enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
Det er krevende for styret å selge inn annonser til magasinet, men vi er avhengig
av inntektene for å finansiere utgivelsene. Hvis den enkelte virksomhet melder inn
sine egne annonser, vil det være en stor avlastning, og vi vil kunne konsentrere
oss om andre oppgaver
Ved å bestille uoppfordret, vil vi gi følgende rabatter på våre listepriser (side 3)
Kvart side: 25%
Halv side: 30%
Hel side: 40%

Jollegruppa v/
Per Arne Høstvang

Da er jollene ryddet vekk for i år. Det ble nok en flott sesong
for de yngre seilerne i foreningen. Året begynte med noen
restriksjoner, men heldigvis fikk vi gjennomført Vestfold
Cup 1. og 2. mai, og kom da fint i gang. Like før skolestart
fikk vi besøk av all-idretten i Åsgårdstrand. 120 barn var
innom og fikk prøve seg i seiling med RS Reva. De eldste
ungdommene stilte opp som instruktører, en stor takk til vel
gjennomført prøveseiling.
Vi fikk til et nybegynnerkurs med 5 deltagere, alle har de
mestret seilingen i skiftende forhold. Nye utrykk har blitt
innprentet, optimistboka flittig studert og regattatrening
gjennomført. Stor respekt for barn som ønsker å lære seg
noe nytt.
De eldre seilerne fikk seg en liten tur til Bærum Seilforening
og seilt med RS Feva i OAS cup. Det var flott å se noen av
Oslo-lagene igjen på Vestfold Cup i Horten. Søken etter mer
kunnskap og trimming for å få båten til å gå optimalt har

Bilde 1 foran fra høyre: Embla Nyquist, Karine Werring
Huser, Synne Werring Huser, Magnus Strand, Mathias Caban, Sebastian Bjølgerud Doksheim , Edith Konttorp-Berg, Endre Konttorp-Berg, Hogne Pegg Lysberg
Bak fra høyre: Jacob Nyquist, Håkon Sørebø, Edward Pegg
Lysberg, Mattis Sandsgaard , Ida Bue, Kristian Høstvang,
Lars- Emil Bue, Sindre Sørebø

God sommer!
Åsgårdstrand er en sjarmerende by. Til alle årstider.
Best liker jeg nok likevel våren her ute. Med tidlig
blomstring, frisk sjøluft, og lyden av travel båtpuss i
havneområdet.
Byen våkner til liv, og forbereder en hektisk sommersesong. Med regattaer, utstillinger, bading og handel.
Men også latskap. Det gode liv. Kanskje på en benk i
skyggen fra de store trærne nede ved vannkanten?
Åsgårdstrand ble etablert på grunnlag av trelasthandelen for snart fem hundre år siden. Den har siden
fått tilnavn som badebyen, kunstnerbyen og seilerbyen. En by for turisme og handel.
Men den fortjener også betegnelsen arbeiderbyen.
Med dyktige arbeidsfolk, og et bosettingsmønster
som i mange år bar preg av denne sosiale lagdelingen.
Det heter seg at Åsgårdstrand er Hortens eldste og

minste by. Det er korrekt. At det er en by har kom
munestyret bestemt. At den er eldst er noe vi alle vet.
Nå gleder vi oss til en ny sommersesong. Med bading,
is og båtturer. Og kanskje en øl i skyggen.
Vi sees i Åsgårdstrand!
Vennlig hilsen
Nils-Henning Hontvedt
Leder, Horten Arbeiderparti.
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Dør fjorden, dør også

KYSTBYEN
Av John O. Egeland

Vi skrur tida tilbake til 1890. På Vallø ligger det en
finnhval halvveis trukket opp på land. Et foto viser det
massive dyret som kan bli opptil 24 meter langt. På
denne tida er det så mye hval i Oslofjorden at hvalfangst
pioneren Svend Foyn bygde en hvalstasjon utenfor Tønsberg. I løpet av den første vinteren klarte Foyns mesterskytter Carsten Bull å fange 75 hval, ifølge Nøtterøy
Historielag.
På denne tida yret det av liv i Oslofjorden: Sildestimer,
brisling, kveite, torsk, steinbit, makrell og sjøørret. Til og
med tunfisk tok turer inn i fjorden, og helt inne i Bunnefjorden var det en bestand av verdens nest største hai.
Håkjerring er en skapning som kan leve i 400 år eller mer.
Ellers var fjorden full av blåskjell og østers, og fuglelivet
var rikt. Balansen mellom fjordens økosystem og menneskene langs strendene var ennå intakt.
Vi vet alle hvordan det siden har utviklet seg. Økt utslipp av næringsstoffer, varmere klima, en voksende
befolkning og kamp om arealene øker presset på
Oslofjorden. Tilførsel av nitrogen, fosfor og partikler er
høyere enn det Oslofjorden naturlig kan håndtere. Det
fører til oppblomstring av alger, tilslamming og dårlige
levevilkår for dyr og fisk. Avrenning fra landbruket og
utslipp fra private og offentlige renseanlegg er blant
kildene. I selve fjorden har hundre år med bunntråling
gjort at sjøbunnen mange steder er pløyd som en åker.
Åsgårdstrand er en klassisk norsk kystby. Sjøen som
matfat, transportvei og turistmagnet er helt sentrale

elementer i byens historie. Selv om det ikke lenger
kommer hollandske seilskuter for å hente tømmer her,
er Åsgårdstrands fremtid helt avhengig av en ren og
attraktiv fjord. Sammen med naturlandskapet er dette
blant våre aller viktigste verdier.
Dette er en sak som innbyr til bredt politisk samarbeid.
Den forrige regjeringen la fram en omfattende plan for å
redde Oslofjorden. Planen inneholder mange gode forslag til tiltak, men det fulgte ikke penger med. Det bor 1.5
millioner mennesker rundt Oslofjorden. Det gir grunnlag
for å øve sterkt politisk press på de sentrale myndighetene.
Derfor er det en lysning at 26 ordførere i kommuner
rundt Oslofjorden har sendt et brev til miljø- og klimaminister Espen Barth Eide om truslene mot Oslofjorden.
Ordførerne peker blant annet på at det må stilles
strengere krav til rensing av nitrogen fra offentlige
renseanlegg. De viser til at Oslofjorden har enorm verdi
for befolkningen, samtidig som fjordens marine miljø
viser klare tegn på et økologisk sammenbrudd.
Å sitte med et fiskesnøre i solnedgang utenfor Åsgårdstrand er en av mine fineste opplevelser. Noe makrell blir
det alltids, og i mellom også en sjøørret. Fjorden er
nemlig ikke død, men svært syk. Går vi målbevisst til
verks kan viktige marine miljøer få ny levekraft. Naturen
har en stor evne til å lege seg selv. Det haster, det vil
koste penger og må medføre begrensninger som gjelder
fisket.
Det er det verdt. Dør fjorden dør også den historiske
kystbyen Åsgårdstrand.
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Krigen i Ukraina
vekker minner . . .
Jeg var 8 år høsten 1944 - da tyskerne brente vårt
hjem. Hele Finnmark ble først lagt i aske. Deretter fulgte
Kvænangen kommue. Hadde akkurat startet min første
skoletermin - det ble bare 14 dager, før tyskerne overtok skolen. De trengte husvære til egne soldater, på vei
fra Finnmark - med russerne i hælene. Den brente jords
taktikk gikk ut på at russerne ikke fant hus de kunne
benytte i jakten på tyskerne vinterstid. Det handlet om
å sette “kjepper i hjulene” for dem - for dermed vinne
tid til å flytte egne styrker og materiell sørover i fylket i
første omgang. Høsten var på hell og tretunellen over
Kvænangsfjellet ble sprengt for å forhindre Russerne
å passere fjellovergangen vinterstid. - Styrkene fra
Kvænangen ble flyttet til Skibotn i Lyngen for å hindre
Russerne å komme til Troms via Finnland. Veien gjennom Skibotndalen er lett å forsvare, og er også en del av
dagens forsvarstaktikk mot en eventuell russisk invasjon
fra nord - hvis Finnmark faller.

min 2 år eldre bror rodde med en åre hver. Mamma satt
på baktofta med nyfødt baby og lillesøster på 2 år, en
melsekk på midttofta. Pappa rodde den andre båten
med 2 barn og diverse ting og tang. To av brødrene leide
kyrene langs en ulendt fjellsti til Vassnes. Der pågikk
slakting for fullt i vente på evakueringsskøyta videre til
Tromsø. De største guttene sanket ned sauer fra fjellet
og slakteknivene gikk for fullt og fortsatte på dekket
etter avgang. Vassnes var et fiskevær, der var nok av
tønner og salt. Kjøttønnene ble med helt til Eide i
Vesterålen så vi manglet ikke mat. Først 14 dager i
Tromsø, trengsel av folk fra alle øyer og fjordarmer. Jeg
sto mange timer i matkø med navnskilt på brystet, i
tilfelle jeg rotet meg bort i alt kaoset. Hadde ved et tilfelle
fått tak i 3 brød, men ble antastet av en sulten sjæferhund som jaget etter meg til jeg mistet et brød. Jeg var
skikkelig lei meg, men mamma syntes jeg var en grepa
kar som likevel berga 2 brød.

Primo november 1944 kom beskjed om at hjembygda
skulle brennes i løpet av 3 dager. Potetene var tatt opp,
noen sauer var allerede slaktet, men hovedstolen var
fremdeles ute i fjellet. En tønne saltet kjøtt ble gravd ned
i potetlandet, samt kamuflert med potetkål. I samme
hullet en kasse med porselen og bestikk, kasseroller
og annet som kunne benyttes dersom vi kom tilbake
senere. (Alt var fjernet ved ankomst sommeren 1945).
Det ble bestemt at hjembygdas beboere skulle samles
på Vassnes, 5 km lenger ut i fjorden. I grålysningen dag
3 fylte vi 2 robåter med diverse tinge vi trengte. Jeg og

Min andre skoletermin fortsatte på Eide i Vesterålen nokså begrenset minne om opplevelser fra den
terminen. Desto mer minnes jeg fra ovennevnte skolestart før evakueringen. Bl.a måtte vi åpne sparebankbok - minste innskudd var kr 2,50. Jeg tok vare på min
sparebankbok og sjekket beløpet ved 1000-års skiftet.
Kan bekrefte den nette sum av kr 4,01. Jeg har fremdeles
ikke tatt utbytte. Livet har lært meg at alle investeringer
er ikke lønnsomme, trøsten får være at det ble heller ikke
tap - med forbehold for at kontoen ikke er slettet.

Tyskerne gjorde også en tvilsom investering, da de inngikk avtale med samene (fjellfinnan på folkemunn) om
kjøp av en reinflokk som skulle drives frem til Skibotn.
I tillegg 500 kg smør og kassevis med brennevin på
reinpulk. Under ferden kom det nysnø, da tok fjellfinnan
en annen vei og stakk av med reinflokken og de edle
varer langt inn i den finske fjellverden - og der var de
godt kjent. Tyskerne sendte ut småfly for spore dem opp,
men den gang ei! Kan tenke meg at finnan koset seg
stort og joika helt frem frigjøringen 8 mai!! - En populær
manøver, men også vågal! Vi lærte kjenne flere tyskere
under okkupasjonen, hvorav en vi hadde kontakt med
etter 1000-års skiftet. Han fortalte at det skortet på mat
og ammunisjon høsten 1944. De var ikke stridsdyktige,
og kunne sårt trenge reinkjøtt!
Årene 1945 til 1959 var krevende år, ikke minst livet i det
forblåste treskjulet høsten 1945 - hvor vi 4 største gutter føyk ned så å si hver natt. Faderen fortalte han lyste
inn en natt det stormet som mest, han så ingen sprekk i
snøen, det tolket han som om vi hadde det ok. Resten av
familien bodde i naustet, der virvlet også nysnø rundt når
det stormet. Det mest ufyselige var ferden fra naustet i
mørket og snøføyke - å kave seg frem til “soverommet”,
sope bort snø av teppet og deretter dra det godt over
hodet for så å fyke ned på nytt. Det var heller ikke mye
stas å stikke opp hodet gjennom snølaget på morgenen
- huttetu...!
Ho mor som måtte stelle for så mange, og ei ku som

rauta etter mat og stell hundre meter fra naustet, det var
nok en enda større utfordring for henne. Kua hadde også
sett bedre dager. Vi skar tare og kokte fisk til kua.
Overvintrende poteter fant vi i kjelleren under brannruinene og stålplater - dertil overdekket med snø. En
god del av potetene var spiselige. Kua bød på 1/2 bøtte
melk 2 ganger daglig - fantastisk!! Julen 1945 feiret vi
brakke - det var julegave som ga minner - gå til sengs og
våkne uten snøfokk rundt ørene var en ubeskrivelig gave
- nærmest paradisisk tilstand!!
Dette og mer til om livet, under og etter evakueringen,
herunder gjenreisningen er omtalt i boken “Bruddstykker
av mine 80 år”. Boken ble skrevet på oppfordring av min
yngste datter Hun er lege og forsker innen nevrologi.
Hun var imponert over at ingen ble syke. Boken skildrer
bruddstykker av hele mitt liv på godt og vondt. Mye
dramatikk og farer, overtru og religiøs fanatisme i bygda ,
trusler om død og evig pine ble et kors å bære: Det ledet
til grublerier og bibelforskning , og det tok mange 10-år
før jeg fikk fred, men når slutten er god, så er alt godt tross alt!
Kan også være på sin plass å avslutte med den hjertelige
mottakelsen vi fikk i Vesterålen. Det minner meg om å
vise samme hjertelighet til flyktningene fra Ukraina!
Odd Jensen

