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Våren er over og sommeren har kommet for fullt til byen og ladestedet vårt her ved
 fjorden. Det er liv i gatene, på idrettsanleggene, på kyststien, i havna og på strendende. 
Man kan trygt si at det er et yrende folkeliv, slik det skal være og slik det har vært i mange år.

Det som kanskje har endret seg noe de siste årene, og som etter min (vår?) mening er udelt positivt, er de flotte 
serveringsstedene vi har i vårt lokalmiljø.  Under Åsgårdstrandsdagene ble disse forsterket med «pop opp»-restauranter».
Det gir valgmuligheter og det skaper aktivitet, og arbeidsplasser.  Flere trekkes ut fra sine stuer og til byen også fra 
omlandet.  Det er ikke lenger slik at man «må» til Tønsberg eller Horten for å nyte god mat og godt drikke – det kan gjøres 
her – og det blir gjort.  Resultatet bidrar til at byen blir «brukt».

I Oslo og de større byene snakker man om nabolagsrestauranter, elle urbane grendehus; hos oss har vi nettopp dette 
–nabolagsrestauranter. Man treffer kjenteog hilser på, nikker til høyre og venstre, og spøker kanskje med vertskapet - 
uansett hvilket serveringssted man velger å besøke.Møter man tilfeldigvis ikke kjente, eller det er fullt, kan man gå et annet 
hyggelig sted.  Uansett skal man være uheldig om man ikketreffer kjente, eller får plass.

Med en slik variasjon og det antall serveringssteder vi har, er bekreftelsen på at vi har og at vi er en by, og det ikke kun i 
navnet.

Styret for Magasinet Åsgårdstrand

Byen vår

Benn Solem 
Leder

Øivind Klausen
Nestleder

Yngve Seippel 
Redaksjons-
sekretær

Morten Børresen 
 Styresekretær

Åse Nordland 
Styremedlem

Roger Vårum 
Kasserer
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1 STOR 
PIZZA

225,-
GRATIS BRUSVED KJØP AV 2 STOREPIZZAER

VINNER AV «VM» I PIZZA!
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fra

Følg oss på Facebook:
Våre gjester har utnevnt, og laget 
en egen favoritt pizza - Sjekk det ut! 
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Den store folke-
festen i 1950
Av Rune Henningsen 

I 1950 var det 400 år siden ladestedet ble grunnlagt, eller 
var det ikke slik likevel? Det er vel riktigere å si at stedet 
oppsto mellom 1550 og 1600 en gang. Ordfører August 
F. Christensen mente imidlertid at ladestedet trengte 
en fest. Stavern hadde nettopp hatt et stort jubileum 
og Åsgårdstrand burde ikke være noe dårligere, mente 
ordføreren. Jubileet skulle koste kr. 6000, verken mer 
eller mindre. Resultatet ble en gigantisk oppussing og en 
storslagen fest!

Innbyggerne ble oppfordret til å male byen hvit av ord-
føreren. Det var hengt opp plakater som oppfordret folk 
til å stelle pent med hagen sin og male huset sitt hvitt. To 
damer klaget over at de ikke fikk tak i skikkelig malerolje. 
De hadde søkt om sytti liter, men fikk bare tolv i disse 
trange etterkrigstider. Både Grand  og Victoria Hotell ble 
malt hvite i anledningen. Ikke alle innbyggerne i Åsgård-
strand var Høyrefolk og noen nektet å imøtekomme 
ordførerens «ordre» om hvite hus. Arbeiderpartimannen 
Georg Christiansens hus og gjerde ble derfor malt lyse- 
grønt som en protest.

Et nytt byvåpen, en sølv hav-
frue på rød bunn, var klart til 
jubileet. Det var bare Warsza-
wa og Åsgårdstrand som 
hadde en havfrue i byvåpen-
et, og det ble til og med 
skrevet et brev til Warszawa 
for å sikre godkjenning, noe 
som ble innvilget. Bystyret 
feiret det nye byvåpenet med 

en kake dekorert av Georg Andersen, arbeiderpartipolitik-
er i bystyret. Arne Eides praktverk om Åsgårdstrand ble 
også innkjøpt i 300 eksemplarer som et jubileumsskrift. 
Jubileet trengte også et guttemusikkorps. Problemet 
var imidlertid mangel på instrumenter, og ingen visste 
hvor de var å finne. I juni hadde de fått tak i 8-10 stykker, 
som riktignok alle måtte repareres. Nye instrumenter 
var utenkelig, det var for dyrt. De måtte også ha et kor. 
Resultatet ble Åsgårdstrands Blandede kor med omtrent 
30 medlemmer. 

Så ble Åsgårdstrand og Omegns Turistforening etablert. 
Det ble diskutert ferjetrafikk til Østenskjær, nytt stupe- 
tårn og ansettelse av en svømmeinstruktør. Og hvem 
hadde værelser til leie for alle turistene som var ventet?
I Rådhusparken, plassen nedenfor rådhuset og 
Munch-formidlingen i dag, ble det laget en sirkelformet 

plass de de falne skulle få et monument. På torget hadde 
det gamle sprøytehuset brent ned, og nye azaltrær 
plantet. På nedsiden av Grand Hotell og bort til Rådhus-
parken var det lagt en strandpromenade, hundre meter 
lang og ti meter bred. Nye azaltrær ble plantet langs 
promenaden, og i havnen foregikk det mudring. Hagen 
nedenfor Munchs hus var et villniss, slik Munch øns-
ket det, og nå ble det anlagt park og huset ble malt tre 
ganger. Fra Munchmuseet fikk de låne bilder av maleren. 
De ble hengt opp i det rommet Munch hadde innredet til 
sin søster. I løpet av sommeren hadde 250 mennesker 
besøkt utstillingen. 

Maleren døde i 1944 og hadde nok ikke besøkt sitt gule 
hus siden kanskje 1938. Vaktmester Hans Hassum, som 
også var vaktmester for Munch, mente maleren ikke ville 
likt alt som skjedde. -Han var en privat mann, som han 
sa. Hagen ville han skulle gro fritt med bare en liten smal 
sti ned til vannet for ikke å ødelegge naturen. 

Det var strålende vær da jubileet ble sparket i gang med 
festgudstjeneste i Bedehuset og seilerregatta med over 
40 deltakere. Deretter var det håndballkamp mellom 
bystyret og sanitetsforeningen. Slakter Stenersen spilte 
ytre høyre og elektriker Frode Brekke sto i mål. 

Sanitetsdamene stilte i badedrakt fra 1800-tallet med 
frynser, blonder og knebukser. Resultatet ble 8-6 uten 
at noen kunne si hvem som vant. Ett av høydepunktene 
var avduking av minnesmerket over de ni menn som 
hadde mistet sine liv for friheten. Mens Åsgårdstrand 
Blandede kor sang «La Norge fylle våre hjerter», fløy fem 
Vampire jagere i brølende formasjon over byen til ære 
for dagen. På kvelden var det fest med 150 gjester på 
Grand Hotell med Chesterfieldsuppe, pocherte egg med 
reker og majones, kylling med salat og jubileumsbombe 
(is). Kvelden ble avsluttet med et imponerende fyrverkeri 
som lyste opp nattehimmelen. Klokken 22.30 kom det et 
telegram fra H.M. Kong Haakon som ønsket byen til lykke 
med jubileet. Søndag 23. juli ble det hele avsluttet med 
tusener av mennesker som fulgte opptoget som inne-
holdt alt fra små havfruer, en gedigen bløtkake på hjul, 
piker i bastskjørt, en cowboy til hest og en tre meter høy 
flaske Dubonnet. Åsgårdstrand Brandkorps hadde et eget 
motto, «La det brenne, stol på oss», noe som framkalte 
latter siden brannstasjonen hadde brent ned like før. 

 

 

 

 

 

 

 

Et nytt byvåpen, en sølv havfrue på rød bunn, var klart til jubileet. Det var bare 
Warszawa og Åsgårdstrand som hadde en havfrue i byvåpenet, og det ble til og 
med skrevet et brev til Warszawa for å sikre godkjenning, noe som ble 
innvilget. Bystyret feiret det nye byvåpenet med en kake dekorert av Georg 
Andersen, arbeiderpartipolitiker i bystyret. Arne Eides praktverk om 
Åsgårdstrand ble også innkjøpt i 300 eksemplarer som et jubileumsskrift.  

Jubileet trengte også et guttemusikkorps. Problemet var imidlertid mangel på 
instrumenter, og ingen visste hvor de var å finne. I juni hadde de fått tak i 8-10 
stykker, som riktignok alle måtte repareres. Nye instrumenter var utenkelig, 
det var for dyrt. De måtte også ha et kor. Resultatet ble Åsgårdstrands 
Blandede kor med omtrent 30 medlemmer.  

Så ble Åsgårdstrand og Omegns Turistforening etablert. Det ble diskutert 
ferjetrafikk til Østenskjær, nytt stupetårn og ansettelse av en 
svømmeinstruktør. Og hvem hadde værelser til leie for alle turistene som var 
ventet? 

I Rådhusparken, plassen nedenfor rådhuset og Munch-formidlingen i dag, ble 
det laget en sirkelformet plass de de falne skulle få et monument. På torget 
hadde det gamle sprøytehuset brent ned, og nye azaltrær plantet. På nedsiden 
av Grand Hotell og bort til Rådhusparken var det lagt en strandpromenade, 
hundre meter lang og ti meter bred. Nye azaltrær ble plantet langs 
promenaden, og i havnen foregikk det mudring. Hagen nedenfor Munchs hus 
var et villniss, slik Munch ønsket det, og nå ble det anlagt park og huset ble 
malt tre ganger. Fra Munchmuseet fikk de låne bilder av maleren. De ble hengt 
opp i det rommet Munch hadde innredet til sin søster. I løpet av sommeren 
hadde 250 mennesker besøkt utstillingen.  
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Finn Schjøll:       I min hage

Redaksjonen synes det er synd at så få sender 
innlegg til spalten «Byens Røst», og vi tror at det kan 
skyldes at overskriften forleder mange til å tro at det 
er en slags offentlig uttalelse på vegne av hele byen. 
Det er selvsagt ikke meningen, så for å gjøre dette 
tydelig endres nå spaltens overskrift til Min mening. 

Det er vårt håp at dette resulterer i mange innlegg til 

neste nummer som planlegges utgitt 10. november 
(julenummeret).
Vi håper på innlegg med både ris ros til alle kanter. 
Klar og direkte tale er ønsket, og krydre det gjerne 
med ironi. Personlig sjikane blir derimot ikke antatt i 
magasinet.
Følg med, og send din mening til: 
styret@magasinetårsgårdstrand.no

Min mening

Å følge hagen året gjennom er en egen glede.
Og nå, høysommer, for mange kronen på verket. Jeg liker 
hagen like godt fra vår til vinter. Bare grener, løvsprett, 
blomstring og alt etter. Så mye å gledes over.

Høysommeren er på en måte et hvileskjær, en sakte runde er 
vel mere riktig. Våronna er over med sporadisk luking, kantklip-
ping og fjerning av avblomstrede blomster. Vanning og gjøds- 
ling som tar toppen en dag i uka. Homo og sapiens tar 
seg av plenen. Stille og fint går de over plenen, tre dager i uka 
fra kl. tolv til kl. tre på dagen. Dette for å unngå Bolla pinnsvin 
og unge flokken hennes. Nattdyr ser dårlig i dagslys og holder 
seg stort sett borte da.

Sommerblomster er selve ryggraden
Forøvrig burde man kunne klare å ha kontroll på klippene slik at 
man ikke suser rundt i en kontinuerlig runddans. Vanning er det 
man bedriver en gang mellom solnedgang og oppgang. Vannet 
gjør logisk nok mere nytte når fordampingen er minimal.
Når mine praktiske gjøremål har funnet sin rutine, har jeg 
masse tid til å kunne utøve den syssel jeg trives best med; 
Jeg kan gå fra bed til bed og plukke blomster, grener og strå 
for å kunne lage meg rause blomsterbuketter. Finne en enkel 
fin blomst som kler å være solitær, eller noe mellom. Derfor er 
sommerblomster en viktig del av min hage. Selve ryggraden 
rett og slett.

Viktigst hvordan du gjør det
Staudene er hagens viktigste tjener. Trofast og årlig kommer de 
igjen og igjen. Rammeverket er hortensiar i alle varianter. Jeg 
har minst 20 arter og mange av hver art så de bærer også mye. 
Buksbomen gir det klassiske utrykket som strammer og roer 
ned.
Men det viktigste er ikke hva du har i hagen, men hvordan du 
gjør det. Rett og slett hva som står sammen med hva. Å finne 
de som gifter seg med hverandre rett og slett. Da er mye gjort.
Jeg har plantet mye og tett for å lette luking. Det resulterer i at 
jeg må spa opp og om plantene mine. De må få plass.

Ha alltid noe å «plukke»
Jeg starter vinterstid med kvister fra forskjellige magnolia. 
Hagens dronninger liker å bli stelt med. Knuppene settes om 
høsten. Det gjør vinter driving enkelt. Jeg planter alltid mere 
tulipaner en jeg strengt tatt må. Nettopp for å kunne ha litt å  
ta inn om våren.
Billigere blir det ikke, men du dyrker jo bare de fineste. Dem du 
liker best. Sånn går nå «Plukk-året» Jeg sørger alltid for å kunne 
ha nok å plukke. Om jeg ikke forbruker alt selv, har jeg alltid 
med meg «hjemme-plukk» når jeg skal bort. Det er skikkelig 
stas. Det blir noe annet enn det du kjøper i blomster butikken.
Favoritten min nå er sorte fioler og lavendel. En raus «klump» 
er så spesiell, vakker i tillegg, og en fest å komme med. Lav-
endelblomstenes frø modnes i buketten. Ta blomstene og dra 
dem av etter en tid. Såes rett på vokseplass, gjerne i grusholdig 
jord. Tenk Frankrike, du vet den tørre stenaktige jorden. Dette 
får du til, og på vokseplassen vil jo plantene også frø seg siden.
Lavendelen klippes inntil den treaktige stilken. Ikke på, merk 
deg forskjellen.

Populære hagevandringer
De fleste klipper for lite og det blir bare noen sprikete ville 
forvokste planter.
De blå tuene i hagen min får mye oppmerksomhet når jeg har 
hagevandringer. Det blir en ti, tolv runder fra mai til oktober. 
Det får holde.
Halvparten blir aldri lagt ut på instagram. De er solgt til større 
grupper gjennom forespørsel fra hagelag ol. De andre dagene 
kunngjøres på Instagram-kontoen min.
Følg meg der: @finnschjoll. Enten kan du melde deg der eller 
følge meg, så er du på en slags hagereise med meg til enhver 
tid. Det er litt kinkig dette jeg viser fram hagen når den er lukt 
og fin.
Det bør helst vær ok vær. Dette har jeg ikke oversikt over før 
et par dager før, så 40 plasser går fort, noe særlig mere er ikke 
hagen glad for. Deler 90 års historie. Det er jo moro for meg 
også. Når det ikke blir for tett. Dette sørger jeg for at det ikke 
blir.

Det er litt stas å dele kunnskap om hagen igjennom 90 års 
historie og masse om min løsning. Ren undervisning sett fra 
mitt ståsted. Det er lite egentlig på Gartnersiden. Der leser jeg 
meg stadig opp.
Floristen derimot har godt tak på hagen etter min mening. 
Det fine her er at min mening teller mest.

Trærne er en «gave»
Det fineste i hagen står igjen fra husets tidligere eiere. Trærne 
er jo hagens tre hellige konger. De reiser hagen himmelhøyt. Gir 
frukt sommerstid og andre gleder resten av året. Sannsynlig 
plantet av husets første eier Inga Moldenhauer. Huset er en 
bryllupsgave fra brudens tante.
Ikke kom og si at dagens unge er bortskjemte. Kjenner du noen 
som får et livstidshus i bryllupsgave?
Kirsebærtreet utenfor soverommet er en skulptur og har grodd 
seg usedvanlig og bredt utover hagerommet. Det er en glede 
alle som går «Mathea-smetten» kan dele.

Bruk det du kan
Den siste eieren som selv bodde i hust, Døvle Larsen, har laget 
et storflott bed langs hele husets overside. Roser, Fredløs, ny-
delige pyramidegraner m.m. Dette «gjør» inngangspartiet i dag.
Er du heldig å kan overta en hage etter andre. Bruk det du kan. 
Det tar tid å vokse seg stor og flott.

Selv brukte jeg planteviter Tonje Bergh til å gjennomgå veks-
tene. Alt var brukelig. Mere enn det. Friske fine trær. Dessverre 
så tok entreprenøren seg litt til rette og fjernet det han syntes 
var stygt. Det var da det vakre krypende epletreet som jeg 
hadde store planer for. En skatt, rett og slett.
Den historien spares til hagevandringene.

Fortsatt god sommer.

Sanitetsforeningen

Vi gleder oss over at Norge er gjenåpnet og at vi kan 
bidra med vår frivillighet igjen uten munnbind og 
regler. Sanitetsdamene er godt i gang på sykehjem-
met der vi steker vafler annenhver onsdag, trille/gå 
turer med beboere hver tirsdag, fotpleie hver tredje 
torsdag og bingo hver første mandag i mnd. Dette er 
til stor glede for beboere og ansatte på sykehjemmet.
Vårt salg av fastelavensris og hjerter gikk over all 
forventning i år. Alt ble utsolgt, allerede tre timer før 
stengetid, på Paletten. Vi takker alle våre trofaste 
kjøpere og våre damer som henter kvist, binder og 
pynter. Dette gir en anselig sum penger som vi blant 
annet gir videre til forskning på kvinnehelse.

Etter vaktordning på vaksinestasjonen, sto vi klare 
da krigen brøt løs i Ukraina og flyktningene kom til 
Borreveien. Der hadde vi vakter av fire timer hver 
dag hele uken. En fantastisk innsats av de frivillige. Vi 
samarbeidet med Borre og Falkensten sanitetsfore-
ninger og vaktene blir raskt besatt. 

Kvinnehelsedagen i Oslo er et stort arrangement som 
NKS tilbyr gratis til alle. Fra Åsgårdstrand satt vi opp 
gratis buss og 31 damer fikk en fantastisk og inspir-
erende dag. Turen ble avsluttet med deilig middag og 
dessert på Bygdøy.
I mars gikk vi sammen med alle foreninger i fylket og 

pakket 600 Orklapakker, som besto av mat og hus- 
holdningsartikler. Disse blir delt ut til sårbare familier, 
via helsestasjonen i Horten og andre organisasjoner i 
fylket. Vi er sikre på at dette var til stor glede i påske-
høytiden.

Frivilligdagen for NKS ble gjennomført lørdag 30. 
april. Vi markerte dagen med salg av maiblomster 
på Paletten og i Horten. Igjen samarbeidet de tre 
foreningene og det ble satt opp gratis dukketeater på 
biblioteket og gratis kinoforestilling. Dette er «barnas 
blomst» og inntekter av maiblomstsalget går nettopp 
til barn og unge i nærmiljøet. 

Vi starter opp høsten med pensjonisttur til Kistefos  
9. august. Medlemsmøter arrangeres på sykehjem-
met hver annen tirsdag i måneden, frem til jul. Vi vil 
ha utlodning / basar i oktober og julemesse første 
helgen i advent. Der vil vi selge våre hjemmestrikkede 
votter, luer og sokker. Alle håndarbeider mottas med 
takk.
Kløverturer arrangeres hver mandag kl. 11.00, fra 
Paletten, hvor det deltar mange sporty damer hver 
uke. Vi har planer om diverse utflukter og det blir gitt 
informasjon på turene på FB. Alle er velkomne til å 
delta på turene.

Leder Kari Birkeland
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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

Badehuset PULS
Det er ikke noe problem å lede et prosjekt når Åsgård-
strands fagpersoner melder seg frivillig til tjeneste i 
prosjektgruppa! For noen uker siden sa våre arkitekt-
studenter, Tine Kierulf og Nicolai Birkeland, at de trenger 
bistand, helst av en bygningsingeniør. Riktignok er de selv 
ingeniører i bunnen, men de er også studenter med liten 
erfaring når det kommer til selve byggingen, valg av ma-
terialer etc. De hadde ikke før uttalt behovet så mottok jeg 
en epost fra Reidar Bjørge Andersen, som er sivilingeniør i 
bygg- og anlegg og har lang bygningsmessig erfaring. Han 
lurte på om vi hadde behov for hjelp! 

Allerede samme kveld deltok han i et møte i prosjektgrup-
pa. På samme møte var det to til som deltok for første 
gang; Eric Laetare og Thomas Markussen. Eric jobber med 
reklameartikler og kan hjelpe oss med alt vi trenger for 
profileringen av Badehuset, mens Thomas er ekspert på 
risikoanalyser og økonomi. Og ikke nok med det: Martine, 
kona til Petter Nyquist, som har vært med fra begynnels-
en, ønsker å bli med for å bidra med sin kompetanse innen 

web-design! Dette er bare «spot on»! - heldige oss og 
heldige Åsgårdstrand!

Nå har vi også hatt vårt første sponsormøte hvor lokale 
bedrifter var invitert til å delta. Grand Hotel tilbød oss et 
gratis møterom! Møtet ble veldig vellykket, og det er flere 
som har tilbudt seg å hjelpe til. Vi kommer til å invitere til 
flere slike møter fremover, og også et informasjonsmøte 
for Åsgårdstrands innbyggere. 

Badehuset PULS der hvor det er tenkt å stå, i forlengelsen 
av Servicebygget (se bildet), på vei ut mot Grand brygge. 

Hege Helm, på vegne av hele prosjektgruppa

PS. Hvis du lurer på noe, eller har lyst til å tilby oss 
sponsormidler eller dugnadshjelp, så ta gjerne kontakt på 
kontakt@badehuset-puls.no eller via hjemmesiden 
Badehuset-puls.no. Følg oss også gjerne på Instagram 
(https://www.instagram.com/badehuset_puls/).
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FORTSATT
SYKKELSESONG!

GEKKO FLASH TRK E5000 9S / MIX
• 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

1999919999;;
Sjekk prisen!Sjekk prisen!

Vi har stort sykkelverksted som er sertifisert  til service på Shimano, Bosch og Yamaha el-systemer
- ta vårservicen før du setter bort sykkelen for vinteren!

Vi har et 

ENORMT UTVALG 
av kvalitetssykler i butikken!

GUTTA PÅ SPORTEN AS 
Torget 6, 
3181 Horten 
Tlf: 33 04 53 00

ÅPNINGSTIDER: 
Man-fre  10:00 - 18:00 
Tors  10:00 - 19:00
Lørdag  10:00 - 16:00

          kaffe
Av Inge solheim

Dette er beskrivelsen franskmannen 
deTalleyrand gav en fullkommen og god 
kopp kaffe. I Tyrkia, der drikken sto høyt 
i kurs, måtte brudgommen under bryl-
lupssermonien sverge at han alltid ville 
holde sin kone – eller sine koner – med 
kaffe. 

Etiopia – kaffens hjemland
Vi antar at Etiopia er kaffens hjemland. En av legendene 
forteller at noen arabiske munker som mot slutten av det 
3. århundre hadde slått seg ned i det etiopiske høyland for 
å leve av åkerbruk og fedrift, oppdaget at geitene begynte 
å hoppe og sprette omkring etter at de hadde spist de 
røde bærene på noen viltvoksende busker. Munkene 
smakte selv på bærene og følte seg oppkvikket av dem.

Spredte seg til Europa
Det varte lenge før kaffe kom i bruk som en alminnelig 
drikk. Selv om araberne tidlig lærte om plantens stimul-
erende egenskaper. Kaffedrikking ble ikke utbredt i Arabia 
før i det 13. århundre. En tid eksporterte araberne kaffe-
bønner, men avslo bestemt å selge frø eller planter. Pil-
grimmer som besøkte Mekka, smuglet med seg stiklinger 
til India, og i 1690 stjal nederlendere noen planter. Disse 
plantene ble kultivert på Java. Java er fortsatt et av sen-
trene for produksjon av kaffe den dag i dag.

Stammer fra en plante
Fra Java fikk borgermesteren i Amsterdam tilsendt et lite 
kaffetre i potte. Det formerte seg og en plante ble sendt til 
Kong Ludvig XIV. Den trivdes i den botaniske have i Paris, 
så ca 1720 ble 40 av plantens etterkommere sendt til 
Martinique som var en fransk besittelse i Vestindia. 

Det ble knapt med vann om bord på fraktskipet. Plantene 
døde en etter en, men en overlevde for en offiser delte sin 
vannrasjon med kaffeplanten. Legenden sider at alle kaf-
feplanter i Vestindia, Mellom- og Sør-Amerika stammer 
fra denne ene planten.

Størst forbruk i Norden
Koffeinet i kaffe virker stimulerende på hjernen. Kaffe-
bønner ble importert og i London og Paris vokste det frem 
en rekke kaffehus. Vårt ord Kafè betyr egentlig kaffehus.  
Kaffe kom forholdvis sent til Norden, men her ble forb-
ruket av kaffe størst i verden.

Kaffe reduserte alkoholforbruket
Blandt voksne drikkes det i dag merkaffe enn noen annen 
drikk. For mange mennesker er det vanlig å drikke flere 
kopper kaffe hver dag. Det å lage en god kopp kaffe kan 
innebære et helt rituale for noen, eller en høyt utviklet 
teknisk prosess for andre. Men detkan også være den 
enkleste sak i verden for dem som bruker pulverkaffe. 

Etter hvert ble soldater og sjømenns brennevinsrasjoner 
erstattet med kaffe som stimulerende drikk. Kaffe var 
med å redusere forbruket av alkohol i alle samfunnslag.

Kaffeplanter opptil 15 meter høye

Av de 50-60 forskjellige arter som 
tilhører kaffeslekten er det tre afrikan-
ske planter som har fått stor betyd-
ning for kaffeproduksjonen. 
«Coffealiberica» blir opp til 15 meter 
høye, «Coffeaarabica» kan bli 8-9 
meter høye og «Coffeastenophylle 
(robusta) er nesten en busk på max 5 
meter høyde.I dagens handel har kaffe 
navn etter eksportstedet. Forskjel-
len mellom kaffesortene er ofteulik 
behandling av kaffebønnene og ulike 
vekstvilkår.

«Svart som djevelen, 
varm som helvete, ren 
som en engel og søt 
som kjærligheten»
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En GOD SOMMER 
med KIWANIS

Juni er en fin tid med og for Kiwanis

Etter den vellykkede Kiwanisdukkedagen på Paletten i 
april, som skaffet helsetjenesten vår masse fine dukker til 
barna våre når de er på sykehus, og den flotte 17. mai-
feiringen, kom juni med Åsgårdstrandsdagene, grilling på 
sykehjemmet og Sankt Hansfeiring på stranda.

Og da er Kiwanis på hugget.

Vi bistår disse arrangementene, våre medlemmer set-
ter opp telt, selger vafler og kaffe, pølser og brus, selger 
lodd og dukkepins, og alt vi får inn går til diverse  gode 
formål her i vårt nærmiljø. Det kan være alt fra at vi griller 
på sykehjemmet, støtter tiltak (sommerleir) for barn og 
unge med mentale utfordringer, Burn Camp for barn med 
brannskader og støtteordninger via skole og foreninger 
her i Åsgårdstrand.

På Åsgårdstranddagene stilte, som vanlig, vår egen 
Steinar Birkeland som konferansier og gjorde en fan-
tastisk fin jobb. Stor takk til Steinar, og stor takk til alle 
KIWANIS medlemmene som gjorde arrangementene til 
en fin opplevelse for alle.

I Kiwanis deltar alle medlemmene i forskjellige komitéer 
med ansvar for gjennomføring av tiltak som Ågård-
strandsdagene, Julemarked, Kalendersalg, Kiwanis 
dukkedag og grilling på Sykehjem (som vi gjør sammen 

med Saniteten). Noen av oss deltar i flere komitéer, og 
det fine med dette arbeidet er at vi får et fantastisk godt 
samhold og kameratskap. Så har du litt tid til overs, og har 
lyst til å være med oss i Kiwanis, så ta kontakt med Roar 
Hansen på mobil 906 23 022 eller Bredo Mathiesen på 
mobil 90847870.

En riktig god sommer til alle, og så møtes vi til høsten!

Hilsen alle oss i Kiwanis.

St.Hans bål i badeparken

Dagene 2022

Vaffelpressa i full gangGrilling på sykehjemmet
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Av Terje Johansen «hundemann»

Pandemien har påvirket samfunnet i lang 
tid. Også «hundeverdenen» har merket 
dette. Kurs og samlinger, utstillinger og 
øvrig samkvem med andre hundeeiere og 
hunder har vært svært begrenset. Men 
det har også ført til at mange flere har 
skaffet seg hund enn hva som har vært 
vanlig. Hva betyr det for hundeholdet 
generelt?

Det forplikter å ha hund
Veldig mange skaffer seg hund uten grundig å vurdere 
konsekvensene av det. At det forplikter i mer enn 10-
12 år; reisevirksomheten for hele familien begrenses, 
forpliktelsene til å ivareta hundens daglige behov, uke 
etter uke, måned etter måned. Snø og regn, vind og 
kulde, hunden må ut. Ikke bare det; hunden må ha en viss 
opplæring, den skal formes og lære seg hvordan omgang 
med ulike situasjoner, ulike mennesker, forstyrrelser og 
konfliktsituasjoner skal være. Under pandemien kan det 
godt hende at følelser talte mer en grundige vurderinger 
av behov og begrensninger når valp skulle kjøpes.

Hunden erstatter menneskelig kontakt
Jeg tror at når flere har skaffet seg valp under pande-
mien, har det vært for å dekke behovet for kontakt, da 
den menneskelige kontakten har vært relativt begrenset.
Konsekvensene av dette kan kanskje i etterkant har ført 
til at flere og flere innså at det ikke var et heldig valg, og 
at man angrer og prøver å finne alternative løsninger, for 
eksempel å forsøke å få noen til å overta hunden. Nok 
om det!

Familien må behandle hunden likt
Mange ser på hunden som et medlem av familien, men 
behandler den som et menneskelig vesen. Det kan lett 
bli feil: At den er et medlem av familien er greit, men 
den må behandles som en hund, med det behov og den 
behandling det fordrer. Det betyr også at alle i familien 
behandler den på samme måte: Hvis hunden får lov å 
ligge i sofaen, er ikke det nødvendigvis feil, men alle i 
familien må akseptere det. Hvis den får både ja og nei, vil 
den ikke forstå hva som er rett og feil, og frustrasjon blir 
som regel resultatet.

La hunden være i fred
Småbarn skal ikke ha noe med hunden å gjøre. Det har 
de ingen forutsetninger for. Men de skal opplæres 
til å ha respekt for den. De skal også lære seg 
til ikke å ta kontakt med hunden, uten at 

hunden tar kontakt med dem! Har hunden lagt seg til ro 
et sted, skal den være i fred. Sover den, skal den få lov til 
det og skal ikke vekkes med mindre det er nødvendig.

Positiv forsterkning virker
Valper gjør fra seg inne etter at de kommer til et nytt 
hjem og nytt miljø. Valpen må lære seg å gjøre dette 
ute. Men altfor mange skjenner på valpen når det skjer, 
og farer opp fra godstolen og oppfører seg som om en 
katastrofe skjer.
Løft den i stedet rolig opp, og bær den ut. Når den er vel 
ute, kan man rose den. Den skal erfare at det å komme 
ut og gjøre fra seg der, blir positivt. Kanskje kan den til 
og med få en godbit! Man vil oppdage etter en stund at 
hunden går til døra, både fordi behovet er der, og fordi 
den erfarer at det å gå ut og gjøre fra seg fører til noe 
positivt! Og hunden skal tas ut, når den går til døra. 
Uansett om den gjør fra seg eller ikke!

Etablér rutiner
Mange sliter med å få hunden husrein. Som oftest er det 
fordi de ikke er konsekvente og skjenner på hunden i  
stedet for å etablere rutiner som nevnt ovenfor. Samtidig 
er det viktig å ta valpen ut etter at den har sovet eller 
spist. Ikke sikkert at den gjør fra seg, men man får  
etablert rutiner som fører raskere til en husrein hund.

Pandemi og hundehold Musserende fra  

         Åsgårdstrand
I fjor ble Ole Kontorp kåret til Årets 
Vinbonde for sin produksjon av rødvin. 
I år satser  Åsgårdstrandingen også på 
musserende.
Uten tidligere erfaring plantet den pensjonerte inge- 
niøren de første drueplantene i hagen på sin halvannet 
mål store boligtomt på Nygårdsfeltet i 2018. Allerede 
i fjor gikk han til topps blant norske vinleggere. Nå står 
115 drueplanter bugnende av klaser som venter på å bli 
høstet i september.  Rankene vil gi mellom 150 og 200 
kilo druer, som vil bety samme antall flasker vin.

- Klimaendringene gjør at Norge nå egner seg for vin-
dyrking, mener Ole. 
Årets sesong tegner så langt bra.
-Værforholdene har vært gode, smiler druedyrkeren 
fornøyd.  
Jorden under rankene er dekket at Mypex-duk.  Den 
mørke duken slipper til luft og fuktighet, hindrer ugress 
og gir varme til røttene. I tillegg har vinbonden investert i 
automatisk, digitalstyrt vanningssystem.

- Alt som foregår nede i jorden betyr mye for resultatet, 
understreker han.

Tidligere år har produksjonen bestått og rødvin og 
hvitvin. Rødvinen syne han blir bedre for hvert år. I år vil 
hvitvinen bli byttet ut med musserende vin, produsert 
etter champagne-metoden.
- En temmelig omfattende og komplisert prossess, men 
har stor tro på at jeg vil få det til, sier han.

Kunnskap om druedyrking og vinproduksjon henter Ole 
inn fra hele verden. Mesteparten av det tekniske pro-
duksjonsutstyret er kjøpt i Italia. Lagringstønnene i eik 
fra cognac-distriktet i Frankrike. I tillegg blir det en del 
vinturer til utlandet i løpet av vinterhalvåret for å skaffe 
seg mer kunnskap om den spennende hobbyen. 

Ifølge Ole Kontorp finnes det nå rundt 100 vindyrkere 
i Norge, mens en blogg om emnet har mer enn 1000 
følgere. 

Tekst/foto: Astrid Inger S. Abusdal

FRODIG VINMARK: I en lun hage på Nygårdsfeltet står druerankene på rekke og rad.ÅRETS VINBONDE: Ole Kontontorp ble 
i fjor kåret til årets norske vinbonde. 
Diplomene i bakgrunnen.
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I likhet med mange andre aktører i 
kulturlivet, ble også Åsgården skole- 
korps’ levedyktighet utsatt for prøvelser 
i pandemitiden. Forrige skoleår erfarte 
imidlertid byens korpsentusiaster, med 
et lettelsens sukk, at Åsgårdstrand ville 
klare å beholde sitt eget, lokale korps.

2021 - En gjeng ferske aspiranter
- Høsten 2020 hadde vi ingen nye rekrutter, da ante vi 
uråd. Men høsten 2021 dukket det opp mange nys- 
gjerrige småskoleelver på de første øvelsene, forteller 
korpsets styreleder Kjersti Skulstad-Johnsen. - Innen 
september satte vi igjen med en nydelig gjeng ferske 
aspiranter, åtte i tallet, og de utgjør nå om lag halvparten 
av korpsets besetning.

Avhengig av økonomiske tilskudd
Å holde takten i korpsbransjen krever imidlertid mer 
enn kun spilleglade barn og unge. Skolemusikanter må 
jo også både se og høres ut som et korps. - Et korps er 
avhengige av økonomiske tilskudd. Instrumenter er jo 

kostbare, og sist vinter var det også behov for å anskaffe 
nye uniformer, meddeler styrelederen.

Korpset er viktig for Åsgårdstrand
Det siste året har derfor flere lokale aktører bidratt 
økonomisk til korpsets opprettholdelse: Meny, Joker, 
Vellet, Saniteten, Kiwanis og Aasgaard Gilde. Formann 
i Aasgaard Gilde, Terje Simonsen, er ikke i tvil om at de 
midlene de har bidratt med har funnet riktig vei. – Korp- 
set er veldig viktig for Åsgårdstrand, og vi vil at korps-
foreldre skal slippe å måtte tenke så mye på loddsalg, 
dugnad og økonomi, men ha fokus på musikken. 

Flere rekrutter ønskes velkommen
Kjersti Skulstad-Johnsen er takknemlig. - Det virker 
som om byen vår verdsetter korpset, og vi, som korps-
musikanter og korpsmusikantforeldre, er utrolig glade 
for å få lov til å bidra med korpsmusikk under ulike 
arrangementer gjennom hele året. Korpset håper derfor 
på at stadig flere aspiranter ønsker å være med i korpset; 
rekrutter tas opp ved skolestart. Det er bare å ta kontakt 
med styret. Vi har plass til mange flere! 

Tekst og foto: Styret i Åsgården skolekorps

ÅSGÅRDEN SKOLEKORPS
– TILBAKE I VEKST

Fokus på musikken: Terje Simonsen i Aasgarden Gilde ønsker at Åsgården skolekorps skal ha hovedfokus på musikk, ikke 
økonomi. Styreleder i Åsgården skolekorps, Kjersti Skulstad-Johnsen, er ikke uenig. 

Fokus på musikken: Terje Simonsen i Aasgarden Gilde 
ønsker at Åsgården skolekorps skal ha hovedfokus på musikk, 
ikke økonomi. Styreleder i Åsgården skolekorps, Kjersti 
Skulstad-Johnsen, er ikke uenig. 

Åsgården skolekorps har hatt mange medlemmer siden oppstarten 
i 1936. Er du et tidligere medlem som kanskje har glemt at du har et av 
korpsets instrumenter (eller et notestativ eller en noteklype) i kjelleren 

eller på loftet? Ta gjerne kontakt med styret, og vi gir med glede
 dette videre til en av våre unge, korpsklare aspiranter. 

Kontaktinfo: asgarden.skolekorps@gmail.com
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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

Anno 1914

Frantzens Konditori &
Munchs Café

Vestfolds
hyggeligste

sted

18

GALLERI AL13 
Av Konservator Kristin Skjelbred

Kort historikk
Aluminiummuseet er en del av Vestfoldmuseene IKS. 
Museet ble åpnet i 2002 av dronning Sonja i anledning 
byens 250-årsjubileum. Femten år senere, i 2017, ble 
det bevilget midler til ny utstilling i de samme lokalene. 
Etter omfattende ombyggingsarbeider ble Alumini-
ummuseet gjenåpnet i 2019 av daværende klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen. Da var det 100 år siden 
bedriften ble flyttet fra Stavanger til Holmestrand.

Aluminiumbedriften i Holmestrand – et kraftsenter
Aluminiumbedriften i Holmestrand har lange tradisjoner 
når det gjelder videreforedling av vår tids metall. Pro-
duktene herfra har påvirket vår hverdag på flere måter. 
Mest kjent er kanskje kaffekjeler og kasseroller merket 
HØYANG. Blant andre produkter kan nevnes melkespann, 
store tanker, kraftledninger, plater til transportindustrien, 
bilskilt og ikke minst hermetikk- og bygningsmaterial-
er. Nå er bedriften et kraftsenter innen resirkulering og 
videreforedling av aluminium og har hele verden som 
marked.

Aluminiummuseet – en moderne historie- og 
museumsformidler
I dag kan du oppleve et moderne museum som formidler 
lokal, nasjonal og global aluminiumindustrihistorie i et 
spennende utstillingsarkitektonisk miljø. Det første du 
møter er en vannskulptur bestående av bildeler og i 
gulvet lyser et uendelighetssymbol i form av 19 

«modernistiske stilleben». En gjennomskinnelig glass-
labyrint fanger straks oppmerksomheten samtidig som 
blikket også trekkes mot en palett med majones, kaviar – 
og remuladetuber for å nevne noe. Med fokus på metal-
lets livssyklus, bruksområder og egenskaper framstår Al-
uminiummuseet vel så mye som en samtidsarena og et 
galleri for ukjent innovativ virksomhet. Det befinner seg 
i et grenseland mellom historie- og museumsformidling, 
design og til og med kunst. I denne forvandlingsproses-
sen har kunstneren Arne Nilsskog vært helt sentral.

Aluminium - overalt
Mens de fleste har hørt om bronse- og jernalderen, er 
aluminiumalderen ukjent for de fleste. Vi tenker ikke 
over det, men aluminium angår oss alle, det på virker vår 
hverdag og har vært helt vesentlig i moderniseringen 
av landet vårt. Aluminium omgir oss på alle kanter – i 
bygninger, båter, fly og biler, husholdningsmaskiner, 
emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner og oppbevaring 
av mat og drikke. Aluminium har utallige bruksområder 
på grunn av dets egenskaper, og det er få materialer 
som har like mange liv som aluminium. Det kan gjen-
vinnes om og om igjen uten at det forringes. Derfor kan 
det hende at bestemors kaffekjele er reinkarnert som 
nye felger eller at solbrillene du har på nesen har vært 
brødrister i et tidligere liv. Lyst til å vite mer?

Besøk Aluminiummuseet. 
www.aluminiummuseet.no

 Aluminiummuseet i Holmestrand
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Lykkehuset, sjøbadene 
og rutebåten fra Kristiania
Tekst og foto av Tone Harr Lind 
- om Åsgårdstrands arkitektur.

Sjøbad og hoteller
Arkitektur og folk er gjensidig avhengig av hverandre. 
Et hus uten folk blir livløst. Og liv ble det i Åsgårdstrand 
på slutten av 1800 tallet da turisme ble den viktigste 
næringsveien. I sentrum «Badet»; der varme og kalde 
sjøbad ble etablert. Hotellene bød på selskapsliv og 
fornøyelser sesongen igjennom. Vakre trehoteller som 
Victoria, Central, Grand og Aasgaarden. «Hotellene var en 
verden for seg, eid og styrt av damer av gammel over- 
klasse».

Badehusene som ble borte
En egen rutebåt fra Kristiania kom også på plass. Dette 
ga Åsgårdstrand et ry som Badested -må vite. Datidens 
kjendiser fant veien og sjøbadene ble fasjonabelt blant de 
kondisjonerte. Fra streng viktoriansk seksualmoral vokste 
behovet frem for badehus. På lange og høye pirer, kunne 
herskapet skifte i ro og mak og så senke sitt legeme ned 
i vannet uten å måtte vasse utover i påsyn av øvrigheten. 
Mye av dette er i dag historie. Hoteller har brent og bade-
hus er også borte.

Men tradisjonen holdes ved like
Skjønt damene i Åsgårdstrand har sitt eget badehus 
også i dag, på land riktignok. Det er flittig i bruk -hele 
året.  Herrene får låne det på faste dager. Det er tydeligvis 
fremdeles damene som holder styr på badelivet.  Men!  På 
tegnebrettet skal det ligge forslag til et eget badehus også 

for menn, vil ryktene ha det til. Det blir spennende å se 
hvilket uttrykk rent arkitektonisk man velger. At bade-
huset for Kvinner har en god kommunikasjon med bade-
huset for Menn - og det har vi jo lært oss i vår tid skaper 
harmoni. Nå skal visst det nye badehuset slippet til alle 
som måtte ha lyst.

«Lykkehuset « til Munch»
Da Munch i sin tid fikk kjøpe sitt lille hus; «Lykkehuset», 
beskrev han dagen som den lykkeligste i sitt liv. Følelsen 
av å ha sitt eget hjem beskrev han som en besynderlig 
opplevelse; «å være hos sig selv, i sitt eget hus». «Jeg 
sitter i det eneste hyggelige hus jeg har boet i – huset i 
Åsgårdstrand. Nu er her fred blott noen skyggebilder fra 
fortiden. De skremmer meg ikke!».

Åsgårdstrand har bevart sitt særpreg
Arkitektur og hygge; en fin kombinasjon. Det er kanskje 
nettopp det Åsgårdstrand har fått til gjennom årene som 
har gått. Den tidløse hyggen. Fortsatt har landsbyen ry 
som badeby. Men i dag vasser vi gjerne utover de lang-
grunne strendene. Vi nyter livet som turist eller vi har 
vårt eget «Lykkehus». «Av alle de steder Edvard Munch 
har bodd og virket er det kanskje i Åsgårdstrand han har 
etterlatt seg flest tydelige spor. Her står hans eneste 
bevarte hjem, her lar landskapet seg ennå gjenkjenne ut 
fra Munchs kunst». (Hentet fra Åsgårdstrand Historielag;  
«En fotografisk vandring»)

God sommer! 
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351- 410   x  310 Kr 23500,-
411- 470   x  310 Kr 24500,-
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Nå

SVEIN KIRKHAUG

JOSOL INTERIØR
Etabl. 1983

SOLSKJERMING

Montering er inkludert  i  prisen

OLLEBAKKEN 19  - 3181 HORTEN
Tlf. Svein 920 49 100 - Erik 948 93 088

Org nr: NO 978 704 409
e-post: svein@josol.no - erik@josol.no - web: josol.no

Terrassemarkiser
OMEGA DOVRE

JOSOL solskjerming leverer også:
SCREEN - MINI SCREEN - RULLEGARDINER

Gratis befaring

Åsgårdstrandsdagene i år er over. De ble en stor suksess! 
Flott vær i en super by med bare hyggelige mennesker. 
Det var som i «gamle dager».

Vi solgte 3.000 inngangsbilletter og det var vi fornøyd 
med. 80 % av billettene gikk til besøkende i Badepark-
en, resten til Munchparken og det virket som at folk var 
fornøyde.

Folk møtte hverandre igjen etter over to års fravær, fikk 
hilste på hverandre, på kanskje nye naboer og på utenbys 
fra.  Ikke minst fikk vi gå rundt i den fine byen vår, fikk 
kjenne på den fine atmosfæren vi er så kjent for. Åsgård-
strand er en liten by og det gjelder å ta vare atmosfæren 
vår.

Som arrangør var det denne gang vanskelig å komme 

igang. Borte fra manesjen i to år skaper utfordringer og 
mange vil ikke bruke fritiden sin til å skape trivsel og 
hygge for lokalsamfunnet. Takk til ÅIF.
De stod virkelig opp, det samme gjorde Kiwanis. Disse er 
et stort aktivium for et lokalsamfunn

Dagene skal være for «folk flest». Vi trengte i år å kose 
oss etter en tøff koronatid. Konserten i Munchparken er 
en økonomisk utfordring for oss. Vi får derfor se hva vi 
gjør med denne tradisjonen fremover.

Styret i Åsgårdstrandsdagene takker for oss. 
Takker utstillere og ellers alle.
Vi møtes igjen neste år.

Harald-Jul Tveitan
leder i Stiftelsen Åsgårdstandsdagene

Åsgårdstrand menighet
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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

Etter pandemi og mange måneder med lite aktivitet 
ønsker vi nå å få fart på aktivitetene våre igjen.
I sommer har vi hatt åpen kirke med café der noen 
lokale ungdommer har hatt sommerjobb.
Det har vært besøk innom fra både fjern og nær og vi 
håper at dette kan kanskje kan bli noe vi kan ha flere år.

Fest på kjerka med kultur attåt!
Vi starter opp høstsemesteret med en fest! 
Åsgårdstrand menighet og kulturkomitéen med kantor i 
spissen, har satt sammen et flott program med mange 
ulike innslag. Gruppa Jazz & Co vil spille og det vil også 
bli kulturelle innslag ved kantor Ansgar Beste og andre 
lokale krefter.

Det vil bli god mat og utlodning med flotte gevinster.

Vi håper at mange har lyst til å komme og feire 
sammen med oss.

Hold av datoen 25.september kl.1700.

Følg med på vår Facebookside for påmelding og mer 
info. August, Anna, Samuel og Kristoffer  hadde sommeråpen 

kirke)

Hei Åsgårdstrand!

22
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Kolberg Caspary Lautom as

Verktøy - Innredning - Olje - Bygg - Pumper   
Hydraulikk - Slanger - Bildeler m.m.

Tverrmyra 7B - Langmyra Industriområde på Skoppum.  
Telefon: 33 04 18 89 - Åpningstider: 0730 - 1530 (man-fred)

Velkommen innom til en hyggelig handel  
eller bestill på www.kcl.no

DIN INDUSTRIBUTIKK 
LOKALT OG PÅ NETT

GRATIS FRAKT på alle nettordre,  
eller hent i butikk samme dag!
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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: 

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 
markedsandeler i Norge.

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

Raskt, effektivt, 
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.

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 
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: 

Lønnsforskjellene øker år for år
Av Benn Solem

Foreslår å innføre arveavgiften
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo fra Ap., er beky-
mret over at ulikheten i Norge er en udetonert bombe 
som tikker. I Aftenposten 10. juli foreslår han at arveavgift 
skal gjeninnføres etter at Erna Solbergs regjering fjernet 
avgiften. Johansen oppgir ikke hvor stor arveavgiften 
skal være, men det hjelper jo lite for de som har minst at 
staten blir enda rikere. For det er vel utjevning av forskjellen 
som er poenget eller hva?

LO og NHO bestemmer lønnsøkningen
Raymond Johansen skal her helt gratis få et annet tiltak 
som faktisk ville bidra mye raskere til å endre forsk-
jells-Norge. I mange tiår har LO og NHO fastsatt hvilken 
prosentsats lønningene skal endres med for frontfaget, 
og deres beslutning (avtale) har så vært bestemmende 
for de aller fleste fagområder som forhandler etterpå. At 
denne praksisen automatisk øker forskjellen på lønn-
snivået burde i alle fall LO oppfatte, og det er jo mer enn 
underlig at de ikke gjør noe med forholdet. Kan det hende 
at lønnsnivået i toppskiktet i LO er så høyt at ledelsen ikke 
er interessert i å endre forskjellen hvis det går ut over dem 
selv? De med lavest lønn får minst, og de med høyere 
lønn får enda mere.«Og sånn går no dagan…...»

Foreslår heller en lønnsnedgang
-Jeg foreslår at man i stedet for lønnsøkning avtaler en 
lønnsnedgang. Alle med en lønn som ligger i den høyeste 
tredjedelen får nedgang i lønnen, og den fastsettes med 
en prosentsats som er høyere jo større lønningsposen er. 
Den samlede summen av redusert lønn settes i en pott 
som deles ut til alle som har lønn under gjennomsnittet. 
Høyest prosentsats til de som har minst, og gradvis 
nedtrapping av prosentsatsen jo nærmere gjennomsnittet 
man ligger.

Offentlig sektor kan vise vei
Og Stortinget kan gå foran ved å vedta at lønningene i 
offentlig sektor gjennomfører det samme prinsippet for 
«sine ansatte.» Gjennom dette vil ledersjiktet i offentlig 
sektor bidra betydelig med for eksempel en lønnsnedgang 
på 10% for alle med høy lønn ved den første avtalen som 
reforhandles etter to år. Og lønnsforhandlingene bør ikke 
fastsettes til våren/sommeren. Da er det er nok beman-
ningsproblemer ved ferieavvikling i helsevesenet om vi 
ikke skal ha streik i tillegg. 

Arveavgiften må gjerne gjeninnføres, men den fører
jo ikke til annet enn at staten blirenda rikere, og det har 
den vel strengt tattikke behov for.

Min mening
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HORTEN HAVNEVESEN 

Allaktivitetshus og 
barnehage i Åsgårdstrand

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i 2018 å bygge ny barnehage 
og allaktivitetshus i Åsgårdstrand. I 2021 ble det vedtatt 
midler til prosjektet for perioden 2022-2025. Prosjek-
tavdelingen foretok våren 2022, i samråd med brukerne, 
en mulighetsstudie for å utrede ulike alternativer. 

Mulighetsstudien ble presentert i en politisk sak som var 
oppe til behandling i kommunestyret 13.06.22. Der ble 
det vedtatt å jobbe videre med alternativ 2, men å utrede 
løsninger for å redusere den samlede kostnadsrammen. 
Mulighetsstudiens alternativ 2 er vist i figuren under.

Status i dag
Prosjektavdelingen jobber nå med å utarbeide et mer 
detaljert areal- og funksjonsprogram for alternativ 2. 
Gjennom arbeidet vil vi se på ulike måter å ivareta pro- 
sjektets kvaliteter og jobbe mot gode løsninger som sikrer 
at samlet kostnadsramme ligger godt under 176 mill. som 
kommunestyret har vedtatt. 

Videre utredninger er planlagt presentert for politisk 
behandling i løpet av høsten 2022.
Det er også planlagt å påbegynne reguleringsarbeider i 
løpet av høsten 2022.

Brukermedvirkning
Gjennom areal- og funksjonsprogrammeringen vil vi fort-
sette det gode samarbeidet vi har hatt med brukergrup-
pene gjennom mulighetsstudien.

Gjennom reguleringsarbeidene vil naboer, grunneiere og 
andre interessenter bli hørt og fulgt opp gjennom Plan- og 
bygningsloven.
 For mer informasjon se:
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regulering-
splanveileder/id2609532/?ch=6

Allaktivitetshus og barnehage i 
Åsgårdstrand 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i 2018 å bygge ny barnehage og allaktivitetshus i Åsgårdstrand. I 
2021 ble det vedtatt midler til prosjektet for perioden 2022-2025. Prosjektavdelingen 
foretok våren 2022, i samråd med brukerne, en mulighetsstudie for å utrede ulike 
alternativer.  
 
Mulighetsstudien ble presentert i en politisk sak som var oppe til behandling i 
kommunestyret 13.06.22. Der ble det vedtatt å jobbe videre med alternativ 2, men å utrede 
løsninger for å redusere den samlede kostnadsrammen. Mulighetsstudiens alternativ 2 er 
vist i figuren under. 
 
 

 
Figur 1: alternativer 1, 3 og 4 som ble presentert i mulighetsstudien, men valgt bort til fordel for alternativ 2. 

 
Figur 2: Mulighetsstudiens alternativ 2 - delt løsning. Allaktivitetshus og barnehage i separate bygg, men begge på 

idrettsanlegget. 

 
Status i dag 
Prosjektavdelingen jobber nå med å utarbeide et mer detaljert areal- og funksjonsprogram 
for alternativ 2. Gjennom arbeidet vil vi se på ulike måter å ivareta prosjektets kvaliteter og 
jobbe mot gode løsninger som sikrer at samlet kostnadsramme ligger godt under 176 mill. 
som kommunestyret har vedtatt.  
 
Videre utredninger er planlagt presentert for politisk behandling i løpet av høsten 2022. 
Det er også planlagt å påbegynne reguleringsarbeider i løpet av høsten 2022. 
 
Brukermedvirkning 
Gjennom areal- og funksjonsprogrammeringen vil vi fortsette det gode samarbeidet vi har 
hatt med brukergruppene gjennom mulighetsstudien. 
 
Gjennom reguleringsarbeidene vil naboer, grunneiere og andre interessenter bli hørt og 
fulgt opp gjennom Plan- og bygningsloven. For mer informasjon se: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6 
 
 
 
(Her har jeg ikke løse ill. Bare gjør det beste ut av det) 
 

Det er lett å tenke på Åsgårdstrand som et 
ferieparadis, en badeby og en kunstnerby. Ingen 
kan si noe annet enn at det er helt sant, men 
Åsgårdstrand er så mye mer det. Det er en by 
med mange kvaliteter som er levende året rundt.

I kommunestyret har Arbeiderpartiet tre
 representanter som er stolte innbyggere i 
Åsgårdstrand.
Arne snakker varmt om et rikt foreningsliv, gode 
oppvekstvillkår og er godt fornøyd med at det 
endelig skjer noe mer rundt boligbyggingen i 
Åsgårdstrand. 

Bjarne liker det store engasjementet, om det er 
Åsgård Gilde, seilforeningen, musikkorpset eller 
velforeningen. Lukten av roser, tjære og saltvann 
med sammen med et supert kulturliv og fine 
restauranter.

Hilde synes at noe av det beste med å bo i vakre 
Åsgårdstrand er nærheten til folka. Du møter alltid 

noen du kjenner når du er på stranda, er i byen 
eller går en tur på kyststien. 

For oss er det viktig å fortsette å utvikle byen på 
best mulig måte, vi håper på flere tilflyttere og 
at det igjen kan hjelpe til med fylle opp den fine 
barneskolen. For Åsgårdstrand er et godt sted å 
leve å bo i.
Christina Bratli gruppeleder Horten Arbeiderparti
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«Den blå timen»
Av Citrus

Darwin dukker plutselig opp i hageoppgangen. Ser jeg feil? 
Han har da sannelig fått et par bekymringsrynker i pannen 
som ikke var der sist jeg så ham.

-Er det noe galt, Darwin? Hva tynger deg?
-Nei, intet er galt, min venn. Men som forvalter av Duste-
forbundets ærefulle arv, har jeg fått et problem. Et luksus-
problem, får jeg vel kalle det.

-Nå blir jeg nysgjerrig. Fortell, Darwin.
-Ja, du følger vel med hva som skjer i vår lille kommune. 
Nå står kandidatene til medlemskap i Dusteforbundet 
på rekke og rad. Den ene mer kvalifisert enn den andre. 
Utvelgelsen er blitt påfallende utfordrende den siste tiden. 
Da var det lettere før i tiden da Dusteforbundets president 
kunne ty til sin sekretær lille frøken Maud Vonlausbråten. 
Hun avlastet presidenten og styrte søknadsmengden med 
sikker hånd. Ingen slapp unna hennes sikre blikk for tøv og 
tull i offentlig sektor.

-Vel, til saken.Du som har fulgt med i mange år har vel regis-
trert at det har utviklet seg en kultur for ansvarsfraskrivelse 
blant administrative ledere og folkevalgte i vår lille kommune. 
Og ikke minst at de synes selv å være hevet over de lover og 
regler som de er satt til å forvalte. 
- Den personen som i dagens sterke konkurranse peker 
seg ut som en åpenbar kandidat til medlemskap i vårt 
forbund, må jo uten tvil være sjefen for Plan- og Bygg 
avdelingen i kommunen. Ja, hva får han seg til å si og gjøre 
når naboer til et planlagt prosjekt på Nygårdsfeltet pro-
testerer med henvisning til at det strider mot den vedtatte 
arealplan, mens andre mener bygget ikke harmoniserer 
med den omkringliggende nabobebyggelse. En bestem-
melse i den nasjonale Plan- og Bygningsloven som det 
altfor ofte syndes mot i vår kommune.

-Jo, den selvsikre avdelingssjefen uttaler til avisen «Gjen-
gangeren» at; «Nygårdsplanen ikke er forenlig med en 
utbygging som har skjedd i området og de byggeskikkene 
som er vanlig i dag».En mer åpenhjertig innrømmelse av 
at kommunen ikke har vært sitt ansvar bevisst og latt det 
skure oggå, skal man lete lenge etter.

-Vi i Dusteforbundets styre spør oss om avdelingssjefen 
egentlig er klar over det han sier.For ytterligere å under-
streke hvor fraværende kommunens ansvarlige har vært 
sier han blant annet. »I dag er det tydelig at Nygårdsfeltet 
ikke har det estetiske uttrykket som var hensikten da 
planen ble vedtatt, men i stedet er sammensatt av boliger 
med varierende utforming». Å ja! Hvem har så skylden for 
dette!!
- Fra byggherrer, enten det er private eller utbygger- 
 

firmaer, er det ofte heller ikke mye hjelp å få. Fordi det 
erkombinasjonen av for mye penger og dårlig smak som 
gjelder. Eller som svensken sier:«Hvorfor bygges det så 
mange fule bygninger i våre dager».
-En sterk søknad om medlemskap i vårt ærverdige for-
bund som herved tiltredes. Og for å unngå enhver mis-
forståelse, så holder vi i forbundet oss til det prinsipp at 
rette myndigheter får ta seg av de mer alvorlige aspekter 
som sakene reiser. Så skal vi sørge for å røyke ut duster-
iene. Systematiske avvik fra vedtatte lover og regler fører 
ofte til mistanker om at noe har foregått på «bakrom-
met».

- Ja, så venter vi bare på neste kapittel når kommunen 
skal i gang med prosjektet som skal rasere havneområdet 
i Horten. Vi i Dusteforbundet regner med at søknadsmas-
sen vil øke betraktelig når kommunens (u)ansvarlige skal 
forklare dette overfor byens befolkning. Navnet «Hort-
en havnepark» er jo bare første forsøk på å kaste blår i 
øynene på folk. Nei, ikke la dere lure. Dette blir ingen park 
om noen skulle tro det. Det hjelper ikke å dynke hønselort 
med parfyme – det er hønselort uansett.

- I mellomtiden får vi nyte sommeren!

Ikke prøv dette hjemme
Av Ann Karin Brustad

Denne gangen blir det mer en kulinarisk kuriositet enn en 
oppskrift. Alice B. Toklas levde og bodde sammen med 
den legendariske forfatteren Gertrud Stein. De vanket 
i kretsen rundt Picasso, Hemingway, Matisse og flere 
andre kunstnere i Paris før andre verdenskrig. Alice elsket 
å lage mat og samle til store selskaper. I boken ”Alice B. 
Toklas’ kokebok” har hun fått denne av sin venn Brion 
Gysin.
Tror nok de færreste av oss har tilgang på alle ingredi-
ensene, men det er uansett morsom lesning!

HASCHICH FUDGE (som hvem som helst kan slenge 
sammen på en uværsdag)

Dette er paradisets mat. Den kan besørge en underhol-
dende forfriskning i en”Ladies Bridge Club” eller i hvilken 
som helst syklubb.I Marokko regnes den som egnet til å 
avverge forkjølelse i fuktig vintervær, og er faktisk mer 
effektiv hvis man spiser den til store mengder varm 
mynte-te. Eufori og strålende latterkuler, ekstatiske 
drømmer og personlighetsutvidelser på flere samtidige 
plan kan man trolig vente seg. 

Hvis du orker, kan du la deg henføre av denne ”våkne 
bevimelse”.

1 ts. svart hel pepper
1 hel muskattnøtt
4 middels store kanelstenger
1 ts. koriander

Alt dette støtes til pulver i en morter.
Så hakkes og blandes dette sammen:
1 håndfull dadler med stener
1 håndfull tørkede fiken
1 håndfull mandler
1 håndfull peanøtter
1 klump Cannabis Sativa pulveriseres og støtes sammen 
med romtemperert smør og blandes i ”deigen”.

Rull sammen til en kake, skjær den i biter, eller trill den 
ut til små kuler på størrelse med valnøtter. Spises med 
forsiktighet! To biter er mer enn nok.

Neppe noe for oss i småbyen, men dette var ikke 
uvanlig i kunstneriske kretser i Paris på 30-tallet.
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Det er ganske merkelig skilting her. Alle vet at det er 
30 km-sone i gamle Åsgårdstrand fra Bedehuset og 
ned til Sandbånn – eller er det det? 

Nei da! Hvis du for eksempel kommer kjørende 
fra Nedre vei mot Brygga og så kjører opp mellom 
Kiøsterudgården og Grand og tar til venstre der, er 
det plutselig opphevet 30 km. Ergo 50 km lovlig. 
Sving så opp mot Torvet og så blir det 30 igjen ved 
Falkestien.

Og ikke nok med det – hvis du kommer fra Kirken for 
å kjøre ned forbi Soelberg-gården er det også opp- 
hevet 30 km. Det betyr at du kan kjøre i 50 helt ned til 
Sandbånn. 
Skjønn det den som kan!
Et lite tips vil kanskje være å ta ned de fire skiltene 
som viser opphevet 30 km.?? 

Yngve Seippel

Trafikkskilt i byen vårHva skjer på Naustet i regi av 
Pernilles venner i høst?

• Søndagskonsertene går som vanlig, kl 16–18, med  
siste konsert søndag 28. august.

• Lørdag 27. august får vi besøk av Dr. Nielsens Crew fra  
Hønefoss. Forhåndssalg av billetter på billetto.no. 

 Det er allerede solgt mange billetter, så her blir det 
folksomt og trivelig.

• Første lørdagen i måneden f.o.m. september skal vi ha 
øl- og vinsmaking med foredrag og veiledning av repre-
sentanter fra forskjellige agenter og mikrobryggerier. 

 Kl 16–18. Pris kr. 50,– (kun for medlemmer)
• Vi åpner med Matchless Wine, ved Torleif Høyvik, 
 lørdag 3. september
• Innimellom vil det komme overraskelser i form av mat-

produsenter. 

Vi håper på godt fremmøte.
Se også facebook: Pernilles venner, Naustet, 

Åsgårdstrand

Naustet Pub
Program til høsten

Hva skjer på Naustet i regi av Pernilles venner i høst?

August
Søndagskonsertene går som vanlig, kl 16–18, med siste 
konsert søndag 28. august.
Lørdag 27. august får vi besøk av Dr. Nielsens Crew fra 
Hønefoss. Forhåndssalg av billetter på Billetto.no. Det er 
allerede solgt mange billetter, så her blir det folksomt og 
trivelig.

September
Første lørdagen i måneden f.o.m. september blir det øl- og 
vinsmaking med foredrag og veiledning av representanter 
fra forskjellige agenter og mikrobryggerier. Kl 16–18. Pris 
kr. 50,– (kun for medlemmer). Vi åpner med Matchless 
Wine, ved Torleif Høyvik, lørdag 3. september. 

Videre utover høsten
Innimellom vil det komme overraskelser i form av mat-
produsenter. 

Følg med på Facebook: 
Pernilles venner, Naustet, Åsgårdstrand

Vi ønsker alle hjertelig velkommen 
– møt opp og støtt Naustet Pub!

 

 

Hva skjer på Naustet i regi av Pernilles venner i høst? 

Søndagskonsertene går som vanlig, kl 16–18, med siste konsert søndag 28. august. 

Lørdag 27. august får vi besøk av Dr. Nielsens Crew fra Hønefoss. Forhåndssalg av billetter på 
billetto.no. Det er allerede solgt mange billetter, så her blir det folksomt og trivelig. 

Første lørdagen i måneden f.o.m. september skal vi ha øl- og vinsmaking med foredrag og veiledning 
av representanter fra forskjellige agenter og mikrobryggerier. Kl 16–18. Pris kr. 50,– (kun for 
medlemmer) 

Vi åpner med Matchless Wine, ved Torleif Høyvik, lørdag 3. september 

Innimellom vil det komme overraskelser i form av matprodusenter.  

Vi håper på godt fremmøte. 

Se også facebook: Pernilles venner, Naustet, Åsgårdstrand 

 

 

 

 

Hva skjer på Naustet i regi av Pernilles venner i høst? 

Søndagskonsertene går som vanlig, kl 16–18, med siste konsert søndag 28. august. 

Lørdag 27. august får vi besøk av Dr. Nielsens Crew fra Hønefoss. Forhåndssalg av billetter på 
billetto.no. Det er allerede solgt mange billetter, så her blir det folksomt og trivelig. 

Første lørdagen i måneden f.o.m. september skal vi ha øl- og vinsmaking med foredrag og veiledning 
av representanter fra forskjellige agenter og mikrobryggerier. Kl 16–18. Pris kr. 50,– (kun for 
medlemmer) 

Vi åpner med Matchless Wine, ved Torleif Høyvik, lørdag 3. september 

Innimellom vil det komme overraskelser i form av matprodusenter.  

Vi håper på godt fremmøte. 

Se også facebook: Pernilles venner, Naustet, Åsgårdstrand 

 

 

Min mening
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Seniorhjelpen har hatt et godt første halvår, med 
mange oppdrag og fornøyde mottakere av våre tje-
nester. Vi har mange flotte hjelpere og kontorvakter. 
De passer på at alle får hjelp til det de ønsker, innenfor 
det vi kan utføre.

At oppdragene øker betyr at det er behov for oss.
Frivillighet er uvurderlig for samfunnet og 
lokaldemokratiet, utviklende for den enkelte, skaper 
rammer for livet, er identitetsskapende 
og inkluderende. Uten frivillige organis-
asjoner og enkeltpersoner som jobber 
frivillig vil mange viktige aktiviteter og 
tjenester rett og slett stoppe opp.

Det er også en fin måte å bli kjent med 
folk på i Horten. Med alt det gode det 
medfører å trives i byen du bor i.

Horten kommune holder nå på med å 
utarbeide en frivilligplan hvor blant flere, 
også Seniorhjelpen har kommet med 
innspill.

3. september feirer Horten Frivilligda-
gen, hvor alle frivillige lag og foreninger 
viser seg frem i Lystlunden fra kl. 11.00. 
Det blir mat, musikk, dans og annen 
variert underholdning.

Seniorhjelpen vil ha stand i Lyst- 
lunden den dagen, så kom gjerne innom 
oss der.

Vi trenger alltid flere hjelpere, kontorvakter eller  
økonomisk støtte med et lite beløp. 

Les gjerne mer om Seniorhjelpen på vår hjemmeside 
www.seniorhjelpenihorten.no

Vennlig hilsen
Seniorhjelpen, Birthe Carlsen, Styreleder

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 
 

 

Smalgangen 4 - tlf.: 980 20 420
e-post: iinnerd@online.no

• Reparasjon av antikke & nye ur
• Taksering & verdivurdering

• Henter & bringer
• Salg av ur & kikkerter

Man-fre: 10 -16  |  Lør: Stengt

Urmaker Heddi Innerdal

Alt fagmessig innen 
moderne hårpleie 
og frisering 

Tlf.: 330 81 587

Klipp, farge, striper, permanent, 
hår- og hodebunnspleie m/massasje, 
vask & føn, oppsettinger, brudepynt,
vipper/bryn, Gelish negler +++

Åpningstider: 
Man.: Stengt
Tirs/Tor/Fre:   08.30 – 16.00
Ons.: 08.30 – 18-00
Lør.: 08.30 – 14.00

Utover det, etter avtale
med Ann Teres eller Susanne.

Velkommen til oss!
Havnegaten 6 (1.etg Thon Hotel) 
3179 Åsgårdstrand.

FRISØR

trillium

Torvet 1, 3179 Åsgårdstrand
trillium@online.no
Telefon: 3304 0150

tirs - fre: 10-17
Lørdag: 10-15

Søndag: 12-15

• brukte og nye bøker
• kontormateriell og gaver

www.baker-nilsen.no

Du �nner oss i hjertet av Åsgårdstrand!

• en annerledes bokhandel •

Velkommen!

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 S M E S T E R B. Børresen
Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

Åpen kirke i forbindelse 
med julemarkedet
Lørdag 30. november og søndag 1. desember blir 
det, tradisjonen tro, åpen kirke i forbindelse med 
julemarkedet. Kirka er åpen klokka 13-16 begge dager. 

Det blir salg av kaffe og vafler og muligheter for en 
stille stund i kirkerommet. Grethe Kristin Johannesen 
har salgsutstilling av malerier i lokalene. På lørdagen 
er det enkelt juleverksted for barn. Helgens aktiviteter 
avsluttes med lysmesse i kirka på søndagen kl. 16, hvor 
konfirmantene deltar.

Familiemiddag med julegrøt
Tirsdag 17. desember er det familiemiddag med 
julegrøt, andakt og aktiviteter.

Julens gudstjenester i 
Åsgårdstrand 

Julaften kl. 12:00 
Gudstjeneste på Åsgårdstrand sykehjem

Julaften kl. 14:30 og 16:00 
Gudstjeneste i kirken. Nils Magnus Hovland er prest og 
Roald Bjaanes er organist. Solosang ved bl.a. Marthe 
Søvde.

2. Juledag kl 11:00 
Høytidsgudstjeneste i kirken. Nils Magnus Hovland er 
prest og Eli Rudland Næss organist. Tradisjonen tro 
bidrar Ra Sanglag med korsang.

   
Rett over nyttår blir det juletrefest i  
Åsgårdstrand kirke og kultursenter.
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Program for jul og advent 
i kirke og kultursenter
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Godt arbeid til riktig pris og avtalt tid 

“Vi bygger og vedlikeholder grønt”

Velleveien 15 - 3118 Tønsberg   Tel: 99 11 60 00   e-post: post@strandman.no

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no
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SVEIS • STÅL • MONTASJE

Salg • service • reparasjoner 
INDUSTRIPORTER & VILLAPORTER

tlf. 406 14 845

Å S G Å R D S T R A N D
Grev  Wede l s  ga t e  44 ,  t l f . :  330  81890

Velkommen til «NY» butikk fra 1. desember
Mange gode juletilbud

Holmøy MøblerHUSK! 
Vi har fyrverkeri 
salg i romjulen!

Horten

Vil du bli med oss i kommunestyret?

Magne Berger
styremedlem

Carl Otto Kielland
lokallagsleder

Eddy Robertsen
gruppeleder

Trygve Børsting
nestleder

Klara R Høihilder
varamedlem

Hilde Holta
styremedlem

venstre.no/blimed

Jeg vil bli med!

Korvåren ble en opptur !
Endelig var vi klare til å gjennomføre 
konserten med Louis Jacoby i Artille-
riverkstedet. Men den gang ei, her ble 
det nedstengning med øyeblikkelig 
virkning på grunn av asbest i veg-
gene,dette kun få dager før konser- 
ten.
Da var gode råd dyre,  det ble noen 
hektiske dager, og iherdig innsats,  
før vi etterhvert landet på alterna-
tivet Våle Samfunnshus. Imponer-
ende nok fant vårt publikum veien til 
Våle. Det ble fullt hus og god stem-
ning. Vi kunne igjen puste lettet ut.

Feiring av 17. mai på tradisjonelt vis  
igjen, var en glede. Ra Sanglag deltok 
både ved flaggheising og kransened- 
leggelsen ved Rådhuset i Åsgård-
strand. Senere på ettermiddagen 
deltok vi også i Borgertoget i Horten.

På sommerkonserten vår den 4. juni, fikk vi med oss  
perkusjonist Dag Arild Espeseth, et spennende prosjekt 
som vi var veldig fornøyde med.

Medaljer til jubilantene våre ble også delt ut på denne 
konserten.

Før vi kunne ta sommerferie, gikk turen til Oslo, igjen 
sammen med Louis Jacoby. Her ble vi del av det kulturelle 
innslaget i forbindelse med Søvnforeningens konferanse.

Til høsten gjenopptar vi vårt tradisjonelle loppemarked på 
Furuhaug i helgen 10. – 11. september.

Håper å se så mange som mulig der, og på arrangement-
ene våre fremover.

Fortsatt god sommer. 

Inger Johanne Sæther og Sissel G. Vårum

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%

Åsgårdstrand

Fra venstre - 40 års medalje Hege Susæg, Karin Brønbo, Tor R Hagland.
Videre 50 års medalje  Ellen B Myklebust, Elsa H Løkseth, Olav Sørebø,
Heidi Thorvaldsen, Turid Andreassen, Jan W Thorvaldsen. (Foto Knut Bjerva)
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allerede
nå!

Tenk

Kjøp kortreist VED
fra lokal produsent!

Av Fredrik.S.Heffermehl

Fire nye militærbaser i Norge
Fred krever en ny lojalitet i verden, ikke mer USA og 
NATO.  Reelt demokrati betyr delaktighet og medan- 
svar, lytte, konsultere, forankre, få den politikk en fullt 
informert befolkning ønsker. Stortinget sa i juni ja takk til 
fire militærbaser i Norge. USAs ønske har store konse-
kvenser, det burde ha vært et hovedtema i valgkampen 
men en total endring av Gerhardsens kloke base-nei ble 
mest mulig diskret loset frem til et ja. Det var jo intet nytt, 
bare en «tilleggsavtale», og ikke baser, bare «omforente 
områder».  

Basene gir økt krigsfare
Det er da ikke lurt å gjøre seg til lydrike for USA, og et 
stasjonært hangarskip for USAs hundreårige kamp mot 
Russland? Det som sies åpent i USA er nemlig noe annet 
enn det som regjeringene Solberg og Støre har fortalt 
det norske folk. USAs mål med basene er ikke å beskytte 
Norge, men å knekke sine rivaler på verdensscenen. Det 
målet gir profitt for amerikansk næringsliv – men økt 
krigsfare for resten av verden, også Norge.

Elefanten ingen vil snakke om
Basene er omtalt i en amerikansk plan fra tenketanken 
Rand Corporation i 2019, «Om å forstrekke og destabi-
lisere Russland». Prisverdig at det sies åpent, men farlig 
like fullt.  Jeg ba regjeringen legge saken død, dette kan 
ikke Norge bistå USA med. Jeg advarte Stortinget og alle 

involverte så 
høylydt jeg kunne 
– Hallo, dere har 
en ELEFANT på 
skrivebordet! Ingen 
ville se den. Ikke noe 
svar, ikke fra noen 
av de ansvarlige, 
annet enn det faste mantra at USA har vernet oss i 70 år. 
Men er NATO forsvar av det vi er og har, eller av det USA 
vil forsyne seg med? NATO besluttet i 1999 å gjøre seg 
til verdenspoliti, og hive FN overbord. Et grovt brudd på 
pliktene som medlem av FN, hele verdens felles redskap 
for fred og sikkerhet.

I et reelt demokrati skal det være mulig å få skrudd av 
autopiloten i tide, men NATO-medlemskapet kom uten 
av-knapp. Stø kurs i det uendelige, uten noen gang å 
sjekke, er ikke lurt. Før eller siden går man på grunn.

Trenger USA så mange miltærbaser
Både vårt samfunn og verden formes av hva vi bruker 
pengene til. Betaler vi for krigsforberedelser får vi krig, 
det ser vi igjen og igjen. Hvis man ønsker seg lam, så 
forer man ikke ulven. Det vet da Stortinget, og det burde 
spurt seg: Trenger USA, som har hav og venner på alle 
kanter, 800 baser i 80 land for sin militære sikkerhet? Nå 
er Norge blitt ledd i kjeden. USA ønsker seg like regler i 
alle land for enklest mulig å samordne og koordinere sin 
dominering av verden. Stortinget sa ja til vargen.

Elefanten 
ingen vil snakke om
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TRENGER DU NY  
GARASJEPORT?

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

9MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND   #1 NOVEMBER 2021

Aasgaardstrand Kvindelige Badeselskab

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

Åsgårdstrandsdagene
Bli med på å arrangere

Vi trenger folk til følgende komiteer:

• Økonomi
• Kunst/kultur
• Aktiviteter
• Underholdning
• Tog
• Boder/utstillere
• Teknisk
• Sponsorer
• Water Games
• Arbeidsgjeng under 
dagen

Ta gjerne kontakt med en i styret for nærmere informasjon:

Harald Tveitan 91331954 hjul.tveitan@hotmail.com Styreleder

Morten Børresen 93044360 mortboer@online.no Nestleder

Jan Ove Johannessen 47758660 j-ov-joh@online.no Styremedlem

St i fte lsen 

Åsgårdstrandsdagene 

trenger  f lere  f r iv i l l ige  

medarbeidere t i l  å  p lan-

legge og gjennomføre 

vår t  år l ige arrangement . 

I  t i l legg t i l  mange 

spennende og 

interessante oppgaver, 

t reffer  du også f lere  nye 

mennesker  og får  være med 

på mye sos ia l  hygge og moro.

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

Vi er stolte og glade over å presentere 
Norges mest folkekjære artist som 
hovedattraksjon fredag 3. juni. Dette 
blir en helt unik konsertopplevelse.

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

Vi garanterer en konsert med hits og 
klassiske låter, med kort vei mellom 
ellevill gapskratt og det dypeste 
alvor. Med de myke balladene og de 
fengende refrengene en Halvdan 
Sivertsen-konsert alltid byr på.

Årets julegave kan kjøpes 
hos Fargerike på Paletten. 

Forhåndssalget starter  
mandag 22. november.

Åsgårdstrandsdagene 2022

Halvdan Sivertsen 
kommer til Munchparken!

  
 

styret@magasinetåsgårdstrand.no  Org.nr.: 927 560 186 

Gi din støtte – bli medlem 
 
I 2021 ble byens innbyggere invitert til å gi et økonomisk bidrag på kr 200,- 
for å vekke til live Åsgårdstrand på Tvers etter at ÅIF hadde valgt å avslutte 
utgivelsene av magasinet i 2019. 
 
Fire nummer årlig 
Vi lokket med at beløpet skulle bidra til å gjøre det mulig å utgi fire nummer,  
og målet ble nådd med nr. 3 i 2022 som blir utdelt gratis primo august til alle 
husstander i byen. 
 
Vi ber om ny støtte 
Nå spør vi på nytt om støtte med det samme beløpet, og gjør spesielt 
oppmerksom på at innbetalingen også vil gjelde som årskontingent for 
foreningen «Magasinet Åsgårdstrand (MÅ)» med stemmerett på årsmøtet som 
blir holdt våren 2023. 
 
Overskudd tilbakeføres Åsgårdstrand 
Foreningen har vedtektsfestet at den skal drives som «non profitt». 
Et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til foreningslivet i byen etter at vi først 
har bygd opp en reserve for kommende utgivelser. 
 
Send kr 200,- til kontonr. 1560 70 08569  - Husk å oppgi navn og mobilnummer 
Alternativt Vipps til nr. 742630                              i tekstfeltet  
 
De som har innbetalt kr 200,- i 2022 er allerede registrert som betalende 
medlemmer, men kanskje ledsager eller myndige barn ønsker seg stemmerett 
på årsmøtet? 
 
 
Åsgårdstrand, 27/7-22 
 
Benn Solem  Øivind Klausen Morten Børresen            Roger Vårum 
Styreleder  Nestleder  Styresekretær          Kasserer/regnskap 
 

Yngve Seippel     Åse Nordland 
                 Redaksjonssekretær     Foreningskontakt 
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