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Trenger en ny etterfølger
Vår anonyme skribent Citrus har nå lagt ned pennen, 

og vi ønsker å takke vedkommende for sine bidrag med 
et skråblikk på våre folkevalgte. Vi håper å finne en et-
terfølger som kan fortsette i den samme sjangeren og 
som forhåpentligvis vil stimulere beboerne til å levere stoff 
under vignetten Min mening.
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Leder
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VINNER AV «VM» I PIZZA!
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Følg oss på Facebook:
Våre gjester har utnevnt, og laget 
en egen favoritt pizza - Sjekk det ut! 
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I 2. etasje på Åsgården skole ligger det et lite folkebibliotek som 
er åpent for alle på mandager mellom kl. 16-19. Biblioteket er 
stengt i skolens ferier. 

Nå har jeg begynt å jobbe fast her, og det er veldig hyggelig. 
Jeg har tenkt å starte opp lesesirkel fast én mandag i måneden, 
og det er fint om de som har lyst til å være med melder sin 
interesse til meg på e-post: rita.algarheim@horten.kommune.no. 
Jeg håper å få se mange lånere i tiden framover!

Med vennlig hilsen Rita Algarheim.

Biblioteket i 
               ÅsgårdstrandMin beste 

investering!

“Halvor Bakke: Mitt rom” 
av Svein Tore Bergestuen

Den kjente interiørdesigneren og TV-personligheten Halvor Bakke har vist oss mange 
rom gjennom både bøker og TV-skjermen. Nå åpner han imidlertid døren inn til sitt 
eget indre rom. Halvor vokste opp som odelsgutt på familiegården Bakke i Stavern. 
Han vokste opp i miljøet rundt Frikirken, og faren hans satt i kirkens eldsteråd. Da 
Halvor som 14-åring rakk opp hånden og spurte pastoren om hva som vil skje dersom 
“en venn” lever ut sin legning som homofil, svarte pastoren resolutt at vedkommende 
kommer til å brenne i helvete. Dette satte en støkk i Halvor. I boken “Halvor Bakke: 
Mitt rom” fortelles det om en sår oppvekst preget av blant annet psykisk mobbing og 
forsøk på homohelbredelse, men også om eventyrlig design og suksess. I dag omsetter 
merkevaren hans “Halvor Bakke” for 400 millioner årlig, og han har 300 000 følgere 
på Instagram. Dette er historien om hvordan Halvor Bakke ikke ønsket å leve, til at han 
gjorde det stikk motsatte. 

“Musse og Helium: Mysteriet med hullet i veggen” 
av Camilla Brinck

De to små musene Musse og Helium har på et vis havnet i huset til ei jente som heter 
Camilla. I huset finner de et mystisk hull i veggen. Musse og Helium klarer ikke å styre 
nysgjerrigheten sin, og ender med å falle oppi hullet. Der havner de i en helt annen 
verden som er helt forskjellig fra vår! Denne verdenen kalles Dyreriket, og her er Musse 
og Helium prins og prinsesse. Nå får de sitt livs oppdrag: de må finne den forsvunne 
Gullosten, og redde Dyreriket fra de onde Duejegerne! Et spennende eventyr med 
flotte illustrasjoner, som kan passe barn i alderen 6-10 år. Den kan også fungere godt 
som høytlesningsbok for barn fra 4 år.

Her kommer et par boktips som jeg håper kan inspirere til leselyst:

Det å være en prosument (produsent og 
konsument) og bidra til en del av løsningen 
innen kraft/strømfeltet oppleves som svært 
meningsfylt i disse turbulente tider. Men å 
produsere energi når det uansett nesten 
har vært gratis, var det ikke så mange som 
ønsket for noen år siden. Nå ser verden litt 
annerledes ut. Kanskje noen angrer på at de 
ikke tok investeringen da?

Tekst av Terje Simonsen

I disse turbulente tider så kan fremtiden se litt mørk ut, 
vi har krig og energikrise i Europa, 
høye drivstoffpriser, renta stiger 
og våre egne strømpriser har 
skutt i været. Det er også store 
utfordringer om vi klarer å nå de 
målene som er satt for verdens 
CO2 utslipp og om vi klarer halv- 
eringen av utslippene til 2030. 
Men for meg har en investering 
gitt noen gode lysglimt, nemlig 
mitt solcelleanlegg.

Deilig å kjøre eller sykle på egen-
produsert strøm.
Det å kunne lade egen elbil og el-
sykkel med selvprodusert strøm er 
svært tilfredsstillende og det å se 
at jeg selger strøm til mine «nabo-
er» for 5-6000 kr i året gir håp 
om at det går an å gjøre noe selv 
som bidrar litt i det store bildet. 
Med mitt anlegg på 28 paneler, der 
hvert panel kan produsere 300w, 
noe som på en god soldag gir et 
overskudd på 30 kWh utenom det 
jeg selv forbruker i huset, gir god 
butikk.

Å følge med på strømproduksjon 
er blitt en ny hobby.
Med en AAP fra strømleverandøren 
Tibber og en PULS-måler som er 
koblet til strømmåleren, kan jeg 
til enhver tid se min egen pro-

duksjon eller forbruk. Dette gjør at jeg kan bli mer bevisst 
på når jeg bruker strøm og hva som trekker strøm. Med 
denne oversikten er det lettere å gjøre noe med forbruket. 
Mange er opptatt av nedbetalingstida på anlegget,men 
med 40 års levetid og opptil en 10-dobling av strømpris-
en, så blir dette anlegget en av mine beste investeringer.
Neste investering her gården blir nok et større batteri for 
å lagre strøm for å møte den nye effekttariffen som ble 
lansert sommeren 2022.

Jeg monterte solcelleanlegget selv etter at jeg gikk et 
sertifisert kurs innen montering på Gardemoen og jeg fikk 
Åsgårdstrandsfirmaet Åsgården Elektro til å montere det 
elektriske. Har du lyst til å ha den samme opplevelsen 
som meg så anbefaler jeg deg å vurdere et solcelleanlegg 
og bruk lokale firmaer.
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Nostalgi og endring
Det er lett å få et nostalgisk for-
hold til Åsgårdstrands bymiljø og 
arkitektur. Men det er ikke lett å 
stoppe hverken tiden eller utviklin-
gen.  Endringer skjer – i det stille 
– eller med litt rabalder. Bygge- 
skikk endrer seg også i takt med 
utviklingen.  For tiden hygger jeg 
meg med å finne frem til bilder fra 
nettopp disse endringene over tid 
og frem til i dag.  «Åsgårdstrand og 
omegn i gamle dager» er en mor-
som internettside og selvfølgelig 
historielagets publikasjoner. 
Bilder fra 1960 tallet viser at mye 
har skjedd både når det gjelder 
fortetning og vekst. Bygninger har 
endret seg fra næring til bolig/- 
fritidsbolig.  Spesielt artig synes jeg det var å komme 
over et postkort fra 1910 fra Stangsgate.  Aagot-huset 
i Stangsgate 1 har vinduet åpent ut mot en tid der nabo 
husene var henholdsvis Manufaktur og «Bageri». Stase-
lige damer står på trappen og skuer utover Thaulows 
plass. En plass som også i dag er et levende sentrum 
for folkelivet. Omkranset av matbutikk, cafe, pub og ikke 
minst det sjarmerende miljøet i Smalgangen med sine 
gallerier, Brukt og Antikk og atelier. 

Puben trekker til seg joviale og sosiale sjeler som sammen 
nyter de siste solstrålene med utsikt over fjorden mot 
Bastøy og Moss. Det som engang var Viktoria Hotell har 
blitt til en fin kombinasjon av leiligheter og næring.
Tvers over plassen har de gamle uthusene fra 1893 
som ligger bak Joker butikken gjennomgått en endring til 
moderne boliger kamuflert som de opprinnelige uthusene. 
Stemningen er bevart også etter endringene.
Kanskje kan man si at alt har gjennomgått en nostalgisk 
endring.

I Vestfold har vi en rekke kunst- og kulturhistoriske are-
naer å være stolte av. Og Vestfoldmuseene er så heldig 
å ha oppdraget med å drifte og utvikle en stor rekke av 
disse.

Magasinet Åsgårdstrand har invitert Vestfoldmuseene til 
å dele fra denne skattkisten. I utgavene fremover vil dere 
derfor kunne lese om hva som foregår på alle våre arenaer 
i hele Vestfold.

Hva er et museum og hva er et arkiv? Hvilken verdi utgjør 
vi i dagens samfunn? Hvorfor bruker samfunnet ressurs-
er på å bevare og formidle Edvard Munchs sommerhus, 
grevens residens i Larvik, hvalfangernes historie eller det 
store arkivet etter Framnæs Mekaniske Værksted? Er det 
virkelig verdt pengene?

Vestfoldmuseene IKS ble dannet i 2009. Selskapet ble 
etablert som et interkommunalt selskap. Våre eiere er 
kommunene i Vestfold, Drammen og Vestfold og Tele-
mark fylkeskommune. Et slikt eierskap sikrer økonomisk 
trygghet og stabilitet, noe som er særlig viktig for oss som 
jobber med evigheten som perspektiv.

Alle vet hva et museum er! Eller vet de faktisk det? Å 
bruke navnet museum er åpent for alle. Bredden i alle 
verdens museer er ufattelig stor. Bare i lille Norge varierer 
et museum mellom de store og påkostede som Nasjonal-
museet og Munch-museet i Oslo, til de små og lokale som 
et bygdetun eller en privatpersons samling. Det finnes 
en internasjonal definisjon av hva er museum er. Det er 
denne definisjonen vi profesjonelle museene forholder 
oss til, og som det offentlige legger til grunn når det tilde-
les penger til oss. I forkortet versjon lyder den slik: Et mu-
seum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon som 
skal serve samfunnet, og som forsker, samler, konserver-
er, formidler og stiller ut materiell og immateriell kulturarv. 
Gjennom å være åpen for publikum, tilgjengelig og inklu-
derende, bidrar museene til mangfold og bærekraft.

Arkivenes samfunnsoppdrag er like så viktig som mu-
seenes. Arkiver og museum utgjør, sammen med bib-

liotek, samfunnets hukommelse. Også arkivene har en 
enorm bredde i sitt oppdrag. Fra å sikre og bevare vedtak 
fattet i store globale enheter som FN og EU, til å bevare 
nasjonale og lokale virksomheters skiftelige materiale. 
Også enkeltpersoners arkiver kan fortelle om viktige 
hendelser eller et samfunns utvikling, og tas derfor vare 
på når det er mulig. Tilgangen til informasjon i et lands 
arkiverer er ofte det som skiller et demokrati fra et 
regime. I Vestfold har vi et svært godt arkiv som bevarer 
både offentlig og privat dokumentasjon.Her bevarer vi 
også digitalt skapte arkiver.
Innledningsvis spør jeg om vi er verdt de offentlige pen-
gene vi mottar. Vårt rungende svar er JA! Museenes og 
arkivets samfunnsoppdrag bidrar til å gjøre samfunnet 
bedre. Det må da være fornuftig bruk av skattebetalernes 
penger?

Vi kjenner hver dag på den gode følelsen av å være viktige. 
Det tror vi du vil se selv når du besøker oss på arenaene 
våre, bruker nettsiden vår, eller tar kontakt med oss på 
annen måte. Bruk oss!

Vestfoldmuseene er ansvarlig for
 følgende enheter i Vestfold og Viken:

Larvik museum
Hvalfangstmuseet
Vestfoldarkivet 
Slottsfjellsmuseet 
Thor Heyerdahl-instituttet
Haugar kunstmuseum
Munchs hus
Midgard vikingsenter
Aluminiummuseet
Jernverket Eidsfoss
Berger museum
Fellesmagasinet

TIDENS TANN OG BYENS UTVIKLING

Bensinpumpenes by og en tiger på tanken
«Det sies at intet sted i Norge har hatt så mange bensin-
pumper i forhold til innbyggertallet som Åsgårdstrand. 
Et og samme selskap hadde tre pumper på en stre-
kning på 3oo meter..».(Sitat fra «Broen 2012»). Bilder fra 
1920-tallet avslører at Åsgårdstrand fulgte utviklingen 
da bilen inntok gatebildet. Miljøet rundt det som vi i dag 
kjenner som Rådhuset, så ganske annerledes ut. Lagertha 
og Wilhelm Skovdahls forretningsgård huset Åsgård-
strands første bensinpumpe.  Ut mot det som vi i dag 
kjenner som havnen og Damenes badehus, ser vi 
Åsgårdstrands staselig bad på pir ut i fjorden. I dag 
fylles vi opp av kulturelt drivstoff og god mat i familien 
Skovdahls gamle lokaliteter. Og vi parkerer våre elsykler 
og elbiler ferdig ladet hjemmefra.

Men!  «En Tiger på tanken» som Østlandske Petroleum-
scomp. reklamerte med den gang, har vi kanskje noen 
og enhver etter å ha hygget oss på det gamle Rådhuset i 
trivelige omgivelser.

Tone Harr Lind

Vestfolds 
skattkiste



9MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND  #4 NOVEMBER 2022

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

Av Benn Solem

Tidligere var stortingsrepresentanter for-
bilder og fremstod som folkets tjenere.  I dag 
opplever vi falske reiseregninger og boliga-
dresser, egen berikelse og straffeforfølgelse 
av våre stortingsrepresentanter.

Mye var annerledes før
For mange år siden var utsagnet i overskriften noe som 
ofte ble brukt om stortingsmenn og kvinner. Men, slik er 
det dessverre ikke lenger. Den gangen ble stortingsrep-
resentanter sett på som forbilder av folk flest, og oftest 
med god grunn. Det samme kunne sies om byråkrater 
som også så på seg selv som folkets tjenere. Historien 
om departementsråden som hadde to blekkhus på 
pulten sin var illustrerende for holdningen blant både 
folkevalgte og offentlig ansatte, men dette er veldig 
lenge siden. Departementsråden hadde et blekkhus til 
jobben, og det andre var for private brev.

Beriker heller seg selv i dag
Det siste man i dag tenker på som forbilder er de 
folkevalgte stortingsrepresentantene.
I dag florerer avsløringer om falske reiseregninger med 
straffeforfølgelse som resultat. Falske boligadresser er 
tilsynelatende en ganske vanlig praksis for å berike seg 
selv. 

En ferietur med familien med innlagt besøk hos en par-
tikollega rettferdiggjør å føre reisen som arbeidsreise 

med dekning av både bensin og kostutgifter. Omtanken 
for de man representerer synes å være totalt fraværende 
bare staten og de selv tjener penger. 

Se bare på strømprisene
Dagens strømpriser er jo et avslørende eksempel på 
dette. Statsråden med ansvar for området truer med at 
vi ikke må fastsette en (lavere) fastpris på strømmen, 
fordi det vil være noe av det mest ødeleggende vi kan 
finne på. Ødeleggende for hvem? Staten eller folk flest 
og bedriftene? Den gangen for mange år siden var strøm 
ikke en vare som ble priset i markedet, men en tjeneste 
som var allemannseie og ble gitt som et politisk hånd-
slag med lav pris til befolkningen og næringslivet. Jeg 
gadd vite hvem det var ødeleggende for den gangen?

Norge et tillitssamfunn – for hvem
I Aftenposten tar den folkevalgte byråden i Oslo et 
oppgjør med milliardærene som flytter ut av landet. Han 
belærer rikingene om at «Norge er et tillitssamfunn og 
at tillitt er limet som holder samfunnet vårt sammen 
og at det er en verdi som kan forringes.  Det er ikke 
mangel på krefter som ønsker å bryte ned det samfun-
net vi har.» forteller byråden. Jeg kunne ikke vært mere 
enig med byråden om dette, men jeg vil anbefale at han 
gjentar utsagnet når han står foran speilet hver eneste 
morgen.  Kanskje det vil hjelpe? 

Hilsen en som har levd en god stund

Min mening

Våre fremste blant likemenn (og kvinner)
Innlegget gir uttrykk for skribentens mening, og støttes ikke automatisk av redaksjonen.

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
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Av Thor Rieber-Mohn

Trafikken langs Fylkesvei 303 minner mer og 
mer om Ring 3 i Oslo. Norconsults akustik-
ere i Tønsberg har  funnet ut gjennom sine 
målinger at eiendommene langs fylkesveien 
ligger i det som Statens Vegvesen kaller, rød 
støysone. 

Helseskadelig område
I rød støysone er det ikke tillatt å bygge nye boliger, fordi 
det regnes som helseskadelig å bo i et slikt område. Vårt 
hus er ca 100 år, så det å utbedre huset samt å bygge 
en støyskjerm kunne tillates ifølge kommunen. Støysk-
jermen har vi nå bygget, og det har redusert støyen med 
mellom 10 og 15 decibel, og dermed har vi oppnådd gul 
støysone. Uten den hadde det vært lite trivelig her på 
grunn av den kraftige støyen fra trafikken.

Åsgårdstrand sentrum er faktisk i rød støysone
 - Helt uakseptabelt, synes jeg!
Det som er utrolig å tenke på er at all denne trafikken 
også passerer igjennom vakre Åsgårdstrand sentrum, 
og hele veien er det faktisk rød støysone. Dette må det 
snarest gjøres noe med. Det går ikke lengre, og fremover 
er det estimert at trafikken kommer til å øke ytterligere. 
Vil vi virkelig at det skal være sånn i Åsgårdstrand, 
selveste Edvard Munchs by?

Omkjøring vil skape nye muligheter…..
Det burde jo ha vært gjort noe med dette for lenge siden, 
og hvorfor har det ikke det, har jeg tenkt? Å få trafik-
ken rundt sentrum åpner jo opp for flere nye aktivi-
tetsmuligheter. Jeg tenker blant annet på salgsboder, 
kanskje et «Munch besøkssenter» slik man ofte ser i 
utlandet, flere restauranter, barer etc. I Stavern hadde 
de et tilsvarende problem som gjorde at alle bare kjørte 
igjennom byen. Så gjorde de et grep og fikk trafikken 
utenom, og i sentrum er det bilfritt overalt og et yrende 
folkeliv med restauranter og aktiviteter for barna. Slik 
kan det også bli i Åsgårdstrand, tenker jeg :)

….Og være til beste for alle
Kanskje kommune og næringsinteresser kan komme 
sammen for å finne en ny trasé som starter gjerne ved 
Saltkopp og ender ovenfor Paletten hvor mange frem-
deles vil parkere og handle i en enda bedre Menybutikk? 
Det hadde jo vært veldig bra for alle oss som har våre 
eiendommer fra Feskjær og inn til Åsgårdstrand og gjen-
nom sentrum. Fremover må da naturligvis sentrum være 
bilfritt og stengt for gjennomkjøring. Dette vil garantert gi 
et kvalitetsløft for Åsgårdstrands beboere og besøkende 
fremover. I påvente av dette kunne man i det minste 
stenge Åsgårdstrand for gjennomgangstrafikk i perioden 
juni, juli og august.

Jeg vet at det er mange i Åsgårdstrand som tenker på dette 
med fylkesveien, og jeg tror at mange hadde blitt veldig 
glade om det endelig kom en løsning på dette ødeleggende 
problemet for hele Åsgårdstrand, og ikke minst tror jeg at det 
kommer det til å gi mange nye muligheter for næringsliv her.

Min mening

Rød støysone i Åsgårdstrand sentrum. Hæææ!
Av Kari Birkeland

Hjelper til på sykehjemmet, holder møter og 
foredrag, er med på Frivilligdagen,
arrangerer kløverturer, er leservenn på SFO, 
vaksinevakter på Ekserserhuset, holder basar 
og loddsalg, samarbeider med ÅIF.

Sykehjemmet er hjertebarnet
Åsgårdstrand sanitetsforening er en aktiv forening på flere 
områder. Vårt hjertebarn er sykehjemmet som får hjelp 
fra sanitetskvinnene til bingo, vaffelsteking, fotpleie og 
gåturer med beboere. Takk til alle som gjør en fantastisk 
innsats for de eldre.
Våre møter er på sykehjemmet hver annen tirsdag i 
måneden, vi har mange interessante foredrag og under-
holdning. Møter blir offentliggjort med plakat på Paletten 
og på vår FB-side.

Jonny Jern og Frivilligdagen
Vi har deltatt på Jonny Jern dagen og Frivilligdagen i 
Lystlunden, med stand, sammen med Borre og Falken-
sten sanitetsforeninger. Jonny Jern dagen trakk full park 
og mange barn fikk se og høre hvordan de skal spise sunn 
mat.

Populære kløverturer
Våre kløverturer er blitt populære og 12 til 15 damer sam-
les hver mandag på Paletten. 
Vi går mest i nærmiljøet, men 
vi har hatt flere flotte utflukter i 
distriktet. Dette er en sosial og 
helsebringende aktivitet. Opp- 
lysninger legges ut på vår FB’s 
side hver uke. Alle er velkomne 
til å delta på turene våre.

Leservenn
Før pandemien skulle vi starte 
opp en aktivitet som leservenn 
på SFO, på skolen. Den er vi 
nå godt gang med. Her leser vi 
høyt for en gruppe barn og kny-
tter samvær mellom voksen og 
barn. Hvem som helst kan være 
leservenn,er du interessert så 
henvend deg til Kari.

Vaksinevakter
Vaksinevakter på Ekserser huset fortsetter utover høsten 
i samarbeid med Falkensten sanitetsforening. Mange 
damer og noen menn stiller opp fra vår forening, vi sender 
en stor takk til de frivillige som tar vakter.

Basar og loddsalg
Vår årlige basar og loddsalg gikk av stabelen i oktober. Vi 
tigger gaver av næringsdrivere i nærområdet og andre 
kjente. Tusen takk for deres giverglede og all støtte vi får 
ved kjøp av lodder. Dette gir oss en kjærkommen inntekt 
som vi igjen gir til barn og unge i nærmiljøet, samt støtte 
til forskning av kvinnehelse.

Kioskvakter og seniorkafe
ÅIF og sanitetsforeningen har et godt samarbeid.Vi stiller 
med kioskvakter hver mandag i fotballsesongen. I oktober 
startet det opp seniorkafé på torsdager, på klubbhuset, fra 
kl.11.00 til kl.13.00. Her vil det være foredrag og under-
holdning, samt servering av kaffe og vafler/kaker. Dette er 
et gratis tilbud til alle våre pensjonister, vi håper dette blir 
godt mottatt. Kiwanis og Saniteten står for kjøkken- 
tjenesten, nok et flott samarbeid i vår lille by. 

Program for november er besøk fra Horten bibliotek ved Heidi 
Kjus som skal fortelle oss om høstens bøker. I desember har vi 
vårt julemøte på Grand hotell i Åsgårdstrand med servering av 
juletallerken.Vi vil også være med på julemarkedet med våre 
hjemmestrikkete sokker, luer og votter.

Åsgårdstrand Sanitetsforening

En aktiv forening Innlegget gir uttrykk for skribentens mening, og støttes ikke automatisk av redaksjonen.



Julemarked i Åsgårdstrand
26. - 27. november 2022

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

Lørdag 26.november kl. 12.00 - 16.00
12.00-16.00  Markedets åpningstid.
12.00            Offisiell åpning med ordfører Are Karlsen, Skolegården i Smalgangen
12.00            Ra sanglag synger julesanger, Skolegården Smalgangen
13.00-16.00  EVENTYR og JULEVERKSTED for barn i Gamle gymsalen. Adelita Haukelisæter og ÅRM.
13.00-16.00  Juleverksted med Ingridk keramikk i Klokkegården. For barn i følge med voksne.
                      Påmelding fb: @ingridk.keramikk
14.00-16.00  Åsgårdstrand kirke. Åpen kirke. Salg av kaffe og vafler. Musikalske innslag.
16.30            Thomas & Tvilerne presenter: "Julebrev fra de usaliges enger", Åsgårdstrand Kulturkirke
                     Gjesteartist: Øyvind Husebø på trompet. Dørene åpner kl 16.00.

Søndag 27. november kl. 12.00 - 18.00
12.00-18.00  Markedets åpningstid. 
13.00-16.00  Åsgårdstrand kirke. Engangskor- innøving av sanger til framføring under lysmessen
13.00-16.00  EVENTYR og JULEVERKSTED for barn i Gamle gymsalen. Adelita Haukelisæter og ÅRM.
13.00-16.00 Juleverksted med Ingridk keramikk i Klokkegården. For barn i følge med voksne.
                     Påmelding fb: @ingridk.keramikk
15.00            Åsgårdstrand Frivillige Byorkester spiller i gatene. Værforbehold
17.30            Nissetog med avgang fra kirken. Ta gjerne med lykter, vi har noen.
18.00            Julegrantenning i regi av Åsgårdstrand Velforening og Kiwanis Club Åsgårdstrand på Thaulows Plass
                     

Begge dager:

Gamleskolen: 
KIWANIS har åpen kafe i Gamle skolen. 
Åsgårdstrand sanitetsforening har salgsbod inne sammen med KIWANIS

Åpne gallerier: 
Galleri Smalgangen med åpent keramikkverksted og utsalg av kunsthåndverk, brukskunst og billedkunst  
Smalgangen 1: Anne Lise Toverud og Grekri design. Museumsbutikk og digital Munch i Rådhuskvartalet
 
Åpne butikker: 
Fru Fadum bruktbutikk, Joker, Galleri Smalgangen

Åpne bevertningssteder: 
KIWANIS i Smalgangen 1,  Kulturhuset Torvet i Åsgårdstrand, Grand Hotell, Rådhuset Trattoria, Naustet Pub, Munchs kafe

Velkommen til julemarked i Åsgårdstrand!
En hyggelig start på adventstiden!
Vi forbeholder oss retten til forandringer i programmet.
Se vår facebook-side "Julemarked i Åsgårdstrand" for oppdateringer

 

  - BODER med hjemmelagde produkter, håndverk, 

     antikviteter, mat og julepynt

  - Åpne ATELIER, GALLERIER, KAFEER og BUTIKKER

  - JULEFORTELLINGER for barna i Gymsalen Gamleskolen

  - JULEVERKSTED for barna i Gymsalen og Klokkegården

  - JULEMUSIKK i gatene: Ra sanglag og ÅFB

  - THOMAS OG TVILERNE, konsert i kirken lørdag

  - LYSMESSE i kirken søndag

  - NISSETOG søndag kl17.30 fra kirken.

  - JULEGRANTENNING søndag kl 18.00, Thaulows plass     

Julemarked i
Åsgårdstrand

Sponsorer og samarbeidspartnere:

Foto: Fotograf Therese Sjølie

26. og 27.
november

Lørdag: 12.00-
16.00

 

Søndag: 12.00-
18.00

Åsgårdstrand

Horten
kommune

Nissetogsøndagkl 17.30

Julegrantenning

søndag

kl 18.00

Gustavsen 
Portservice

Kiwanis`Club
Åsgårdstrand
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Nå er det nytt Kiwanis 
år fra 1. oktober til 
30. september 2023

Kiwanis Club Åsgårdstrand har i inneværende år hatt 
3 medlemmer med stort lederansvar i Distrikt Nor-
den. Nicolay Grøndahl har vært Guvernør, og Steinar 
Birkeland har vært og fortsetter som sekretær.

Viseguvernør for Divisjon Vestfold med 7 klubber, 
har vært Per Ole Bjønnes, han tok også gjenvalg for 
kommende Kiwanis år.

Vi i Åsgårdstrands klubben takker dem for godt utført 
arbeid.

Kiwanis Club Åsgårdstrand får nytt styre 
1. oktober 2022

President:  Roar Hansen, 
Forrige president:  Ivar Henry Aasen
Neste president:  Holten Richter Mikkelsen
Sekretær:  Roger Berg
Kasserer:  Thor H. Hermansen
Styremedlemmer: Steinar Birkeland og Kurth Brekke.

Vi takker av President Ivar Henry Aasen for vel utført 
Kiwanisår. Styret har bestått av forrige president Leif 
Rognes, sekretær Karl Johan Allum, Kasserer Petter 
Bøen og styremedlemmer Hans Petter Øverby og 
Roar Hansen.

Kiwanis festkonsert på Bakkenteigen 18. november 
Kiwanis klubbene i Horten kommune innbyr til gratis 
Festkonsert, med Kongelige Norske Marines Musik- 
korps. Disse billettene deles ut gratis til eldre og uføre 
i vårt distrikt.

Ja, snart skal vi rundt om en enebærbusk
Og Kiwanisgutta er i gang med juleforberedelsene.
Vi gleder oss til jul. Den 26. og 27. november er det 
julemarked i Smalgangen. Vi har loddsalg med mange 
fine gevinster.

Vi har også salg av varme vafler, pølser og kaffe.

Vi håper dere besøker oss, da alle inntekter vi får, går 
til barn og unge i vårt nærmiljø.

Når julegrana tennes på Thaulows plass, 1. søndag i 
advent og juletoner spilles, deles det ut Nisseposer fra 
Kiwanis til alle som er yngre enn oss selv. 

Riktig god jul til dere alle, fra oss i Kiwanis 

Julemarked i Smalgangen

Guvernør Nicolay Grøndahl

Forside Kalender 2021
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Skolekorpset i byen vår er ikke så veldig stort, 
men også i høst var nye rekrutter på plass. Gam-
le og nye medlemmer er derfor klare for et nytt 
skoleår med korpsspilling. 

Og hvis flere har lyst til å være med, så bare ta 
kontakt!

Foruten faste øvinger, uke for uke, har vi i høst 
brukt to helger sammen med vårt kjære nabo-
korps, Lysheim skolekorps. I september var vi 

sammen på korpsstevne på Tusenfryd, og i okto-
ber ble det arrangert helgeseminar på Borre ung-
domsskole. Seminaret ble avsluttet med konsert. 
Onsdag 14. desember inviterer skolekorpset til ju-
lekonsert i Åsgårdstrand kirke, og vi håper mange 
av byens innbyggere kommer for å høre på!

Styret, Åsgården skolekorps

Kontakt: asgarden.skolekorps@gmail.com

ÅSGÅRDEN SKOLEKORPS 
HOLDER TRITT

Tusenfrydstevnet: Her er Åsgården skolekorps samlet etter å ha deltatt på Tusenfrydstevnet i september. 

Skiltforurensning 
Av Carl Otto Kielland 

Hvor mange trafikkskilt trenger vi for å ivareta 
trafikksikkerheten i Åsgårdstrand? Mengden 
av skilt syntes å virke mot sin hensikt.

Omfattende skilting
Åsgårdstrand har vært gjenstand for omfattende skilting 
den siste tiden både på kommunens veger og på fyl-
kesvegen. Mye av dette er påkrevd, men er det nødven-
dig med et så stort omfang, og er det mulig å ta estetiske 
hensyn i bevaringsverdige områder? Ved fylkesvegen 
fra Kjær til Brygga, en strekning på 2 km har jeg talt 100 
skilt. Ved kommunale veger på Nygårdsfeltet er det flere 
beboere som undres over skiltingen.

Er det på tide å rydde opp i regelverket? 
Når jeg bruker ordet ”skiltforurensning” så peker dette 
primært mot det estetiske ved at ”skiltjungelen” vokser 
seg så stor at det i mange tilfeller fullstendig ødelegger 
området skiltene er plassert på. Trafikksikkerheten er 
viktig, men oppnår man økt trafikksikkerhet når mengde 

skilt blir så stor at de vanskelig lar seg oppfatte, eller at 
lesing av skilt tar oppmerksomhet bort fra det som fak-
tisk skjer på vegen? Har et føre var prinsipp nå resultert i 
en skiltjungel bare for å være på den sikre siden?

Byråkratisk jungel og ansvar
Det er Statens Vegvesen som har ansvaret og siste ordet 
som skiltmyndighet. Dette omfatter tolkning av forskrif-
tene med størrelse på skilt, minimumsavstander mellom 
skilt og andre bestemmelser. ”Skiltnormalen” er beteg-
nelsen på et omfang av håndbøker som omtaler skiltin-
gen. Fylkeskommunen har intet å si for fylkesvegene, her 
bestemmer Statens vegvesen alt. Selv om kommunen 
har ansvaret for egne veger må kommunens planer 
godkjennes av Statens vegvesen. Skal noe endres må 
henvendelsen gå til Vegdirektoratet som er øverste myn-
dighet.

Trenger en opprydding
Jeg mener at mengde utplasserte skilt fort kan oppfattes 
mer forvirrende enn forklarende og på den måten virker 
mot sin hensikt. Dagens praksis bør vurderes på nytt. 
Det bør også tillegges mer estetiske hensyn når skilt 
skal settes opp i bevaringsverdige strøk, gjerne utformet 
i mindre format, montert skånsomt og med en nøye 
vurdering avtrafikksikkerhet opp mot behovet for flere 
skilt.

Min mening
Innlegget gir uttrykk for skribentens mening, og støttes ikke automatisk av redaksjonen.
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Tlf.: 900 79 736
Epost: arne_herman@hotmail.com

Vi selger kortreist fyringsved
og leier ut maskiner!

SSppøørr  oossss  fføørrsstt!!

fyringsved

Utleie av:
Stillas

Bilhenger
Tilhenger

Henger med tipp
Gravemaskin 2 tonn
Diverse småverktøy

Vi gjør det meste:
Vedlikehold av hus og hage,

samt avfallshåndtering.

leier ut
Huset er bygget ca.1740 som et midtgangshus i to eta- 
sjer med svalgang mellom de to husene, som var en  
vanlig byggeskikk på 1700 tallet. Frem til 1799 var  
husets eiere sjøfolk.
Fra 1799 startet en ny epoke i husets historie som kro 
og vertshus med høkeri (varehandel). I 1848 ble eien-
dommen et rent utsalgs- og skjenkested for brennevin 
frem til 1881. En av eierne og samtidig brennevinshan-
dler i denne perioden var ordfører Carl August Folcker 
(1860-1877). 

I 1881 ble «Aasgaardstrands Samlag for Brændevin-
shandel» stiftet som et aksjeselskap med 18 aksjonærer 
fordelt på 53 aksjer, hver pålydende kr.100,-. Blant 
aksjonærene finner vi kjøpmennene og rederne Niels 
Christian Nielsen og Erik Thurmann Nielsen.

I 1897 opphørte samlaget og overskuddet av fondet 
ble da brukt til ladestedets beste, nytt bryggeanlegg, ny 
likvogn, hvilebenker, gatelys og nytt vannverk. Samtidig 
ble eiendommen overdratt som gave til Åsgårdstrand 
kommune. Samlaget hadde i gavebrevet en klausul 
som sa at hvis brennevinshandel igjen ble tillatt, skulle 
lokalene leies ut igjen til samme bruk. Samlaget startet 
opp igjen i 1901 frem til endelig avvikling i 1920. Blant 
samlagsbestyrere i denne perioden kan nevnes Wilhelm 
Thomassen og ordfører i Åsgårdstrand Ludvig M. Larsen 
(1906), førstnevnte kjent for sin feide med forfatteren 
Gabriel Scott som bodde i Åsgårdstrand.

Etter den tid ble gården benyttet til kommunelokale, 
kemnerkontor, lens-
mannskontor med 
arrest, privat middel-
skole, Åsgårdstrand 
tale- og telefonstas-
jon, Åsgårdstrand 
Folkeboksamling og 
lærerbolig.

Fra 1949 lei-
de Åsgårdstrand 
sjømannsforen-
ing (stiftet 1945) 
møtelokaler her.
I mars 1960 kjøpte 
Sjømannsforeningen 
eiendommen av Ås-
gårdstrand kommune 
for kr. 30.000,-.

Rolf Kristensen - 
Sjømannsforeningen

Grevens grund 9/ Grevens gade 9/ Havnegaten 9/Havnegaten 4

Kjært barn har mange navn

Aasgaardstrand Samlags gård i Havnegaten 4 ca.1915. 
Inngangen til utsalget var midt på veggen.)
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Broen 2022 - Aasgaardstrand og 
omegn historielag

Bugges have
I «Bugges have» forteller Astrid S. 
Abusdal om Kristoffer Bugge som ble 
født på 1870-tallet. Han var en ivrig 
hagemann i Stangsgate 10 der han 
bodde alene med sine blomster, grønn-
saker, poteter og høner. Gjødsel fikk han 

fra hestene som fraktet melk til meieriet i Åsgårdstrand. 
Abusdal forteller i artikkelen om Bugges grønne fingre 
som fikk alle hagevekster til å trives.

Elna og Erling Qvale 
– to sommergjester i Åsgårdstrand 
Elna Bull var født i 1885 og barnebarn 
av kjøpmann og reder Niels C. Nielsen, 
også kalt «kongen av Åsgårdstrand». 
I 1939 fikk hun oppført det som vi i 
dag kaller Bullhuset, et hypermoderne 

herskapshus med mange rom og tjenerfløy. I artikkelen 
til Yngve Seippel kan du lese om samværet med man-
nen Erling Qvale, og hvordan fru Bulls giverglede kom 
kommunen til gode.

Hollendertiden og Åsgårdstrand. 
Hvordan et lite og bortgjemt sted ble 
del av verdenshandelen for 450 år 
siden.
Rune Henningsen har skrevet en større 
artikkel om hvordan hollendertiden 
påvirket et lite sted som Åsgårdstrand. 

Gjennom 200 år fikk badebyen besøk av hollandske 
skuter som lastet trelast og solgte keramikk, øl, tekstiler, 
sko, ost, brennevin og krydder. Dette er en ukjent histo-
rie for mange.

Kabinettfotografier – Carte de 
cabinet.
Fotografiet som oppfinnelse så da-
gens lys i 1839, men det var først på 
1860-tallet at det ble mulig å la seg 
fotografere for vanlige folk. I fotografi-
ets ungdom dro fotografene fra sted 

til sted for å ta bilder. Rolf Kristensen har i årets artikkel 
forsøkt å finne ut av hvor i Åsgårdstrand folk ble foto-
grafert.

Åsgårdstrand som knutepunkt.
Før og etter krigen var det en livlig 
transport her med både båt og buss. 
Fram til ut på 1950-tallet foregikk det 
en stor transportvirksomhet. Dette ga 
arbeidsplasser til både havnefogder, 
ekspeditører og havneassistenter. Det 

gikk også fire busser i daglig rute fra Tønsberg til Åsgård-
strand fra 1920-tallet. Dette forteller Ragnar Kristof-
fersen mer om i årets historie.

Aasgaardstrand – sommeren 1918.
Rolf Kristensen har skrevet en humørf-
ylt artikkel om livet i Åsgårdstrand som-
meren 1918. Krigen raste ute i Europa, 
men i badebyen så det ut til at livet gikk 
som normalt. Passasjerbåtene «Hort-
en» og «Jarlsberg» brakte sommergjes-

tene hit, og tusen sommergjester var ventet.

Gøthilde Næss fra Åsgårdstrand – 
en ubeskrevet nøkkelperson i norsk 
skolehistorie?
Willy Aagre forteller her om den til nå 
ukjente Gøthilde Næss som ble en av 
pionerne i norsk skolehistorie. Hun ble 
født i Åsgårdstrand i 1847, men gjorde 
seg bemerket i kvinnebevegelsen i dati-

dens Kristiania. Hun jobbet som tilsynslærer blant annet 
på Grünerløkka med ansvar for fattige barn. I 1915 ble 
hun pensjonist med hele 50 år innen skolens tjeneste.

Landslagssjef på løkka
Erik Berg-Hansen har intervjuet tid-
ligere landslagssjef i fotball, Nils Johan 
Semb. Semb er odelsgutt fra Kjær og 
tilbrakte barneårene i badebyen. Han 
var en sportsnerd fra han var liten, 
og skryter spesielt av brødrene Hans 

Otto og Per Arne Tveiten som trenere. Semb har hatt en 
imponerende karriere som han forteller mer om i dette 
friske intervjuet. 

Hans Heyerdahl - Maleren som satte 
kunstnerbyen Åsgårdstrand på kartet

Hans-Martin Frydenberg Flaatten, som 
tidligere har skrevet bok om Edvard 
Munch i Åsgårdstrand, tar her for seg 
maleren Hans Heyerdahl som kom til 

badebyen i 1885, i en fyldig artikkel. Han var seks år 
eldre enn Munch og langt mer kjent på den tiden. Flaat-
ten har hentet fram ny og spennende informasjon med 
mange flotte Heyerdahl-motiver.

Veien som kunne felt en statsråd
Lars Døvle Larssen forteller her den 
ukjente historien om den nye veien som 
ble ferdig mellom Åsgårdstrand og Kjær 
i 1815. Tre år senere ble den ansvarlige 
statsråden nesten stilt for riksrett. 
Hva i all verden var det som hendte? 

Det begynte med et brev bonden og gjestgiveren Mads 
Hansen på Kjær gård hadde sendt til Stortinget på vegne 
av ham selv og naboer. Dette forteller Lars mer om i sin 
fyldige og veldokumenterte artikkel.

Et ukjent maleri dukker opp
En dag fikk historielaget tilbud om å 
kjøpe et maleri fra 1893 med motiv fra 
Åsgårdstrand. Det viste seg at det var 
malt av en barndomsvenn av Edvard 
Munch. Henning Lysell har funnet ut 
mer om den interessante historien til 

maleren Bjarne Falk, og ikke minst, hvor bildet var malt.

The Beatles, The Cavern Club og 
smører Eriksen.
Jan Eriksen var 18 år og til sjøs da han 
kom til The Cavern Club i Liverpool 
i 1962, stedet der The Beatles slo 
gjennom. Rune Henningsen forteller 
historien om hvordan smører Eriksen 

opplevde å se de nye britiske popgruppene som Gerry & 
The Pacemakers og The Beatles, like før de slo igjennom 
internasjonalt. Forsto han at han opplevde historie på 
nært hold?

Leik og rampestreker.
Barn og ungdom som vokste opp i 40- 
og 50-årene hadde ikke TV, mobiltele-
fon eller Playstation, men de hadde 
radio, grammofon og kino. Det var 
bratte bakker, stranda, fjorden, gym-
salen, Bakkeåsen og skogsområdene 

rundt Åsgårdstrand. Dette forteller Øivind Brekke mer 
om i denne artikkelen.

Det gule bygget innerst i Falkestien.
I 2023 er det 85 år siden Kielland-
bygget, leiegården som ligger innerst 
i Falkestien, ble bygget med både 
sentralvarme, bad og WC. Carl Otto 
Kielland, barnebarnet til Otto Bielen-
berg Kielland, som oppførte bygget, 

forteller her historien om hvordan dette gikk til og hvem 
som bodde der.

Ballastplassene ved Åsgardstrand.
De gamle seilskipene var avhengige 
av ballast for å oppnå stabilitet når de 
seilte uten betalende last. Det vanlige 
var å bruke sand, jord, grus, eller stein 
plassert i lasterommet.  Ballasten 
måtte man kvitte seg med når last 

skulle inntas. I denne artikkelen forteller Knut Nergaard 
om ballastplasser i Åsgårdstrand. Artikkelen sto i Borre-
minne i 1991.

Åsgårdstrands «grand old lady»
Ingerid Kuiters er en kjent 
kunstner bosatt i Åsgårdstrand. 
I løpet av de siste årene har 
hun fått en stor og velfortjent 

offentlig anerkjennelse. Journalistene Tone Solberg og 
John O. Egeland, med mange år bak seg i Dagbladet, 
har skrevet om to sider ved Kuiters sitt virke. Første del 
er om barndom, oppvekst, reiser og familie. Den andre 
delen er viet kunstneren og hva som inspirerer henne. 
Artikkelen har mange flotte bilder og illustrasjoner.

Alle spurte: – Åssen gikk det i da’, 
Ivar? Ingen fikk et ærlig svar.
Datteren Ellen Johannessen forteller 
åpent om faren Ivar Pedersen, som 
mange husker som den munnrappe 
fiskeren som solgte sei, agnsild og 
koketorsk rett fra prammen i Åsgård-

strand. Det er også en historie om hvordan våre fisker-
imyndigheter tok knekken på en tradisjonsrik og ytterst 
bærekraftig fangstmetode.

Åsgårdstrand – før og 
nå i bilder
Rolf Kristensen og 
Henning Lysell har 
fortsatt suksessen 
med å finne eldre 
fotografier og malerier 

med samme motiv, og som sammenliknes med nyere 
fotografier fra dagens Åsgårdstrand.
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Foto: hentet fra sikkerhverdag.no 

Hvert år arrangeres det en egenberedskapsuke. I år 
arrangeres denne i uke 44 (31. oktober til 6. november). I 
løpet av denne uken vil Horten kommune fokusere på hva 
du som innbygger kan gjøre for å klare deg selv i tre døgn.

Beredskap handler om å være forberedt på å møte van-
skelige eller kritiske situasjoner. Slike situasjoner kan være 
strømbrudd, dataangrep, uvær eller en ny pandemi (DSB, 
2020). Vi lever stort sett i et stabilt og trygt samfunn, men 
uroen i Europa gir oss en påminnelse om at vifortsatt må 
være forberedt på at vi kan rammes av en stor hendelse 
eller krise.

De fleste av osser vant til at vi har varmtvann i dusjen, 
rent drikkevann i kranen og strøm til elektroniske appa-
rater. Vi er avhengig av strøm til matlaging, lys og opp- 
varming. Men hva gjør du hvis strømmen forsvinner? Eller 
drikkevannet blir forurenset? Hvis mobilnettet faller ut – 
hvordan skal du få tilgang på informasjon? 

Ta ansvar for deg selv
Hvis samfunnet vårt rammes av en krise eller en stor 
hendelse er det mange som vil trenge hjelp samtidig. 
I Norge er det mange aktører som hjelper til under en 
krise; brannvesenet, politiet, Sivilforsvaret, Statsforval-
teren, kommuner, flere frivillige organisasjoner og i noen 
tilfeller Forsvaret. Selv om Norge har flere aktører som 
bistår under en krise kan ikke alle fåhjelp samtidig. Derfor 
myndigheteneopptatt av at du og jeg kan klare oss selv 
de første dagene. Ved at vi er i stand til å klare oss selv 
kan hjelpen settes inn der det er størst behov. For å kunne 
bidra og være en del av Norges beredskap bør du tenke 
gjennom hvordan ulike kriser kan påvirke deg og ha en 
plan for hva du gjør hvis alt du er avhengig av plutselig 
slutter å virke (DSB, 2021). Egenberedskap handler om at 
du som innbygger i Horten kommune kan klare deg selv 
inntil 3 døgn.
 

Foto: hentet fra presentasjon: «Du er en del av Norges bered-
skap»

De mest kritiske behovene som må dekkes er: 
Væske: DSB anbefaler ni liter vann per person. De ni 
literne inkluderer drikkevann, vann til matlaging og hy-
giene. Det vil si at det beregnes tre liter vann per person 
i døgnet. Rent drikkevann kan enten kjøpes på dunker i 
butikken eller ved rengjøring av dunker før de fylles.

Mat: Som en del av egenberedskapslageret bør det være 
nok mat i boligen til å mette hele familien. De fleste av oss 
har alltids noe ekstra i huset, men tenk gjennom hvordan 
maten må tilberedes. Kreves det strøm må du ha andre 
alternativer dersom strømmen er borte.Det kan lønne 
seg å ha matvarer som har lang holdbarhet og som ikke 
trenger varmebehandling. Eksempler på dette kan være 
knekkebrød, energibarer eller hermetisk pålegg. 

Varme: Flere av oss har boliger som har strøm som sin 
kilde til oppvarming. Ved et strømbortfall kan det være lurt 
å sjekke at vedovnen fungerer slik den skal og at du har 
nok ved. Det er ikke alle boliger som har vedovn, derfor 
bør du sørge for at du har varme klær, pledd soveposer 
ol. For å holde varmen. Det kan også benyttes gass- eller 
parafinovn. 

Legemidler og førstehjelp: Hvis du er avhengig av me-
disiner bør du ha en liten ekstra beholdning. Det kan være 
lurt å ha kontroll på holdbarhetsdatoen til medisinene 
du bruker og erstatte med jevne mellomrom.I tillegg til 
medisiner er det lurt å ha et standard førstehjelpsskrin og 
eventuelt jodtabletter ved atomhendelser. 

Informasjon: NRK P1 er Norges beredskapskanal og skal 
sikre informasjon til alle innbyggerne ved kriser. Flere er 
kjent medvarslingsanleggene, også kjent som tyfonan-
leggene. Anleggene benyttes når det må varsles om akutt 
fare og betyr at du må søke informasjon. Er strømmen og 
mobilnettet nede bør du ha en batteridrevet DAB- radio 
eller tilgang i bilen til å søke informasjon på NRK P1 (DSB, 
2020). 

Info fra Horten kommune 

Egenberedskapsuka 2022
Med det mest nødvendige på plass er du rustet til å 
komme deg gjennom de fleste kriser. Det er viktig å tenke 
gjennom hva som kan skje, og hvordandet kan påvirke deg 
og din familie.

På sikkerhverdag.no vises det til et eksempel på egen-
beredskapslager. Ut ifra denne lista kan du kartlegge hva 
du har og eventuelt hva du trenger for å klare deg selv i 
tre døgn. Flere husholdninger har allerede en god del av 
egenberedskapslager på plass, og derfor skal det ikke så 
mye til for å komme i mål. 
 
Vær en god nabo 
Ved gjennomgang og opparbeidelse avegenbered-
skapslager kan det være lurt å tenke på «hvem trenger 
min hjelp?» og «hvordan kan jeg bidra?». Bor du alene, 
men har gode naboer rundt deg kan det være en fordel å 
samarbeide. Tenk gjennom ulike scenarioer, løsninger og 
hva du trenger på forhånd. Når det skjer noe, vil det være 
for sent.

Mer informasjon
For mer informasjon gå inn på www.sikkerhverdag.no. 
Nettsiden er utviklet av DSB og legger vekt på alt fra fore-
bygging av uhell i hjemmet til hvordan du kan håndtere 
større hendelser og kriser. Hjemmesidene til Horten kom-
mune(https://www.horten.kommune.no/kommunalom-
rader/administrasjon/samfunnssikkerhet-og-beredskap/
egenberedskap/)  inneholder også mye nyttig informasjon 
knyttet til egenberedskap, samt informasjon på flere 
språk.

Kilder: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
2. utgave2020. Egenberedskapsbrosjyre. 
«Dette bør du ha hjemme» (DSB, www.sikkerhverdag.no )
Presentasjon: «Du er en del av Norges beredskap», DSB, 
2021. Foto: Hentet fra sikkerhverdag.no

Det nærmer seg slutten på nok et foreningsår. Sjømannsfore-
ningens Damelag har gjennomført sine møter etter planen med 
små endringer.
Sommerturen i år gikk til lokalhistorisk senter i Horten hvor vi 
fikk en interessant orientering, før vi vandret rundt i senteret 
og kunne mimre om egen barndom og oppvekst. Vi avsluttet 
kvelden med deilig fiskesuppe utenfor senteret i deilig som-
mervær.
I september og oktober har vi hatt møtene i Sjømannsforenin-
gens lokaler, som vanlig, hvor blant annet presentasjon av årets 
bøker sto på programmet. Julemøte skal også arrangeres før vi 
tar ferie.
Da vi har mistet noen medlemmer av ulike grunner, er det ek-
stra hyggelig at vi har fått ca. 10 nye medlemmer i år.
Vi ønsker alle våre medlemmer og øvrige Åsgårdstrandinger en 
riktig god høst og førjulstid.

Innlegg til Magasinet fra Sjømannsforeningens Damelaget oktober 2022

For styret Torill Bakke Andersen
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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.

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.

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: 

Koret er i gang med høstsesongen, i tillegg til sang, har 
loppemarkedet stått i fokus.
Det er tre år siden sist, så det var godt å være i gang 
igjen med dette også.

Helgen 10. – 11 september braket det løs på Furu-
haug. Tross regn og vind på åpningsdagen, sto det kø 
ved porten. Salget gikk strykende og markedet ble en 
stor suksess også denne gangen. En stor takk til alle 
som har levert lopper og også en takk til alle som har 
bidratt med gevinster til vårt lotteri.

Dugnadsånden er det ingen ting å si på i koret vårt. 
Det er en formidabel jobb å arrangere loppemarked! 

Jobben er nå gjort, og vi er i full gang med forberedels-
er til julekonsertene og opptreden på årets julemarked 
i Åsgårdstrand. Tradisjonen tro ønsker vi velkommen 
til julekonsert i Åsgårdstrand kirke søndag 4. desem-
ber og i Skoppum arbeidskirke tirsdag 6. desember.
Vi deltar som vanlig på høymessen i Åsgårdstrand 
kirke 2. juledag.

I dette semesteret vikarierer Guri Skøre Solberg fra 
Åsgårdstrand for vår faste dirigent.

Ra Sanglag ønsker alle våre lesere en riktig GOD JULog 
alt godt for det nye året.

For Ra sanglag
Inger J Sæther og Sissel G Vårum

Aktiv start på høstsesongen 

Kunstnerbyen Åsgårdstrand
Horten Arbeiderparti ved Truls Sandaker
Leder Hovedutvalget for Kultur og Oppvekst

Åsgårdstrand – Lyset og Fjorden, sommergjester, 
kunstmalere, Edvard Munch og dagens bildende 
kunstnere

Edvard Munch landets fremste kunstmaler
Det er noe spesielt med Åsgårdstrand – Lyset og 
Fjorden. Akkurat det gjorde at på slutten av 1800 
tallet begynte ikke bare sommergjester fra hov-
edstaden å komme til den lille byen ved fjorden 
for å bade og nyte sommeren, men også landets 
fremste kunstmalere kom til byen for å la seg 
inspirere av nettopp lyset og fjorden. I ettertid er 
Edvard Munch, i dag ansett som landets fremste 
kunstmaler gjennom tidene og en av våre frem-
ste eksportartikler, den som forbindes mest med 
Åsgårdstrand fra denne perioden. 

Utstilling i Galleri Ask
I dag er fortsatt Åsgårdstrand byen som tiltrekker 
seg bildende kunstnere (og også sommergjester), 
noe som i disse dager bekreftes når 14 av byens 
kunstnere går sammen om en utstilling i kommun-
ens galleri i byen, Galleri Ask. Dette er et av mange 

bevis på at kommunens sat-
sing på kunstnerbyen Åsgård-
strand har vært vel- 
lykket.

Et digitalt Munch senter
Et annet bevis på dette er res-
taureringen av Rådhuskvartalet 
der man blant annet har fornyet 
formidlingen av Edvard Munchs liv og 
kunst ved å etablere et digital Munchrom i bygget. 
Her kan en gå inn i historien om Munchs liv og virke 
på en hel ny måte. På samme tid er kvartalet et 
levende sted med restaurant, sommerkonserter og 
et sted der en kan oppleve kunstnere i arbeid i de 
omkringliggende galleriene.

Utvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand videre
Samtidig er det viktig at en ikke glemmer den for-
midlingen av Munch som har vært i mange år  
knyttet til hans hus og at denne også videre-
utvikles. Heldigvis er dette en oppgave Vestfold-
museene ivaretar og utfører på en utmerket måte.
Målet nå må være å satse videre på utviklingen av 
kunstnerbyen Åsgårdstrand og at både fastboende 
og tilreisende vil benytte seg av de tilbudene som 
nå er finnes og nye tilbud som vil komme i frem-
tiden.
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46 B I L G L A S S
Gratis reparasjon av stein-

sprutskade ved kasko og
delkasko. Fagmessig

montering av alle
typer ruter.

Behjelpelig
med forsikrings-
papirer.

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

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

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

Tlf. 917 33 960

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

fagfolk? Ring den eneste våtromsgodkjente
byggmesterbedriften i by’n.
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Fredsprisen 2022

Nytt svik mot Alfred NobelProgram 
Åsgårdstrand kirke Av Fredrik S. Heffermehl

Ingen i Nobelkomitéen skal si noe om de interne drøftelsene 
i komitéen, men komitéleder Berit Reiss-Andersen røpet noe 
viktig i et intervju i NRK onsdag. Hun sa at prisene skal være 
tro mot Nobels testament, men visste samtidig at prisen 
kommer til å svikte Nobel i år også. Man skal kjenne de 
språklige nyansene godt for å oppdage hva hun sa med sine 
ord om at prisen (som vanlig) skal gis til den som til menne-
skehetens største nytte «har gitt et bidrag til fred».  

Et bidrag til fred
Dette er selve kjernefeilen. Ordet «fred» fins ikke i testa-
mentet, derimot ord om dypt samarbeid (folkeforbrødring) 
og nedrustning.  «Bidrag til fred» åpner for så mangt, ja 
alt mulig. Ved å tolke dette ordet, fred, ser komitéen bort 
fra Nobels intensjon og hans egne, klare ord om hvordan 
verden kan få fred, nemlig ved et globalt samarbeid om 
demilitarisering av nasjonene.

Frakoblet fra Nobels egne formuleringer
Prisen skulle ha gått i strupen på den mest profitable og 
den politisk mektigste business vi har i verden. Derfor 
har de norske forvalterne utviklet sin egen pris i Nobels 
navn. Kritikken min har vært upopulær, og det er ikke rart. I 
boken «Medaljens bakside» er jeg kommet til at prisen ble 
frakoblet fra Nobels egne formuleringer og intensjoner helt 
fra starten, det ble besluttet allerede i 1897 da Stortingets 
presidentskap sa ja til oppdraget som valgkomité for fred-
sprisen. 

Bevisst overtredelse av Norsk lov
Alle kan ha en mening om hva ordene i Nobels testament 
betyr, men komitéens ansvar er å finne ut av hva ordene 
betydde for Nobel. Den har juridisk plikt til å følge opp det 
han ville med fredsprisen. Reiss-Andersen vet dette, men 
har et umulig dilemma. Komitéens praksis er en så grun-
nleggende tilsidesettelse av loven at det blir en fornærmel-
se mot hennes fagkunnskap og intelligens å antyde at hun 
ikke innser det. Men alternativet er heller ikke fristende, 
nemlig at hun handler mot bedre vitende. Ut fra bevisførse-
len i mine bøker må det være tale om en bevisst overtre-
delse av norsk (og svensk) lov. 
Også Asle Toje har avslørt at han handler mot bedre vi-
tende. Som nyutnevnt komitémedlem forsvarte han med 
begeistring komitéens «dynamiske tolkning» av testamen-
tet, men ble svar skyldig i en avisdebatt i 2019 hvor jeg 
spurte om man kan drive fri dynamikk uten først å sette seg 
inn i hva Nobel selv ville.

Intensjonen var demilitarisering
Dette handler ikke om prisvinnerne. Mange av dem har gitt 
bidrag til fred, men det store flertallet har vært åpenbart 
langt fra å tjene Nobels fredsvisjon.
Intensjonen var å støtte en av sidene i den store strid om 

militarismen som pågikk i Nobels samtid. To standpunkter 
sto mot hverandre; Kunne freden sikres ved militærmakt 
eller måtte nasjonene samarbeide om å skape en demilita-
risert rettsstat på det globale nivå? 

Kamuflasjeoperasjon
Det var suksessromanen «Ned med våpnene» (1889) av 
Nobels venn Bertha von Suttner, som fikk ham til å ta still-
ing. Romanen, sammen med inntrengende bønner i hennes 
brev, var det som inspirerte Nobel til å opprette prisen 
for ”fredsforfektere”. Han ville støtte den fremvoksende 
antimilitaristiske bevegelsen. Det var i 2007 jeg gjenoppd-
aget det i realiteten helt glemte testamentet og la frem i 
flere bøker de første juridisk forsvarlige tolkninger av hva 
Nobel hadde villet støtte. Dette passet dårlig, ikke bare for 
Nobelkomitéen og de politiske partiene som er blitt «eiere» 
av setene i komitéen, men hele det norske establishment, 
diplomati, militærvesen, næringsinteresser, media, akade-
mikere, inkludert fredsforskere og fredsbevegelsen. Svaret 
ble ikke en kursendring fra Nobelkomitéens side, men en 
stor kamuflasjeoperasjon hvor man for enhver pris måtte 
unngå å diskutere saken, men å ta meg i stedet for ballen.

Misbruk av Nobels testamente
Det første forsvaret mot min kritikk var at det var helt i 
orden å bruke prisen til alt mulig. Komitélederen den gang, 
Ole Danbolt Mjøs, sa at «brorskap mellom nasjonene er 
en vid kategori». Etter min bok «Nobels vilje» fra 2008 
ble taktikken lagt om og det ble en ny fast praksis at man 
påstår å respektere Nobel. Det skjer ved å slenge frem et 
eller annet ord fra testamentet, kombinert med en påstand 
om at årets pris dermed oppfyller Nobels testament. Reiss 
Andersen vet godt at dette ikke er juridisk holdbart, men 
hun vil garantert ha en slik avslutning i manuskriptet for 
pressemeldingen hun skal lese klokken 11 den 10. oktober.

Militærets politiske makt styrer Nobelkomitéen               
Jeg er ikke veldig opptatt av Nobels pris, men grenseløst 
opptatt av den visjonen han ville støtte. Erfaringen burde si 
oss at Nobel helt opplagt hadde rett, militær kapprustning 
koster mye, men kan aldri gi stabil og pålitelig fred og sik-
kerhet. Tvert imot så Nobel, femti år før den første atom-
bomben, for seg at det ville komme et så enormt sterkt 
utslettelsesvåpen.
Slik gir prisens historie et mektig innblikk i militærets 
politiske makt, så stor at den styrer også Nobelkomitéen. 
I min siste bok er jeg kommet til at komitéen ikke bare 
rutinemessig skal plukke den beste kandidat i bunken av 
nominasjoner, den har en plikt etter testamentet til å aktivt 
bruke prisen til å kjempe for en demilitarisert verden på 
folkerettens grunn.Jeg skriver også om USAs ansvar for at 
vi i militærspørsmålet har mistet det demokratiske korrek-
tiv som anses som nødvendig på alle andre saksområder, 
Norge snakker NATO/USA etter munnen helt til Dovre faller.

Av Hilde Aasen

Julemarkedet i Åsgårdstrand 
26.-27. november

Under julemarkedet 26.-27. nov. vil Åsgårdstrand kirke 
være åpen lørdag kl. 13-16 og søndag kl. 13-15. Det vil 
være salg av kaffe, kaker og vafler.

Lørdag kl. 14.00-14.30 blir det julemusikk-konsert med 
Elin Bjønnes (trekkspill) og Anne-Beate Bakker Wålengen 
(bratsj).
   
Lysmesse 27. november kl 16.00
Lysmessen 1. søndag i advent har lang tradisjon i  
Åsgårdstrand. Lysmessen starter kl 16.00 slik at det blir 
mulig å bli med på nisse-/fakkeltoget etterpå. Fakler 
deles ut til barna rett utenfor kirken.

Engangskoret 27. november
Hvis du er glad i å synge røffe flerstemte spirituals med 
band, har du muligheten til å gjøre akkurat det 1. søndag 
i advent. Engangskoret Åsgårdstrand inviterer til en åpen 
øvelse med kantor Ansgar Beste. Vi øver på jule-spirit-
uals.Øvelsen foregår i Åsgårdstrand kirke søndag, 

27. nov, kl. 13.00-16.00 med etterfølgende fremføring i 
lysmessen kl. 16. Det er gratis deltakelse uten 
påmelding.

Engangskoret er et prosjektbasert gospelkorsom samles 
et par ganger i året. Hver øvelse er et selvstendig pro-
sjekt som avsluttes med en egen fremføring. Det er et 
lavterskeltilbud for alle som liker å synge og er spesielt 
rettet mot deg som kanskje ikke har tid til å synge i kor 
året rundt. 
 

Alle kan være med i Engangskoret. Uansett om du aldri 
har sunget i kor tidligere eller har lang fartstid som 
korsanger. Du trenger ikke å kunne noter. Engangskoret 
er åpent for både barn(passer best for 10 år og oppover), 
ungdommer og voksne. Vi oppfordrer særlig sangglade 
ungkarer, pappaer og herrer til å stille! 

Har du spørsmål, kontakt 
kantor Ansgar Beste, tlf: 969 45 779, 
ansgar.beste@horten.kirken.no.

Julens gudstjenester
Julaften, kl. 14.30 og 16.00
2. juledag kl. 11.00
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Familien Edvard Munchs 
Av Inge Solheim

Julen nærmer seg og den skal for-
beredes. Her er eksempel på  familien 
Munchs juleforberedelser.

Kurver fra 1877
På Norsk Folkemuseum, på Bygdøy i Oslo, har mu-
seet i sitt magasin fire ulike flettede juletrekurver. 
Disse kurvene er merket «Disse kurvene er laget av 
Sofie, Edvard og Andreas (Munch)». Noen ble laget 
i 1877 da Sofie lå syk, hun døde i 1878. Noen av 
kurvene kan også være laget noen få år etter. Alle 
kurvene er omhyggelig tatt vare på av tante Karen 
Bjølstad.

Gammel tradisjon
Flettede jultrekurver er en tradisjon vi har importert 
fra Danmark. Tradisjonen spredte seg raskt til Sver-
ige og Norge. Slike kurver regnes nå som en vesentlig 
del av vår juletradisjon. Den eldste flettede julekurv vi 
kjenner ble laget av eventyrdikteren H.C. Andersen i 

1860-årene. Han skrev blant annet eventyret «Piken 
med svovelstikkene» som er et viktig stykke jule-
fortelling for oss alle.

Juletre med julekurver
Julekurvene lages oftest av glanset papir. Kurvene 
kan utformes på ulike måter, tynne striper som blir 
små ruter eller store striper som blir store ruter. Og 
fantasien setter ingen grenser for dekor og videre 
utforming av hanker.  Det å lage julekurver har vært 
en viktig tradisjon hjemme på kjøkkenbordet eller på 
skolene i over 140 år. Tradisjonen med juletre kom 
sent til Norge. Det første juletre vi kjenner til ble satt 
inn i en finstue i Christiania (Oslo) året 1822. Etter 
hvert spredte skikken med et juletre i stuen fra det 
borgelig miljø og ut i hele befolkningen. Så omkring 
1930 var det vanlig med et pyntet juletre med jule-
kurver i alle norske samfunnslag.  

Juletrekurver 
Skråblikk på politikken 
Skal Åsgårdstrand stille egen liste i 2023?
Det stunder mot kommunevalget i vår kommune 
i september 2023. Det er mange spørsmål å ta 
stilling til før valget. Skal vi mobilisere og stille 
egen byliste? Det vil i tilfelle utfordre de eta-
blerte partiene og utfordre Hortens posisjon som 
maktsentrum i kommunen.

Flere mulige kandidater
Åsgårdstrand har avgjort mulige kandidater som med sitt 
engasjement og sin erfaring kan bli en mulig maktfaktor 
i politikken, og i beste fall havne i vippeposisjon i det nye 
kommunestyret. Vi bør kunne mønstre noen som taler 
vår sak i kommunestyret, gjerne noen fargerike. På et 
tidspunkt må det være mulig å finne ordførerkandidater 
som ikke er bosatt i Horten byområde.

Vi har kunnskap og ressurser
Åsgårdstrand har egen bystyresal og et minnesmerke 
i Bakkeåsen, reist etter sammen-slåingen med Horten 
i 1988. Begge deler er et talende uttrykk for det lokale 
selvstyres sterke posisjon og kjærligheten til vår by. Vi 
har kunnskap, ressurser og ikke minst selvbevissthet nok 
til å kunne styre oss selv, uten innblanding fra byråkrater 
og folkevalgte i Horten. Men Åsgårdstrand er definitivt 
ikke på listen over kommuner som regjeringen har åpnet 
for å dele opp.

Kan vi endre kommunegrensene
Vi kan også vurdere å utfordre dagens etablerte kom-
munegrenser. For mange hører Åsgårdstrand like naturlig 
hjemme i Tønsberg. Kommunale tjenester i Tønsberg 
kan være av minst like god kvalitet. Legevakten er et 
nærliggende eksempel. En overgang til Tønsberg vil ut-
vilsomt kunne øke markedsverdien på våre boliger – og 
dessverre nok også øke grunnlaget for formuesskatt. For 
de fleste av oss er kommunegrensen 
kunstig. Horten + Tønsberg ville blitt en 
robust enhet.

Men har vi noe å fare med
Dernest blir spørsmålet om vi har  
saker og interesser som kan skape en-
gasjement og deltagelse. Allaktivitets- 
huset kommer ventelig etter mange års 
kamp. Det er mange seniorer som bor 
i Åsgårdstrand, vi kommer til å få enda 
flere spreke 90-åringer på sykkel og 
med egen kjøredoning – og flere som 
har behov for plass på sykehjemmet. 
Har sykehjemmet et kvalitativt godt nok 
tilbud og ikke minst et aktivitetstilbud til 
våre eldre? Vi bør engasjere oss mer for 
de eldres situasjon!

Kan vi forene utvikling og bevaring
Vi har også det stadig tilbakevendende spørsmålet om 
hvordan vi skal forene utviklingen av Åsgårdstrand med 
bevaring. Den gamle bebyggelsen representerer en fan-
tastisk kulturarv som bidrar til å formidle kunstnerbyen. 
Det samme kan ikke sies om mange av de voldsomme 
nybyggene vi har fått i senere år. Vern av vår dyrkbare 
jord eller utbygging av tiltrengte nye boliger er et annet 
klassisk dilemma i det som en gang var landets minste 
kommune. Den globale situasjonen gjør at vi må være 
mer opptatt av vår egen matvareproduksjon, kan hende 
også produsere noe av vår egen mat. Mange av oss har 
god hagejord som gir muligheter.

Flere kampsaker – kan vi klare oss selv
Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa slår også inn i 
vår egen by. Kommende vinter vil mange av oss betale 
opp til mange tusen kroner ekstra for strømmen, om du 
ikke har sikret deg vinterveden hos Sæterlid. Vår belig-
genhet og vårt gunstige klima gir meget gode muligheter 
for å sette opp solcellepanel, slik at vi kan produsere 
vår egen strøm. Men vi kan ikke uten videre ødelegge 
det bevaringsverdige bygningsmiljøet med hundrevis av 
solfangere.

Oslofjorden fortjener også oppmerksomhet når vi nå går 
inn i krabbe- og hummersesongen. Åsgårdstrand har et 
gammelt renseanlegg som vi ikke kan være bekjent av. Vi 
må få renset
vår egen kloakk og redusere utslippene fra landbruket, 
slik at vi kan fiske torsk og hvitting i Oslofjorden i frem-
tiden.  
La oss gå sammen og løfte Åsgårdstrands kampsaker!

Tramp i klaveret
(Redaksjonen kjenner identiteten til skribenten)

Foto: Yngve Seippel - Åsgårdstrand har egen bystyresal og bypatriotisme.
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Åsgårdstrandsdagene

Dropper konserten i   
2023
Åsgårdstrandsdagene er en stor Byfest som 
mange ser frem til hvert år. Flere tusen besøker 
Badeparken på lørdag og søndag. Dessverre skjer 
ikke det samme på konserten i Munchparken på 
fredag. Færre besøkende, større konkurranse, 
økte kostnader og betydelige underskudd de siste 
årene, gjør at konserten droppes i 2023.

Av Morten Børresen

Blir for dyrt
De siste årene har Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene tapt 
nærmere 250.000 kroner på konsertene i Munchparken. 
For å trekke flest mulig folk til parken har det vært viktig 
å få tak i kjente artister og band og flere av Norges mest 
kjente har vært i Munchparken. Men etter pandemien 
med Korona skrudde artistene opp prisene sine betydelig 
samtidig som kostnadene til rigging av scene, lyd og lys, 
vakter og mannskap har blitt dyrere. Før portene åpnes 
ligger disse kostnadene nå på minimum en halv million, og 
da sier det seg selv at man må selge mange billetter.

Redusert salg
Og sviktende salg er også en av grunnene til at konserten 
nå droppes. For å kunne tjene penger eller gå i null må det 

selges rundt ett tusen billetter til en pris av fem hundre 
kroner. De siste årene har salget ligget rundt syv hundre 
billetter. Dette sammen med sviktende salg i barene har 
medført at Åsgårdstrandsdagene har gått i minus hvert år 
de siste seks årene. Og konkurransen med flere festivaler i 
Vestfold har nok også vært en av grunnene til dette. Men, 
så vil sikkert mange spørre om det er mulig å gjøre dette 
rimeligere.

Er det noen alternativer
Både ja og nei, men ikke i Munchparken. Vi har forsøkt 
med lokale band og artister. Men dessverre, publikum 
svikter. Våre økonomisk dårligste arrangementer har 
nettopp vært av denne karakter. Her må man også huske 
at de faste kostnadene til scene, lyd/lys, vakter/mannskap 
er de samme uansett.

Så, hva gjør vi da
Jo, Åsgårdstrandsdagene 2023 blir som før, men med 
større fokus på Badeparken på lørdag og søndag, hvor vi 
allerede har en scene. Her har vi planer for lørdagskvelden 
med opptreden og musikk. Dette kommer vi nærmere 
tilbake til.

STIFTELSEN 
ÅSGÅRDSTRANDSDAGENE

avholder årsmøte onsdag, 16. november på hotellet  kl. 1900

Til behandling, vanlige årsmøtesaker
Regnskap og tanker om 2023

Alle er hjertelig velkommen
Hilsen Styret.

20

Bestemor og sønnesønn

Spreke jenter på stolpejakt 2018 - Idrettslinja på Lena

Bestemor og sønnesønn

Spreke jenter på stolpejakt 2018 - Idrettslinja på Lena
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Siste nytt fra Aasgaard Gilde 
Tekst : Terje Simonsen/Anita Marie Myklebust
 
Kort fortalt for nye lesere; Høsten 2014 dro en entusia- 
stisk gjeng fra Åsgårdstrand til Grimstad for å etablere et 
fruktbart samarbeid med Det norske Brenneri og vinteren 
2015 ble første glass av Aasgaard strandakevitt skjen-
ket. Dette etter at rundt 100 personer fra Åsgårdstrand 
stemte frem sin favoritt-akevitt under en smaksavstem- 
ning på Naustet Pub. Overskuddet av salget fra pro-
duktene til Aasgaard Gilde går tilbake til befolkningen i 
Åsgårdstrand. Gavene har vært mange; Blant annet fersk- 
vanndusj, grill og stupetårn til badeparken, hoppeslott, PA 
anlegg og startnummerpakker til barneidretten, bidrag til 
uniformer, instrumenter og fane til Åsgården Skolekorps, 
utelys til petanque-banen og bidrag til utgivelse av  
magasinet du nå leser i.

Anerkjennelse fra akevittkjennere
Aasgaard strandakevitt vant en blindtest blant 15 andre 
sommerakevitter da fem fagpersoner fra Akevittenes 
venner hadde sin årlige blindtest. Juryen uttalte at vår 
akevitt var best på smak, farge, lukt og var et passende 
følge til et utvalg god sommermat. Det kan vi jo ikke si oss 
uenig i.

Hjertestartere er årets gave til befolkningen
Aasgaard Gilde har kjøpt inn og montert opp tre hjerte-
starterne i et oppvarmet skap som står ute ved Service-
bygget i Havna, på Joker og ved den nye kiosken på ÅIF 
anlegget. Vi takker våre hjertestarter-faddere, Kiwanis 
og Sanitetskvinnene. Så håper vi at 
det ikke blir behov for at de blir tatt 
i bruk.

Bryggebar under byfesten
Under sommerens Åsgårdstrands-
dager rigget Aasgaard Gilde opp en 
bryggebar med salg av våre pro-
dukter. Og dette var et populært 
møtested under byfesten, hvor 
solen og gjestene smilte om kapp. 
Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene 
fikk halvparten av overskuddet, og 

vi håper at våre medlemmers innsats ble satt pris på av 
både tilreisende og lokale gjester.

Det stunder mot jul
Det er blitt en fast tradisjon at Aasgaard Gilde sørger 
for lokal juleakevitt her i byen. Årets batch av Aasgaard 
Juleakevitt blir tilgjengelig for salg på polet i begynnels-
en av november. Vår faste designer Bettina Myklebust 
Støvne har designet etiketten og i år har vi satt søkelys 
på et fargespill på himmelen, som også har et hint av et 
samfunnsengasjement som har preget dette året. Vår 
masterblender Jon Bertelsen, sammen med fabrikksjef 
Fabian Widmer i Det Norske Brenneri i Grimstad har lovet 
oss en riktig god kvalitets-juleakevitt som vi håper og tror 
vil finnes på mange julebord rundt i vår lille by.

Lansering på Grand Hotell og Naustet pub
Lanseringen av Aasgaard Juleakevitt 2022 vil finne sted 
i begynnelsen av november på tradisjonelt vis på Grand 
Hotell. I år skal vi også være en del av Pernilles venner 
sine lørdags-arrangement. Aasgaard Gilde skal presentere 
juleakevitten og Færder Microbryggeri skal presentere 
årets juleøl lørdag 3. desember kl 16 på Naustet pub. Vel 
møtt!

Aasgaard Gilde ønsker alle en fredfull førjulstid og vi 
minner om at man skal nyte sin drikke med måte og ta 
hensyn til seg selv og andre. 

God jul fra alle oss til alle dere!
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Det var i Drammen Freddy Pøhner hadde sin 
oppvekst og skolegang, og det var der han 
traff sin Ellen. Det er imidlertid Åsgårdstrand 
som har hatt glede av hans mangeårige innsats 
i foreningslivet. Åsgårdstrand Velforening har 
gjennom tildeling av Miljøprisen for 2021  
ønsket å gi Freddy Pøhner anerkjennelse for 
hans mangeårige bidrag til en positiv utvikling 
av bomiljøet og utvikling i vår lille by.

Freddy ble i 1944 født i Drammen, og 
etter avsluttet gymnas jobbet han et år 
på National Industri for å få praksis til 
start på sivilingeniørstudiet. Det var 
også i Drammen han traff  Ellen fra 
Sandefjord som var kommet til byen 
for å utdanne seg til sykepleier. I 1964 
gikk ferden til Trondheim, og trivselen 
i trønderhovedstaden må ha vært særs 
god, for først i 1974 anså han seg ferdig 
studert, etter å ha disputert til doktor-
ingeniør på Institutt for teknisk kybernetikk 
- samtidig som Ellen og han hadde giftet seg og 
fått barn.

Den lille byen Åsgårdstrand hadde han fått kjennskap til i 
forbindelse med en ekskursjon til Esso-raffineriet på 
Slagentangen i studietiden, og da jobben i Horten var 
sikret så var bostedet opplagt. Det måtte bli Åsgård-
strand. Først leide familien et hus ved skolen, men 
allerede i 1975 fikk de kjøpt et hus i Løkkeveien - veien 
som etter kommunesammenslåingen i 1988 ble omdøpt 
til Ola Abrahamssons vei da gatenavnet allerede var i 
bruk i Horten. Der bor Ellen og Freddy fortsatt.

Gjennom en seilergruppe på jobben lærte Freddy seg å 
seile, og seiling ble i mange år en viktig del av familiens 
fritid – både med jolle og egeninnredet Alo-96 havseiler. 
Freddy tok i 1979 på seg ansvaret som sekretær og se-
nere kasserer i Åsgårdstrand Seilforening, men da barnas 
aktivitet i seilmiljøet ble redusert på midten av 1980-
tallet gikk Freddy ut av styret. Etter hvert ble han igjen 
engasjert i Seilforeningen, og fra 2004 til 2007 var han 
formann for Seilforeningen, og deretter styremedlem 
i et antall år. Freddys største bragd som formann var 

utvilsomt da han fikk til en avtale med havne-
vesenet om overtakelse av det nordre havnebas-

senget for kr. 1,- Dette la grunnlaget for å gjøre nordre 
havnebasseng til en av Oslofjordens mest aktive og 
attraktive seilerhavner. I 2012 ble han for sin mangeårige 
innsats utnevnt til æresmedlem i Åsgårdstrand Seil-
forening.

Yrkeskarrieren i elektronikkindustrien i Horten ble 
avsluttet i Kongsberg Gruppen (tidligere Simrad) i 2008. I 
2014 ble Freddy styremedlem i Åsgårdstrand Velforen-
ing og i 2015 til 2018 var han foreningens formann, og 
deretter styremedlem fram til vinteren 2021. Fortsatt er 
han aktiv og leder av Velforenings komité for vedlikehold 
av stier og smetter. Disse stiene kjenner han svært godt 
etter at han sammen med Ellen og deres tredje golden 
retriever høsten 2015 trålet, dokumenterte og merket 
totalt 16 stier og smetter i og rundt byen. Arbeidet ble 
sammenfattet i et svært populært hefte som ble utdelt 
til alle husstander i Åsgårdstrand.

Foruten dette arbeidet har Freddy vært engasjert i 
mange viktige saker for Åsgårdstrand. Etter langvarig 
press fra Velforeningen i hans formannsperiode ble kom-

Miljøprisen 2021 – Freddy Pøhner

munen til slutt overbevist om at det måtte tas tak i det 
gamle rådhuskvartalet. «Da kommunen kom på befaring 
og så gresset vokste opp mellom gulvplankene, skjønte 
de at her måtte det virkelig gjøres noe om byggene 
skulle reddes» forteller Freddy. Nå framstår rådhuset og 
sidebygget som en perle med en godt drevet restaurant, 
sommerkonserter og et levende og aktivt bymuseum i 2. 
etasje, samt et digitalt Munch-museum i fylkeskommu-
nal regi.

Gjennomgangstrafikken var også et viktig tema i hans 
formannsperiode. Selv om det verken ble bompenger 
for gjennomkjøringstrafikken eller ny omkjøringsvei, så 
fikk Velforeningen under hans ledelse i 2016 satt farts-
grensen ned til 30 km/t gjennom hele Åsgårdstrand. I 
2021 kom de digitale fartsskiltene opp. 

Freddys største arbeid for Åsgårdstrand Velforening var 
hans store og sentrale bidrag til kommunens utarbei-
delse av en områdeplan og bystrategi for det sentrale 
Åsgårdstrand som kom i 2017. Denne planen, som 
erstattet den gamle verneplanen fra 1980-tallet, er om-
fattende og bak ligger et stort arbeid. Den nye Bystrat-
egien og områdeplanen viste gjennom konkrete forslag 
hvordan Åsgårdstrand kan utvikle seg videre, på kort og 
lengre sikt. Enkelte forslag er allerede iverksatt, mens 

andre skal følges opp med politiske vedtak i økonomi- og 
handlingsplaner i årene framover, slik at kommunen og 
befolkningen sammen utnytter muligheten i kommunens 
eldste by.

I mer enn 40 år har Freddy vært engasjert i byens 
foreningsliv. Gjennom det har han bidratt betydelig til 
Åsgårdstrands positive utvikling. Velforeningen er stolte 
over å tildele Miljøprisen for 2021 til Freddy Pøhner som 
et håndfast og konkret bevis på vegne av Åsgårdstrands 
takknemmelighet overfor det arbeidet han har nedlagt. 
På Velforeningens årsmøte fikk Freddy overrakt den 
sedvanlige messingplaketten samt et maleri av Anne-
Lise Toverud.

Til slutt vil Freddy anbefale andre som blir pensjonister 
å vurdere å aktivisere seg gjennom å delta i en av byens 
mange foreninger. Det gir mye: økt sosialt nettverk, utløp 
for egen energi, mestringsfølelse, og ikke minst kan det 
bli et bidrag til økt trivsel for dem som bor her i byen.

Tekst: Lars Joachim Jacobsen,Åsgårdstrand Velforening 
Foto: Lars Joachim Jacobsen/Jan-Erik Vian, Åsgårdstrand 
Velforening
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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: 

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.

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.

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: 
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Det er noen år siden vi hadde en så tørr og varm sommer 
som nå. Det er lenge mellom hver gang vi ønsker oss 
regn og lavere temperatur. Som regel har vi utbasunert 
vår harme over regn, vind og dårligere somre.
De har i sommer vært like varmt i Sør-Norge som i 
Sør-Europa! 
Bøndene der får ikke nok fôr til dyra sine og skogbranner 
truer.
Vi som går på to bein klarer oss. Vi må bare endre litt på 
adferden vår og kle oss etter temperatur og sol. Men hva 
med våre firbente venner? De har jo på seg den samme 
kåpa  året rundt. Riktignok er «kåpa» eller «frakken» 
tynnere på sommeren, men «kåpa/frakken» er på, hva 
enten det regner eller blåser, er 10 grader eller 30!

I tillegg vet vi at hunden ikke svetter gjennom huden 
som oss, som kan få ut overskuddsvarme på den måten. 
Hunden kan jo ikke det. Den «svetter» kun gjennom 
munnen og tildels gjennom potene.Hunden peser for å 
bli kvitt overskuddsvarmen!

Vanligvis er folk flinke til å lufte hundene sine. De går 
på tur både morgen, middag og kveld. Noen i skogen og 
noen i byen. Men det jeg har sett noen eksempler på, er 
at folk lufter hunden sin på tidspunkter midt på dagen, 
når det er minst 30 grader i skyggen. Og gjerne i bynære 
strøk, langs gater og fortau. Er det særlig klokt?
Ta av deg skoene og prøv å gå på asfaltert gate eller 
fortau som har ligget i sola hele dagen!
Jeg tror man hadde følt det utrolig smertefullt, og fått på 
skoa i en fart. Hva med hunden?
Det beste er å gå en lang tur på morgen-
kvisten og en likedan sent på kvelden. Og 
i stedet for å gå lags vei og gate, prøve 
å gå i parker eller steder hor det er 
gress eller grus. Er nesten fristet til å
 foreslå at man bør bruke potesokker 
hvis man må lufte hunden på hardt underlag 
midt på dagen, i det været vi har nå.

Og hva med aktiviteten til hunden? Minst mulig 
fysisk aktivitet på dagtid, lek og ha det moro på mor-
gen- eller kveldsturen. Jeg har til og med sett folk sykle i 
sommervarmen på asfalt, helt utrolig hva man 
kan plage hunden med!

Og så er det dette med avkjøling av hunden. 
Mange går nok på stranda og lar hunden få bade 
der. Og er det ikke til sjenanse for andre, er det 
greit nok. Men når hunden har vært i saltvann, 
må den alltid «skylles» med ferskvann så snart som 
mulig etterpå. Men det er ikke nok med det:Hunden 
må frotteres etter at pelsen har vært våt. Det er veldig 
fort gjort å glemme/slurve med dette. Det kan føre til 
at det utvikles våteksem i huden, dersom pelsen forblir 

fuktig over tid. Og skulle man få dette, er det sikreste 
å oppsøke veterinær, slik at det renses og klippes godt 
rundt stedet hvor eksemet er.Eksemet utvider seg svært 
raskt, og det er derfor viktig å klippe godt rundt, selv om 
det ikke ser særlig pent ut! Og er det utviklet mye eksem, 
får man medisiner hos veterinær.

Er du ute i båt med hunden, er det nesten en selvfølge at 
den må ha sin egen«svømmevest» Faller den uti vannet, 
kan det hende at det er vanskelig å få den opp i båten 
igjen, og den kan (som oss) også få panikk og svømme 
vekk fra båten.  Dessuten er hunden (som ikke er trent på 
dette) sjelden en god svømmer over tid, og drukning kan 
fort bli resultatet. 

Vi tobente tar det litt mer med ro når det er sommer 
og temperaturer opp mot 30 grader i skyggen. Slik bør 
hunden også ha det. Men for hunder som er vant til stor 
aktivitet, kan det være en utfordring å holde den i ro 
store deler av dagen. Den blir fort understimulert, og kan 
være både stresset og oppjaget.  Da går det jo fint an å 
trene litt på kontakt og enkle øvelser innendørs, i et par 
minutter, noen ganger midt på dagen? Eller?
Det er viktig å huske på at kontakt og kontroll er en 
kontinuerlig prosess!

Fortsatt god høst til dere og hunden!

Terje Johansen

Tekst/foto: Lars Joachim Jacobsen, 
Åsgårdstrand Velforening 

Storslått åpning – et av de fineste anleggene i 
Kommune-Norge
Lørdag 27. august var det storslått åpning og feiring av 
hele Åsgårdstrands nye idrettsanlegg. Det var aktivi-
tetsdag for barna, og tidligere landslagssjef Nils Johan 
Semb og ordfører Are Karlsen holdt innledende taler da 
anlegget ble åpnet med snorklipp klokken 15.00. Meny 
stilte opp med grillpølser og brus og arrangementet ble 
avsluttet med konsert av Rakel Villmones Haug kjent 
fra The Voice. «Når Allaktivitetshuset er på plass, mener 
jeg Åsgårdstrand får et av de fineste anleggene i Kom-
mune-Norge», sa Nils Johan Semb da han skuet ut over 
anlegget som ligger der han selv en gang hadde spilt 
løkkefotball, og som nå lå badet i sensommersol. Ord-
føreren fulgte opp med; «Anlegget vil gi aktivitet som er 
utrolig viktig for Åsgårdstrand, barn, familier og Horten 
kommune. Det å være i fysisk aktivitet betyr så enormt 
mye for folkehelsa».

Mangfold – tilbud til alle
Det nye anlegget, som har hatt en kostnadsramme på 
rundt 18 millioner kroner, består av en ny kunstgress-
bane for 11 fotball, et treningsfelt på 1500 m2, to baner 
for padeltennis, en sandvolleybane og en basketbane. 
Basketbanen skal kunne benyttes til skøytebane om 
vinteren. Etter hvert kommer det også en klatrevegg 
og firefelts 110 meter løpebane med blått tartandekke. 
På det nye kunstgresset er det denne gangen benyttet 
knuste olivenkjerner og sand i stedet for gummigranulat. 

Dette er en miljømessig riktig løsning for å unngå plast-
forurensing. 

Inkludering – tiltrekker seg nye brukere
«De gutta der har jeg aldri sett her på idrettsanlegget 
før!» utbryter daglig leder i ÅIF Oddvar Thuve da vi gikk 
forbi basketbanen en kveld noen dager før åpningen av 
anlegget. Med mulighet for flere idretter og aktiviteter 
så tiltrekker anlegget flere barn og unge (og kanskje oss 
som ikke er helt unge lenger). Det er akkurat det som er 
intensjon med ÅIFs store satsing; Aktivitet og inkludering 
– alle skal med, lengst mulig. Anlegget er alltid åpent og 
tilgjengelig for bruk så lenge det ikke er reservert av ÅIFs 
egne kamp- eller treningsaktiviteter. Padelbanene er 
åpne uten at det er nødvendig å booke tid, men om tryk-
ket blir stort her er det planlagt å benytte appen MATCHi 
for å reservere tid.

Gave fra Velforeningen på kr.10.000
Åsgårdstrand Velforening ønsket å gi en gave i 
forbindelse med åpningen av det nye anlegget, og styre- 
medlem i ÅIF, Stian Nilsen, ble overrakt et verdibrev på 
kr. 10.000,- som skal gå til foreningens arbeid for barn 
og unge. Gaven er dels finansiert av salg av Åsgård-
strand-pins på Paletten, som kostnadsfritt er donert av 
Arne Herman Sæterlid.

ÅIFs rundt 570 medlemmer har medvind om dagen, 
og i høst rykket også ÅIF opp i fotballens 4. divisjon. 
Vi gratulerer igjen, og gleder oss til å følge vår aktive 
idrettsforening videre!

Med pelskåpe i 30 graderNytt idrettsanlegg i Åsgårdstrand
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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

11ÅSGÅRDSTRAND PÅ TVERS   #5 JULEN 2019

Jeg synes det ofte er urimelig at en skal betegne eldre 
og de kommende eldre, for en bølge, det høres ut som 
vi er noe skadelig. Eldrebølgen, som ofte blir omtalt 
som en kostnad, sparer også samfunnet for store 
beløp. Dessuten har de fleste pensjonister tjent opp 
pensjonsrettigheter gjennom yrkeslivet som kommer 
til utbetaling når de slutter å arbeide. Det er ikke en 
bølge, det er en utvikling. Eldre er en verdifull ressurs 
for samfunnet og frivilligheten.

De fleste av oss er heldige og er friske.Vi har et godt 
utgangspunkt for å kunne være til nytte, bruke 
vår kunnskap og erfaringer i mange år. Det kan 
også være nyttig å planlegge hvordan vi skal 
greie oss selv så lenge som mulig. Samt at det 
må legges opp til at vi skal kunne greie oss selv.
Når det gjelder forskjellighet blant eldre, er det 
slik at den er større en i befolkningen generelt, 
fordi alder kommer som en tilleggsfaktor, vi 
eldes forskjellig.

De som trenger omsorg og hvile må få det. På 
samme måte som de som kan og vil, må få 
bidra så lenge de vil. Det må være arenaer for 
at eldre kan inkluderes og involveres.
Seniorhjelpen er en slik arena. Frivillighet og 
eldre handler både om å bidra til at eldre får 
en god alderdom og at eldre er en ressurs i 
samfunnet.

Vi hjelper eldre og yngre hjemmeboende med 
enkle praktiske oppgaver som en av ulike grun-
ner ikke lenger klarer selv. Dette gjøres til glede, 

både for hjelper og den som får hjelp. Det er absolutt 
ikke slik at man må være eldre for å være frivillig i 
Seniorhjelpen. Vi har hjelpere i alle alderskategorier og 
målet vårt er å hjelpe, Seniorer, frivillig! 

For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside 
som er  seniorhjelpenihorten.no

Birthe Carlsen
Styreleder
Seniorhjelpen

Seniorer er viktige ressurser
Senior  hjelpen

Horten Aktivitetssenter, V. Braarudgt. 1, 3181 Horten. Telefon 33 08 57 96  –  tirsdag/torsdag klokken 10.00-12.00 
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Bromsveien 23
3183 Horten

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

E-post: post@knutlangaas.no

www.mesterhus.no
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Horten

Vil du bli med oss i kommunestyret?

Dag N Kristoffersen
kandidat 2023

Carl Otto Kielland
lokallagsleder

Eddy Robertsen
gruppeleder

Trygve Børsting
nestleder

Klara R Høihilder
varamedlem

Hilde Holta
styremedlem

venstre.no/blimed

Jeg vil bli med!

Etter en flott sesong med søndagskonserter, 
er høsten her i et litt roligere tempo. Vi jobber 
med nye planer, men foreløpig er det få fastsatte 
arrangementer.

Følg med på Facebook: 
Pernilles venner, Naustet, Åsgårdstrand 

Av: Astrid Inger S. Abusdal

Helgen 26.-27.november er det duket for årets 
julemarked - det åttende på rad - i Åsgårdstrand. 
Markedet vil som vanlig bli avsluttet ved Vel-
foreningens tenning av julegranen på Thaulows 
plass.

Liv og røre i vintermørket
Formålet med markedet er å skape litt liv og røre i Ås-
gårdstrand også etter at vintermørket har satt inn. Nytt i 
år er at keramiker Ingrid Kristine Lund arrangerer keram-
isk verksted for barn og voksne i Klokkegården, forteller 
Torill Bakke Andersen, leder av foreningen Julemarked i 
Åsgårdstrand. Ledervervet har hun hatt de siste to årene, 
etter først en periode som sekretær. Med seg i styret har 
hun Thor Hermansen (kasserer), Elin Bjønnes (sekretær) 
og styremedlemmene Ingebjørg Eriksen og Johan Ander-
sen.

En ekte Åsgårdstrandsjente
Torill Bakke Andersen er ekte Åsgårdstrandsjente, 
oppvokst sammen med fire søsken i andre etasje over 
Joker-butikken, der moren, Hanna Bakke Thorsen drev 
kolonialbutikk sammen med sin mann. 

Torill og mannen Reidar bosatte seg i Bakkåsen, har 
to voksne sønner og tre barnebarn. Nå nyter de begge 
pensjonisttilværelsen.

Torill er utdannet barnehagelærer og audiopedagog og 
har jobbet med funksjonshemmede mennesker i barne-
hager og skoler, og i 26 år ved Signo skole og kom-
petansesenter for døve med ulike funksjonshemninger. 
Deretter åtte år som rektor for voksenopplæring.

Frivillig arbeid
Som pensjonist fyller Torill dagene med mye frivillig 
arbeid, både i Sanitetsforeningen og frem til pandemien 
mye også i Kirkens Bymisjon i Tønsberg.
-Når det gjelder saniteten, er jeg engasjert i frivillighet-
sarbeid ved sykehjemmet her i Åsgårdstrand og har 
ellers bidratt som frivillig ved vaksinestasjonen i Horten. I 
tillegg også på flyktningmottaket på gamle VBK i Horten, 
dit det har kommet mange ukrainere - for en stor del 
unge mødre med barn, forteller hun.
Torill er også styreleder for Sjømannsforeningens 
damelag, som i dag teller ca. 60 medlemmer.

26. – 27 november

Julemarked i Åsgårdstrand

GLEDER SEG: Styreleder Torill Bakke Andersen ser frem til 
årets julemarked og frister med mange opplevelser for både 
små og store.
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Av  Ann-Karin Brustad.  

Det er nesten ikke til å tro, men nå ligger jula der, like 
foran oss!
I stedet for den tradisjonelle julesylta har vår familie i 
generasjoner droppet grisehodet og gått for buklisten – 
eller sideflesket på grisen. Det smaker like godt til  
julelunch eller frokost og er svært lett å lage. Nydelig 
med rugbrød, sylteagurk, rødbeter og sterk sennep til.

Oppskrift
1  buklist eller sideflesk uten ben
4  ss salt
3  liter vann
3  ts hel nellik

1. Kok vann og salt, legg i buklisten, senk varmen og la 
den trekke i 90 grader i ca 1,5 time

2. Ta den opp og avkjøl den i 10 min. Brett den sammen 
med svorsiden ut. Legg den i press natten over.

3. Lag en saltlake av 5 dl. vann, 1 ss. sukker, 300 gr. salt. 
Rør godt til alt er oppløst.

4. Stikk hele nellik i svoren og legg sylta i laken i 3-4 
dager. Oppbevar den kjølig. Den holder seg i 10-12 
dager i kjøleskapet.

Lykke til og god jul!

Julesylte 
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Sterk og svakstrøm er vårt yrke 
Kvalitet er vår styrke

Tlf nr. 33 04 52 60

www.krohnror.no • Tlf.: 33 50 21 99
Bjørnestien 10, 3188 Horten

Vi kan tilby et bredt spekter av 
produkter og tjenester innen:
• rehabilitering av bad  • servicearbeid
• varmepumper    • vannbåren varme 
• utvendig vann og avløp

Krohn Rørleggerbedrift AS 
er totalleverandør av alle 
tjenester innen rørleggerfaget.

Trimveien 41 A, 3188

stor, ny butikk!

NY GARASJEPORT? 

• Garasjeporter fra Alutech 
• Høy sikkerhet
• Vedlikeholdsfrie og isolerte 
• Portåpnere av høy kvalitet

• Gratis befaring/måltagning 
• Demontering/snekkerarbeid
• Montering av ny garasjeport 
• Avfallshåndtering og -sortering

Per-Erik Gustavsen 
Tlf: 400 70 750
E-post: Post@g-service.no

Vi har verksted og 1000 kvm butikk 
med utstilling både ute og inne.

Salg, service og deler til alle typer hengere!

www.hengere.as

Valleåsen 2
3174 Revetal

Tlf 33 06 33 00
mob. 90 02 79 66

petter@hengere.as

Din forhandler av: 
Tysse, Tredal og Ifor Williams

Vi har verksted og 1000 kvm butikk med
utstilling både inne og ute.

Salg, service og deler til alle typer hengere

www.hengere.as
Valleåsen 2

3174 Revetal
Tlf 33 06 33 00

mob. 90 02 79 66
post@hengere.as

Din forhandler av: 
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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!
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Vår økonomi består av tre deler:

Foreningslivets økonomiske bidrag.
Magasinet fungerer som et informasjonsorgan hvor samtlige

foreninger og lag er invitert som bidragsytere slik at byens samlede
foreningsliv blir presentert overfor våre beboere.

Husstander som betaler kr. 200,- i året.
Dette er en meget viktig inntektskilde. For de første utgavene kom

det inn kr. 35 000,- som finansierte én utgave.

Annonser
Gjennom bidrag fra de to overnevnte, gjør at vi kan begrense

annonsemengden til kun ca. 12 sider. Næringslivet i Åsgårdstrand
innrømmes en betydelig rabatt på annonseprisene.

Vi mangler støtte fra våre private medlemmer og lesere.
For å gå i balanse trenger vi kun 50 personer til som støtter oss.
Vipps kr. 200,- til 742630 eller overfør til konto 1506.70.08569

1

2

3

Husk at alle bidragsytere og husstander
får én stemme hver på årsmøtet i mars
2023, og at ingen av oss som står bak
får betalt!

VIPPS
kr. 200,-

742630

Åsgårdstrands eget magasin
trenger din støtte!
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