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ÅRSRAPPORT FOR 2021 

«KORONAÅRET IGJEN»  

12 mars 2020 «stengte» regjeringen landet ned. Aktivitetene vi hadde planlagt kunne ikke gjennomføres 

i første halvår. Etter sommerferien hadde vi en del Åpne Hus på tirsdager med inntil 20 personer med 

påmelding.  

Men pandemien tok seg opp igjen vinteren 2021 slik at årsmøtet ikke kunne avholdes i midten av 

februar. Styret bestemte seg da for å utsette årsmøtet og alle i styret var villige til å fortsette inntil et 

nytt årsmøte kunne avholdes og valg foretas.  

En del aktivitet har vi fått avholdt i 2021. Mest foregikk etter sommeren.  

Vi håper og tror at vi nå kommer i normal gjenge igjen med aktiviteter på Pukkestad og med 

mimrekvelder på Forsmannsenteret. 

Svein Olav Løberg, leder 

 

STYRET ( Sist valgt februar 2019 og 2020 ). 

Svein Olav Løberg, leder 

Karl Einar Schrøder-Nielsen, nestleder 

Bjørn Hørnes,  

Unni Aspaas 

Vidar Paulus Andresen 

Henning Aasen 

Grethe Verde 

Øystein Rismyhr 

Inger Wabø 
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Valgkomite: 

Lars Flagstad 

Eigil Skalleberg 

Ellen Knap 

 

Revisor: 

Atle Sandberg 

 

Brannansvarlig: Svein Olav Løberg    Vara: Henning Aasen 

 

Stiftelsen Råstad Stasjon: Representant i styret: Karl Einar Schrøder-Nielsen. Vara: Sven 

Erik Lund 

 

 

MEDLEMSOVERSIKT. 

 

01.01.2022 inneholder listen 277 medlemmer mot 280 ved forrige årsskifte .  

 

ÅRSMØTET 2021 BLE «AVLYST» 

Styret vedtok i møte 15.12.2020. å varsle medlemmene om at tidspunktet for årsmøtet i 2021 

utsettes p.g.a. pandemien. 16.02.2021 vedtok styret å bli sittende inntil det ble avholdt nytt 

årsmøte. 

27. 04.2021 vedtok styret å utsette årsmøtet fram til februar 2022. Styret fortsetter fram 

årsmøtet. Medlemmene ble informert om vedtakene på epost og på nett.  

Årsrapport og regnskap for 2020 

Styret godkjente regnskap og årsrapport for 2020. Regnskapet var revidert og viste et 

underskudd på kr 4401. Egenkapitalen var på kr 566931. 

Årsrapport og regnskap ble sendt kommunen sammen med søknad om foreningstilskudd. 

Medlemmene ble informert pr epost.   

 

STYRETS VIRKSOMHET I 2021 

Det har vært holdt 11 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. 

Det har vært avholdt 2 digitale møter med deler av styret og Anders Bredal og Per Marvin 

Tennum, våren 2021. I tillegg har leder, nestleder og sekretær hatt noen forberedende møter 

før styremøtene. Referat foreligger fra hvert styremøte.  

Styret besluttet at Skomakerverkstedet kunne fjernes og overleveres til Vestfoldmuseene. 
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Utstyret er nå oppbevart hos Vestfoldarkivet. Rommet er omgjort til bilde / tekst-rom, et 

arbeidsrom. Det er investert i 4 datamaskiner med skjermer pluss en stor digital skjerm. 

Brukte sammenleggbare bord er kjøpt inn. 

Et malerfirma har gjort malerjobben og det er installert nye elektriske anlegg i rommet. I 

tillegg har kommunen bekostet utskifting av gammel strømtavle. 

Rommet består nå også av et bokskap med våre lokalhistoriske bøker. Oversikt over disse 

bøkene ligger utlagt på nettsiden vår under linken, Bokhylla.  

8 juni samlet den nye Tekst- og bildegruppa personer fra «Avisgruppa» og bildegruppa og 

drøftet hvilke oppgaver som kan vurderes framover. Notat foreligger fra møtet.  

Pandemien har medført mye stillstand. En avventer avklaringer fra både Vestfoldmuseene og 

Biblioteket angående mulighetene for at våre bilder lettere blir tilgjengelig på internett. 

I 2021 er det tatt i bruk en ny lukket facebookside for medlemmer.  

Nedstengingen vinter og vår 2021 gjorde at tekst- og bildegruppa lagde videoer som ble lagt 

ut på nett hver tirsdag kl. 11.30. Det er også laget en film om sparebankmuseet med Trygve 

Andersen, som omviser. 

Styret har søkt om støtte fra Bess Jahres Humanitære Stiftelse og fått kr 35000 i støtte. 

Likeledes har foreningen fått innvilget kr 120000 i støtte fra Sparebankstiftelsen som blir 

utbetalt i 2022. Støtten er brukt til oppussing og innkjøp av utstyr til Tekst- og bilderommet. 

Styret har i meldingsåret fortsatt en prosess hvor en diskuterer oppgaver og organisering for foreningen 

vår framover. Men dette arbeidet har blitt mye hemmet av nedstengingene p.g.a pandemien. 

I grupperapportene er det nevnt flere saker som også har vært styrebehandlet før gjennomføring. 

 

LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET 

- 16 September – Mimrekveld om Framnes på Forsmannsenteret ved Tor Bjørvik 

- 14 Oktober – Mimrekveld om Park Hotell og Sandefjordsdagene på 

Forsmannsenteret ved Sverre Lilloe 

- 11 november – Mimrekveld om Krigen i Sandefjord og frigjøringsdagene ved Tor 

Bjørvik. 
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- 13 – 14 november Førjulsarrangement på Pukkestad sammen med Husfliden og 

Fjorden Sanitetsforening. Vi solgte en del bøker vi har fått av Øystein Rismyhr og 

Tor Bjørvik. Skolestua var betjent. Det ble vist bilder og det ble solgt kaffe. 

Populær var underholdningen til Syngende Strenger, et 4 manns orkester under 

ledelse av Reidar Ottesen. 

- Arrangementer som var planlagt våren 2021 på Forsmannsenteret måtte avlyses. 

- Foreningen filmet en del orienteringer / kåserier. 1 film ble lagt ut på nettet hver 

tirsdag kl. 11.30 fra 13 april og ut sommeren. Ideen var at medlemmene slik kunne 

få en lokalhistorisk tirsdag hjemme på PC-en eller ved å se det på TV. Anders 

Bredal la ned stor innsats med filming og utlegging på nett. 

 - 2 filmer om fjordbåtene i Sandefjord – Svein Olav Løberg 

 - Fergene i Fjorden – Svein Olav Løberg 

 - 4 filmer om Lahellesw historie – Harry Rove 

 - Hvalfangst på Syd Georgia – Alf Folmer 

 - Historien om Gaia – Svein Olav Løberg 

 - Portrett av Gustav Marius Gulliksen – Henning Aasen 

 - Hvalfanstminner fra Stewart Island – Stein Hoff m.fl. 

  

- Åpent Hus kom i gang igjen tirsdag 7 september  kl. 10.30. Det gikk bra til 14 

desember hvor pandemien stengte oss ned igjen. 

Hver tirsdag har vi hatt ulike innslag. 

 

AKTIVITETSGRUPPENE 

Gruppeaktivitetene har vært preget av pandemien. Vi har derfor ikke utførlige rapporter slik vi 

vanligvis har. 

GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING 2021 

Det har vært arbeidet litt i utstillingslokalene i annen etasje. Oversikt over våre lokalhistoriske bøker 

er blitt tilgjengelig under Bokhylla på nettsiden vår. Bøkene er flyttet ned i et nymalt skap i Tekst- 

og bilderommet ( tidligere Skomakern). Pandemien har gitt oss begrensninger. 

Inger Wabø, leder 

Anders Haukaas (arkiv) 

Liv Mathisen Sørholt (utstillinger) 

TEKST- OG BILDEGRUPPE 2021 

 

Avisgruppa og bildegruppa er nå omorganisert til ei Tekst- og Bildegruppe. Anders Bredal 

som bildeansvarlig og Per Marvin Tennum som tekstansvarlig. 
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Anders Bredal er i tillegg dataansvarlig i foreningen. 

Anders har filmet foredragene, mens Per Marvin nå er ansvarlig for terminlisten som nå ligger 

som egen link på nettsiden vår.  

 

En idedugnad ble avholdt 8 juni 2021. Det er oppsummert i et notat bestående av 13 punkter.  

Følgende ble diskutert: 

1. Utvikle Før og Nå visninger på bildene til Otto Aagesen 

2. Skanne og tekste bilder fra kulturminnene 

3. Skanne og tekste bilder som er klargjort 

4. Gatenavn i Sandefjord 

5. Kjente navn/profiler i Sandefjord 

6. Utvikle firmahistorier for bedrifter / organisasjoner 

7. Program for mimrekvelder på Forsmann 

8. Lørdagssider – kan de bearbeides / brukes videre 

9. Utvikle tekstbilder – Gullkorngruppe ? 

10. Framnes mek. Verksted – bilder, teksting og historier 

11. Bibliofil – bildebase tilgjengelig på internett 

12. Publisering også på papir 

13. Undersøke muligheter for å søke støtte til prosjekter. 

 

Gruppen vil forsøke å iverksette noen av punktene og trenger interesserte personer til å tiltre 

gruppen. Gruppen møtes tirsdager kl. 18.00. 

 

Anders Bredal og Per Marvin Tennum. 

 

 

GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING 2021. 

Vår viktigste oppgave på tirsdagene er å gjøre klart til folk kommer  kl.10.30.  

Vi sørger for at det er litt blomster eller kvister i vasene som står på bordene, og vi tenner 2 

lys på hvert bord for å få en hyggelig stemning. 

Når tirsdagsmøtet er over rydder vi lokalet og setter på oppvaskmaskinen. Maskinen tømmer 

vi neste dag eller senere. På serveringsbordet setter vi frem kopper, kanner med kaffe, fløte, 

samt kake eller lign. 

Gruppen har ansvaret for serveringen under møtene på Forsmannsenteret. Med meg i gruppen 

har jeg Grethe Verde og Inger Wabø. 

Unni Aspaas (leder av arr.gruppen) 

 

NETTSIDEGRUPPA 2021. 

Siden etableringen av en egen nettside i 2015, har siden utviklet seg til å inneholde både 

informasjon til medlemmene og en del lokalhistorisk stoff. Nytt er terminlisten som egen link 

i toppmenyen. Tilgang til å legge ut stoff har Anders Bredal, Anders Haukaas, Per Marvin 

Tennum og Vidar P. Andresen. Det samme gjelder for foreningens Facebooksider 

Vidar P. Andresen 
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BOKHYLLEGRUPPA 2021 

Den Lokale Bokhylla, til daglig benevnt Bokhylla. 

Anders Haukås, Anders E. Bredal og Harry Rove har også i 2021 arbeidet aktivt med 

innsamling av materiell til Den Lokale Bokhylla.   I Bokhylla er det til nå samlet inn ca.1550 

lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra 

Sandar Historielag samt ønskelig «litteratur» fra private og offentlige kilder.   

Tips gjerne en av gruppens medlemmer hvis det er noe dere savner i Bokhylla. Vi trenger de 

gamle godbitene. 

Under linken til Bokhylla i toppmenyen er det nå også lagt inn oversikt over bøker på senteret 

og en oversikt over skolemateriell. 

Det arbeides for tiden mest med å finne frem til og skaffe tillatelse til å legge ut på bokhylla 

film materiale fra Sandefjord og Vestfold, som ikke bør forsvinne i glemsel og søppelkasser. 

En del av dette filmmaterialet er fremdeles i «salg» så eiere / filmskapere er litt forsiktig med 

å gi tillatelser og frigjøring av materiallet. Eksempler på dette er hvalfanger-filmer og av 

typen «huser ‘u». Men disse kommer. Det finnes en del filmtitler i bokhylla hvor filmene ikke 

er lagt ut. Vi forsøker å få frem disse også. Eksempler på dette er en del skolefilmer. Dette 

skjer blant annet i «nær kontakt» med Vestfold-arkivet på Pindsle. 

Vi trenger din hjelp til muntlig å spre kunnskap om Bokhyllas eksistens. 

Harry Rove, gruppeleder. 

 

SKOLEGRUPPA 2021 

 

Grunnet pandemien har Skolegruppas årlige arrangement «Flinke piker og raske gutter» i 

samarbeid med Den kulturelle skolesekken blitt avlyst. På førjulsarrangementet på Pukkestad 

den 13.-14. november var Skolestua betjent, og mange benyttet anledningen til å 

gjenoppfriske sine minner fra folkeskolen. 

 

Skolegruppa har store rekrutteringsproblemer, og i denne anledning har vi hatt kontakt med 

Sandefjords Blad for å få en reportasje fra Skolestua, slik at pensjonerte lærere kan finne 

veien til Sandefjord Lokalhistoriske Senter og «Skolegruppa».  

 

Gruppa har vært representert i styret av Karl Einar Schrøder-Nielsen og Bjørn Hørnes. 

 

Gruppa består av 10 -12 pensjonerte lærere, og vi håper på nyrekruttering i 2022. 

 

Lars Flagstad 

 

VEDLIKEHOLDSGRUPPA / DUGNADSGJENGEN 2021. 

 

Som nevnt under styrets arbeid er det investert mye i Skomakern som blir vårt nye tekst- og 
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bilderom. Arbeidet har blitt utført av innleid maler og elektrikker. Ny elektrisk tavle er 

installert i kjelleren ( bekostet av kommunen ). Ryddearbeid og tømming av Skomakern ble 

utført av foreningen.  

Bokskap er sparklet og malt.  

Postkassestativ og postkasse er montert på nordveggen av vårt lokale. 

 

Svein Olav  Løberg 

 

UTLEIE / BRUK AV LOKALER. 

 

• DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden.  

• Bildegruppa i SLS innvilges å bruke lokalene 1.etg. hver tirsdag kveld fra kl. 18.00 – 

20.30. 

• Vardenpensjonistene ved Erling Solhaug låner lokalet på enkelte dager (dagtid) 

• Kaffe og prat-møter har vært avholdt hver onsdag i regi av Lions 

 


