Årsberetning Råde Historielag, 2013
Årsmøtet ble holdt på Furuly 19. februar 2013.
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Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2013 og 62 saker er blitt behandlet. Varamedlemmene deltar på
styremøtene. Museumsstyret er representert ved sin leder, Per Auberg.
Representasjon:
Eigill Tangen møter i Østfold museums museumsråd.
Vandringer ved Eigill Tangen og Erik Rønning Johansen:
26.05.13
Historisk vandring fra Solli om Rabben og tilbake til Solli
08.09.13
Historisk vandring fra Helgerød / Fuglevik / Holer og endte opp ved
Våpenhula på Tasken.
Arrangementer og møter:
Årsmøtet:
19.02.13
Svend Skajem:
Temamøter:
1

24.01.13

Elias Arvesen

Husmannsvesene og
husmannsplasser
Kystbeboerne og småfiske

17.04.13

Ole Dørje Berg

03.09.13

(Tove Tøgersen)

24.10.13
12.12.13

Oskar Skarsaune
Bjørn Enger

Solli Bruks historie og om dagens
virksomhet
Omvisning og orientering om
Elingårds historie
Råde kirke
Hankø hotell

Bygdedagen
Bygdedagen fant sted 9. juni. Uka før ble det som i tidligere år, arrangert en dugnad for å sette i
stand bygdetunet og bygningene.
Dugnadsgjengen gjorde en utmerket jobb, det var strøkent både ute og inne.
Takk til dere!
Bygdedagen var godt besøkt.
Råde bygdekvinnelag bidro med utstilling av arbeider fra vevstua og profilering av sin organisasjon,
samt at de bistod med steking av sveler.
Råde og Onsøy rideklubb bidro med tur med hest og vogn for barna.
Vi hadde god avsetning på grøt, kaffe, sveler og brødskiver fra salgsboden. Varming av grøten i
feltkjøkkenet fungerte bra og var et artig innslag i serveringen.
Loddsalget ga også god inntekt.
Bygdedagens salg innbrakte et lite overskudd (viser til regnskapet).
Det praktiske rundt arrangementet fungerte stort sett bra, men det er bestandig stort behov for
dugnadsinnsats for å gjennomføre dette arrangementet.
Prest Per Willy Wilhemsen, holdt den innledende gudstjenesten og organist Børge Sandal sørget for
musikken.
Rektor ved Tomb videregående skole, Astrid Langmoen Olsen, holdt talen for dagen.
Videre deltok kulturskolen, Råde musikkorps og Råde Leikarring med underholdning.
Konkurransen, tilrettelagt av Rolf Kristiansen, måtte dessverre avlyses.
Det ble bakt brød i bakerovnen. Aud Kari Holme og Bjørg Alette Holmen, stod for dette.
Flere deltok med utstilling, bla. veterantraktorer og dampmaskin, samt at det ble demonstrert
tresking med treskeverk.
Per Andersen bidro også i år med et rikelig utvalg av flotte blomster til pynting på bygdetunet.
Styret takker alle som bidro på forskjellige måter, slik at vi også i 2013 fikk en vellykket bygdedag.
Andre aktiviteter:
• Råde historielags hjemmeside: www.raade-historielag.no.
• Råde historielags hjemmesider redigeres av Johan Henæs
• Underhuset: Her er det virksomhet hver tirsdag: Arne Antonsen, Eigill Tangen, Inge
Johansen, Kai Kinn og Odd Henæs.
Deltagelse på div møter/kurs
• Årsmøte i Østfold Historielag: John Grimstad.
• Kurs i konservering av gamle gjenstander i frysekonteinere:
John Grimstad og Per Auberg
Råde Historielag har fått følgende gaver i 2012:
• Gaver: Eilif Løkke – Ismaskin og utstyr til sliping av slåmaskinkniver
En stor takk for verdifulle gaver!
Vi takker også Sparebank1 for god sponsing gjennom året i form av annonsering og
bespisning ved vandringene.
2

Bygdetunet og Teltebua:
• Takene på Aubergstua, bryggerhuset og låven er vasket for mose og det ble i den
forbindelse, skiftet over 100 taksten.
• Stabburet, gitt av Berit Holer, er nå på plass. Det er behov for å bytte noe av kledningen, det
må males, legges nytt tak med taksten og det er ønskelig å få på plass en steintrapp.
En stor takk til de som bidro med flyttingen, utvilsomt en stor dugnadsinnsats.
• Taket på teltbua er også vasket for mose og det er felt flere trær rundt teltbua for å unngå at
taket igjen skal gro til med mose.
Skansene:
Per Arne Larsen og John Grimstad har ryddet på skansene.
Befaring av skansene er gjort i samarbeid med Nasjonale Festningsverks festningsforvalter, Dag
Strømseter, en representant fra kommunen og fra Historielaget, Per Arne Larsen og John Grimstad.
Nordre Dalen husmannsplass
Innvendig snekring / renovering, samt tjæring utvendig er ikke ferdig.

Utgivelser:
• Det har utgitt en ny bok i serien «Røtter» med mange interessante artikler. En stor takk til de
som har gitt bidrag til boken!
Medlemmene oppfordres til å bidra med stoff til nye utgaver, slik at vi kan se fram til nye
utgaver.
• Årbokkomitéen har bestått av: Eigill Tangen (leder), Odd Henæs, Jahn Wilhelm Berg, Aina
Åsheim, Torunn Båtvik og Inge Johansen.
Styret retter en stor takk til årbokkomitéen for den store innsatsen de legger i arbeidet for å ta
vare på bygdas kulturhistorie!
Økonomi:
Råde Historielag har en grei økonomi. Det henvises til regnskap og revisjonsberetningen.
Medlemsutvikling
Historielaget har fått 7 nye medlemmer i 2013. Ved årsskiftet var det 157 medlemmer.

Styret
Råde, 11.02.2014
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