Årsmelding 2017 for Tveit Historielag
Styret i Tveit Historielag har i 2017 bestått av:
Trygve E. Tønnesen
Torbjørn Justnes
Astrid Søbye
Marie Tvedt
Tom R. Egerhei
Åslaug Kvaale
Jan-Erik Ryen
Beint Foss
Birger Tvedt

leder, kasserer og redaktør
styremedlem og nettsideansvarlig
styremedlem og sekretær
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem

Valgnemd:
Jan-Erik Ryen
Britta Timenes Tønnessen
Regnskapsfører:
Svein Thoresen
Revisor:
Ole Ottosen

Kontingenten var kr 250,- inkl. årsskriftet. Antall medlemmer ca. 200
Aktiviteter i Historielaget 2017:





I 2017 har vi kun hatt ett styremøte. Det høres lite ut, og er det, men av og til er det enklere
og hurtigere å nå alle via E-post, og få ei rask tilbakemelding. Slike utvekslinger har vi hatt en
del av, og jeg tror og håper det har fungert.
Årsmøtet fant sted på Banklokalet 16. mars. Omtrent 25 frammøtte som fikk høre et
informativt foredrag av Bård Raustøl fra IKAVA om arkivet fra gamle Tveit kommune.
Vi hadde planlagt en familiedag i Knarestad 20. juni, men det viste seg at det var vanskelig å
samle folk og underholdningskrefter rett før feriestart. I stedet slo vi sammen familiedagen
og høstturen, og inviterte folk til gratis lapskaus i Knarestad 27. august. Her fikk de omtrent
50 frammøtte først et foredrag av Tom Egerhei om Tovdalsvassdraget før alle gikk om bord i
en stor flåte som skulle gå mot Ryensbrygga. Underveis fortalte Beint Foss om
melkebryggene og landingsstedene langs elva. Da flåten kom til Dønnestad-broa, fikk
elvefarerne en konsert av Tveit Veterankorps som stod på broa, og da folk gikk i land på
Ryens-brygga, ble de igjen møtt av flott musikk fra samme korps.





Høstfesten på Banklokalet samlet 60 personer til ribbe og riskrem, og et interessant foredrag
av vår egen Birger Tvedt. Han fortalte om polarflygeren Oskar Omdal som tilbragte en del av
sine ungdomsår på Ve.
Rundt 10. desember forelå årets årsskrift, nr. 28. 160 sider med mye interessant stoff. Både
gammelt og en del aktuelt fra storflommen i Tofdalselva i september/oktober.
Ve, 13.2.2018
Trygve E. Tønnesen

Årsmelding 2017 for Tveit Bygdemuseum
Styret i Bygdemuseet har i 2017 bestått av:
Jan-Erik Ryen
Birger Tvedt
Trygve E. Tønnesen

Aktiviteter i Bygdemuseet i 2017:








Siden styremøtene for Historielaget og Bygdemuseet finner sted samtidig, var det også her
kun ett styremøte i 2017.
Etter vinteren ble vollen ryddet for greiner og rask, og benkene satt ut til almen benyttelse.
For tredje år på rad måtte Olsok-arrangementet til Tveit Bygdekvinnelag i Knarestad avlyses
på grunn av dårlig vær.
Som nevnt i årsberetningen til Historielaget, hadde høstturen sitt utgangspunkt i Knarestad
27. august.
I månedskiftet september/oktober, ble det veldig dramatisk i Knarestad. Den største
flommen i Tovdalsvassdraget siden 1891, oversvømte hele museumsområdet. Vannet stod til
øverste delen av grunnmuren, og alt av skrot, trær, tømmerstokker og søppel ble presset opp
mot gjerdet. Det så ut som ei slagmark da vannet forsvant. Normalt gjør vi all rydding og
vedlikehold på dugnad, men her måtte maskiner til. Kommunen, som er eier av museet, kom
etter noen uker med folk og maskiner. De ryddet og kjørte bort alt som hadde samlet seg på
vollen, rundt museet og i bekken. Det tok ei uke, og det ble gjort en formidabel og flott jobb.
I forbindelse med opprydningen etter flommen, ble vi oppmerksom på at en del av de store
trærne langs gjerdet hadde vokst seg enormt høye, og hadde mange store og til dels råtne
greiner som i verste fall kunne treffe besøkende. Vi må enten leie kyndige folk til
fellingsarbeidet, eller håpe at Parkvesenet vil gjøre dette i løpet av vinteren.

Ve, 13.2.2018
Trygve E. Tønnesen

