
 

Onsøy Historielag 

ÅRSBERETNING FOR 2021 

2020 og 2021 ble et annerledes år da samfunnet var delvis ned stengt i perioder på grunn 

av Korona og smittefare.  

1. Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer 2021 

Samme styret og komiteer som i 2020 p.g.a. koronasituasjonen 

Styret  

Leder: Thormod Stuerød 

Nestleder: Reidun Guldhaug 

Sekretær: Kari Langgård Jensen  

Kasserer: Wenche Lundberg Bossum  

Styremedlem: Kåre Nilsen 

Styremedlem: Marit Gjølstad  

Styremedlem: Arne Haraldsen 

Varamedlem: Egil Ragnar Paulsen 

Varamedlem: Arne Pettersen  

Varamedlem: Solveig Iren Braaten 

Det er avholdt 3 styremøter siden siste årsmøte. 

 Revisorer 

Roar Wilhelmsen og Marit Nilsen 

 Valgkomiteen 

  Ole-Jonny Hansen, Svein Thoresen og Thorolf Forsetlund 

 Kjøkkenkomiteen 

 Anne-Grethe Franck Hansen, Heidi Hansen og Marit Gjølstad 



 Vardenkomiteen 

Wenche Lundberg Bossum, Bjørn Enger, Pål Olsen Møklegaard, Aud Grini og Egil 

Paulsen. 

 Slektsgranskingsgruppen 

 Solveig Braaten og Wenche Lundberg Bossum   

 Arkivgruppen 

Anne Grethe Franck Hansen, Ola Larsen, Karl Fredrik Level og Lars Kristian Paulsen. 

Solveig Braaten og Wenche Lundberg Bossum er ansvarlig for bevaring av gamle 

bilder. 

 Gravstedskomiteen 

Marit Ek og Lasse Rosseland 

Kolerakirkegården 

Solveig Braaten og Lasse Rosseland 

Onsøy-samlingen 

Solveig Braaten  

Bygdebokkomiteen 

Historielagets representanter i den kommunale bygdebokkomiteen: Turi Forsberg, 

Sigvald Oppebøen, Thormod Stuerød og Ola Larsen 

Vedlikehold av natur- og kulturstien på Elingaard 

Hans Gerhard Tvete og Olav Borgaas 

 

2. Arrangementer 

Årsmøtet 

Årsmøtet for 2020 ble avlyst p. g. a. koronasituasjonen. Selv om det ikke hadde 

skjedd så mye året før var årsmelding klar og regnskapet revidert, men det ble ikke 

lagt frem for godkjenning.  Det er kanskje mulig å bruke tid på å legge dette frem for 

medlemmene på dette årsmøtet.   

 

 



Bygdedagen  

Bygdedagen dette året måtte avlyses. Det var planlagt et tema om båtbygging i 

Onsøy, og mye av arbeidet med å framskaffe materiale til utstilling og historie var 

allerede godt i gang. Vi håper å kunne komme tilbake for fullt i 2022, med samme 

tema. 

Høstmøtet 

Høstmøtet ble avholdt torsdag 21. oktober på Røde Kors Huset Gressvik. Det møtte 

39 personer og foredragsholder var Svein Høyden med tema «Temakveld om Hans 

Nielsen Hauge». Det ble et hyggelig og etterlengtet møte med en interessant 

foredragsholder.  Det ble servert kaffe og kaker av vår flinke kjøkkenkomite, og det 

var utlodning.  

Julemøtet 

Julemøtet ble avholdt på tradisjonelt vis på Elingaard Herregård.  Det møtte 48 

personer (inklusive styret og underholdningen). Egil Paulsen ledet møtet, Aud Grini 

tente det første lyset på tradisjonelt vis og hun fortalte litt om primstaven. 

«Furtebandet» sto for underholdningen, de underholdt under hele møtet bortsett fra 

når mat og kaffe ble servert. De avsluttet med Deilig er jorden, der en av 

medlemmene i bandet spilte på sag og det ble et morsomt innslag. Det ble servert 

rømmegrøt og spekemat på tradisjonelt vis før det ble avsluttet med kaffe, småkaker 

og loddsalg. Kjøkkenkomiteen gjorde en fremdragende jobb som vanlig.   

Jul på herregården  

Det ble en litt annen type arrangement i år. Det var «Åpen julegård 2. søndag i 

advent». Her ble Historielaget tilbudt til å ha en stand i drengestua i Østfløya 

hovedhuset. Der møtte Solveig og Wenche de solgte Varden og historiebøker. 

Andre aktiviteter 

Varden og Onsøy-kalenderen 

Varden kom som vanlig ut før jul og er sendt til alle medlemmer. Den er også lagt ut 

for salg i mange forretninger.  Årets utgave er på 68 sider. Historielaget har sammen 

med Musikkforeningen Viken gitt ut Onsøykalenderen for 2022.  Pål Olsen 

Møklegaard har stått for innsamling av bildene til kalenderen. 

 

 

 



Slektgranskergruppa 

Kontoret i Høvelbygningen som vanligvis er åpent første torsdag i måneden, fra kl. 18 

00 til kl. 21 00, har holdt stengt fra april til august.  Vi fikk endelig anledning til å åpne 

igjen etter sommeren. Alle hjertelig velkommen til å ta en tur innom.  Vi tar gjerne i 

mot spørsmål om slekt og gårdshistorie på e-post. 

Arkivgruppa 

Det har vært liten aktivitet i året som har gått, da det også har vært preget av 

koronatiden.  Det har vært litt aktivitet i dataregistrering av arkivmateriale.  Gruppen 

gjennomgår og registrerer materiell som blir gitt eller samlet inn til historielaget. 

Onsøy samlingen 

Vi fikk anledning til å vise frem Onsøy samlingen igjen i sommer, men med 

restriksjoner.  Vi hadde åpent 3 søndager og det var en del besøk. 

Deltagelse Østfold Historielag årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt i Skjeberg lørdag 4. september. Marit Gjølstad møtte opp for 

historielaget.  Hun møtte også opp for ØHL, der sitter hun i valgkomiteen. 

 

3. Andre saker 

Det har blitt utarbeidet og satt opp infoskilt både på husmannsplassen Sand på 

Mærrapanna og ved kolerakirkegården ved Kolbergbråten. (Dette ble omtalt i 

Varden) 

Hjemmesiden/Facebooksiden 

Hjemmesiden er oppe og går, adressen er www.onsoyhistorielag.no. Ole Martin 

Tvete og Marit Gjølstad har hatt ansvaret for den. 

Det er bra aktivitet på vår face book-side. 

Trine Barrutsen Slevig tok initiativ til jobben med å legge ut artikler fra eldre Varden, 

som en adventskalender, på facebooksiden vår.  Dette ble et populært innslag. Vi 

merket økt aktivitet på siden vår. 

Varden og heftene «Hjembygda Onsøy» ligger som tidsskrift på Nasjonal Bibliotekets 

digitale sider. Nå er disse åpne for alle, bortsett fra de siste tre årene av Varden. 

 

 

http://www.onsoyhistorielag.no/


 

Medlemmer, rekruttering og medlemskap i andre foreninger  

Medlemstallet pr. 31. desember 2021 er 290 medlemmer.  Vi ønsker oss flere nye 

medlemmer i 2022. 

Historielaget er medlem av Fortidsminneforeningen, Landslaget for Lokalhistorie og 

Østfold Historielag. 

 

 

4. Økonomi 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 35151,- Fondet øremerket Bråten er 

som fjoråret, med tillegg for renter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


