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Til 

 

Sandar Historielags medlemmer (Nytt medlemsnummer for alle fra 1.01.22) 

Sandefjord, 8. september 2021 

 

Informasjon til Sandar Historielags medlemmer og andre interesserte 

 

Styret i Sandar Historielag håper dere alle har det etter forholdene bra. Våren 2021 avlyste vi 

noen arrangementer på grunn av Korona-situasjonen. Vi ønsker nå å starte forsiktig opp igjen 

med arrangementer denne høsten. Arrangementene vil fortsatt bli gjennomført i henhold til 

myndighetenes krav til forsvarlig gjennomføring. Det er spesielt viktig å minne hverandre på 

å holde god avstand til hverandre. Vi ønsker også fremdeles å registrere alle som møter på ar-

rangementene. De som er syke, må ikke komme på arrangementene.  

 

Ekstraordinært årsmøte i Sandar Historielag som var planlagt til onsdag 29. september 

2021, utsettes inntil videre. 

 

Laurvig Grevskab 

I 2021 var det 350 år siden etableringen av Laurvig Grevskab (1671 – 1821) i vårt distrikt og 

200 år siden det tok slutt. Kanskje mest grunn til å markere det siste? Universitetet i Sørøst 

Norge deltar med foredragsholdere utover høsten 2021 og våren 2022. Sandefjord Teaterfore-

nings seniorgruppe framfører tidstypiske tablåer fra livet i Sandar / Sandefjord under grev-

skapstiden. Tablåene framføres i Sandar kirke våren 2022, se vedlagte årsprogram. Sandar 

Spelemannslag, som også blir en del av oppsetningen, har funnet fram tidstypisk musikk fra 

denne perioden.  

 

Frivillighetens år 2022 markeres over hele landet 

Sandar Historielag ønsker å gjøre en ekstra innsats med å hjelpe kommu-

nen med enkelt vedlikehold av Gokstadhaugen i 2022. Mange av oss som 

er på haugen jevnlig, ser at det kunne vært ønskelig med en hjelpende 

hånd til kantklipping, fjerning av gras i grusganger, sjekke at informasjo-

nen på oppslagene er godt leselig etc..  

Hvis du kan tenke deg å delta på noen dugnadstimer neste vår / sommer, kan du sende en 

epost til post@sandarhistorielag.no og melde din interesse.  

 

Bygging av Gokstadskipet 

Vil du være med på å bygge Gokstadskipet som bygges i Hesteskoen ved Strandpromenaden i 

Sandefjord? Benytt denne lenken https://sandarhistorielag.no/ og gi beskjed til dem som leder 

arbeidet, - se slutten av artikkelen på hjemmesiden vår. Alle dugnadstimer tas imot med takk.  

 

Jul på Husmannsplassen Øvre Myra arrangeres i år i tiden 8. til 19. november 2021 for alle 

de ca. 700 fjerdeklassingene i Sandefjord kommune.  

 

Sandar Historielag ønsker flere medlemmer. Vi har mange eksemplarer av interessante lo-

kalhistoriske bøker. Disse bøkene skal vi gi til dem som melder seg inn i historielaget og til 

dem som rekrutterer nye medlemmer.  

 

Hvis du verver ett nytt medlem, kan du velge to bøker gratis fra listen nederst på neste side. 

Nye medlemmer kan også velge to bøker gratis.   
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Bøkene kan kjøpes ved å kontakte Grete Elgesem Skjelberg (91580432 / gskjelberg@hot-

mail.com) eller Ingjerd Anne Uthaug Gregersen (91301685 / iag@live.no). Bøkene kan også 

kjøpes på historielagets arrangementer på Husmannsplassen Øvre Myra.  

 

Sandar Historielag er også i ferd med å dele ut gratis bøker til alle skolene i kommunen. 

 

Grasrotandelen. Den som spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at syv prosent av spille-

innsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret og god-

kjent som grasrotmottaker. Det vil være veldig hyggelig om du registrerer Sandar Historielag 

som din mottaker. 

 

Vedlagt i konvolutten finner du, foruten dette brevet: 

 

- Årsprogram for høsten 2021 og våren 2022. Endringer i programmet kan forekomme, 

se eventuelt informasjon på Sandar Historielags facebookside. 

- Kulturminne om Sandefjords siste transformatorkiosk – et viktig kulturminne skrevet 

av Sven Erik Lund. 

 

Dere er hjertelig velkomne til alle våre arrangementer. 

 

Med vennlig hilsen 

Sandar Historielag 

 

Arne W. Gregersen, leder 

 

Mob.: 99793305 

Epost: post@sandarhistorielag.no 

 

Bøkene våre  Pris  
Berg, L.: Sandeherred  200,-  

Bjørvik, T.: Reder- og skippergårder i Sandefjord   200,-  

Davidsen, R.: Et sted i Sandefjord   200,-  

Davidsen, R.: Fra Flatskjær til Granholmen  200,-  

Davidsen, R.: Vognmannsminner fra Sandefjord 50,-  

Fagerli, T.: Hilsen fra Sandefjord  200,-  

Galteland, O.: Hvalfangst på Syd-Georgia  200,-  

Lundh, G. L.: Verd å se (i Sandefjord)   50,-  

Møller, W.: Sandar, bind 1   200,-  

Møller, W.: Sandar, bind 2                                 (Kun for salg, - selges til kostpris)  250,-  

Møller, W.: Sandar, bind 3    200,-  

Olstad, F.: Sandefjords historie, bind 1   200,-  

Olstad, F.: Sandefjords historie, bind 2    200,-  

Paulsen, K. V.: Hvalfangermat og mat av hval  50,-  

Tollnes, Roar L.: Byvandring i Sandefjord                                       (Kun for salg) 200,-  

Wexelsen, E.:  Wilhelm Wetlesen - Kunst er vennskap   200,-  
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