Innkalling til årsmøte i Drangedal Bygdetunlag
Tirsdag 24. mai 2022 Kl. 18.00 i Nystue
Årsmøtesaker:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Valg
7. Vedtektsendringer
8. Innformasjon om Dugnadsarbeid
9. Innkomne forslag
10. Underholdning
11. Matpause og loddsalg
Årsmelding for Drangedal Bygdetunlag 2021
1. Styrets sammensetning i 2021
Leder: Åge Vrålstad / Hans Magne Gautefald (ny styreleder)
Nestleder: Olav Lohne / Åge Vrålstad
Kasserer: Thor Olav Holte
Sekretær: Wenche Kåsene
Styremedlem: John Bustrak
Varamedlem: Øystein Røsvik / Anita Moland
Varamedlem: Arnt Olav Brødsjø
Prosjektleder/daglig leder: Johnny Stene
Johnny G. Stene var tilsatt som prosjektleder til ut oktober, da han gikk over i stilling
som daglig leder fra 1. november.
Valgnemd: Leder Liv Berit Vrålstad, Medlemmer Øystein Vøllestad og May Toril
Bastnes.
Revisor: Joar Brosdal.
På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19 ble årsmøtet arrangert senere enn
normalt. På årsmøtet 25. august, ble gjort følgende utskiftninger i styret: Hans Magne
ble valgt til ny leder. Tidligere leder Åge Vrålstad erstattet Olav Lohne som nestleder.
2. Styremøter:
Det har blitt avhold 9 styremøter. 141 saker har blitt behandlet. De viktigste sakene
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har vært Saghuset, Søknader om tilskudd, arrangementer, tilbud om gaver, Årshjul,
kurs, vedlikehold og dugnader.

3. Medlemmer:
Det ble registrert xx nye medlemmer i 2021 og vi har nå xx registrerte medlemmer.
Det kom inn kr …. på kontigenter.
4. Medlemsarrangementer
Det ble gjennomført medlemstur til Rutebilhistorisk forening på Jønnevald i Skien. Det
ble her gitt omvisning på anlegget, som huser bl.a. 2 flotte og funksjonelle busser som
har gått i trafikk i Drangedal. I tillegg pågår et prosjekt med istandsetting av den
såkalte «Melkeruta» som også har gjort sin nytte i Drangedal.
5. Dugnadsgraut:
Bygdetunets årlige dugnadsgraut til ære for alle som har bidratt med dugnad gjennom
året ble avlyst pga. restriksjoner knyttet til Covid-19.
6. Økonomi
Underskuddet ble … Viser for øvrig til Regnskapet. Utleiepriser som lenge hadde vært
uforandret ble justert. Det ble gjort sammenligninger med prisnivå til øvrige
forsamlingshus i Drangedal. Prisene ble justert noe opp i forhold til dette.
7. Prosjekttilskudd
Følgende tilskudd er gitt til prosjekter og tiltak:
*Statsforvalteren: kr. 100.000,- til tiltak for hjemmeboende eldre
*DNB Sparebankstiftelsen: Kr. 50.000,- til etablering av Drangedal bygdehage
*Vestfold og Telemark fylkeskommune: kr. 150.000,- til vedlikehold av tak på
Prestegårdslåven
*Kulturminnefondet: kr. 45.000,- til kurs i spontaktekking
*Drangedal sparebank: Kr. 10.000,- til etablering av utstilling og kafé i Rødbygningen
*Drangedal kommune: Kr. 8.000,- til arrangementer for eldre (Den kulturelle
spaserstokken). Samarbeid med Drangedal frivilligsentral
8. Gaver:

•

Spisestuemøblement fra 1927 laga av Dalene i Tørdal, glass og duk, gitt av Karin
Lohne.
Skrivemaskin fra 1960, gitt av Mathilde Brødsjømoen.

•
•

Spritduplikator fra Drangedal Bokhandel, gitt av Olav Vermo.
Butikkvekt fra Terkelsens Landhandel på Neslandsvatn, gitt av Arvid Terkelsen.

•
•

Hoover Lystgasapparat fra Dorthe Ringens Fødehjem, gitt av Inger Morken.
Klyster, gitt av Faye Benedikte.

•

Modell av Vefaldferja, første ferja som gikk fra 1947 til 1957, gitt av Øystein
Røsvik

•
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•

Deler av Seljordsdrakt, to liv og noen andre ferdig broderte deler, gitt av Jon
Rune Furunes.

•

Diverse butikkvarer og emballasje fra 1960-70 tallet, gitt av Geir Dalum

9. Utstillinger
Rødbygningen med landhandel
Det ble nedsatt egen utstillingsgruppe for utvikling av utstillinger i Rødbygningen. Gruppen besto
av: Ingebjørg Nordbø, Anne Kjendsheim, Fay Benedict og Johnny G. Stene. Det ble ryddet og
klargjort til landhandel med butikk og kafé i bygningens 1. etage, det ble også gjort noen
forbedringer av utstillinger i 2. etasje, samt utarbeidet tekst til tekstplakater og forbedring av
manus til omvisning. 22. mars gjennomførte gruppen befaringstur til Vest-Telemark museum.
Gruppen ble godt tatt imot av museets ledelse og det ble gitt god informasjon om museets drift,
utstillinger og formidlingsopplegg.
Prestegårdslåven
Det ble igangsatt noe rydding av Prestegårdslåven med tanke på fremtidig utstillings- og
arrangementslokale. Her tenkes primært temporære utstillinger.
Beråslåven
Beråslåven ble ryddet og klargjort som utstillingslokale. Bygget er tiltenkt
landbruksgjenstander som tema.
10.Vedlikehold:
Utskifting av spontak på Beråsfjøset
29-30. mai og 5-6. juni ble det gjennomført utskifting av spontak på
Beråsfjøset. Dette ble finansiert gjennom tilskudd gitt av
Kulturminnefondet til kurs. Arbeidet med utskifting av taket ble delvis

gjennomført under kurset. Det deltok xx kursdeltakere.
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Opprusting av utedoer
Bygdetunets 2 utedoer ble skrapet og malt, i tillegg til utskifting av vindu. Arbeidet ble utført
på dugnad.
11.Dugnad
En egen dugnadsgjeng er ansvarlig for vedlikehold av Sti rundt Motjenn. Det ble gjennomført en
dugnad på stien.
6. mai.
Rydding av tunet med klargjøring av uteområdet samt vask og rydd innvendig i flere historiske
bygninger.
- Bobilparkeringen: Grøftet og lagt kabel til vann, kloakk og strøm. Etterfylt grus på plassen
- TT-Ford
- Melkeruta

12. Formidling Åpne arrangementer Til tross for restriksjoner knyttet til Covid-19, var 2021
preget av et høyt aktivitetsnivå hvor det ble gjennomført en rekke åpne kultur- og øvrige
arrangementer på Drangedal bygdetun:
27/6: Bygdedagen
30/6: Konsert med Sputnik og Jan Heidenstrøm
7/7: Gratis demonstrasjon i lefsebaking
10/7: Konsert med Knut Buen
14/7: Konsert med Dalstroka innafor
1/8: «Sommersang på bygdetunet» med Ingunn Kilen, Espen Gundersen, Rolf Øygarden og Zoe Loes Barree
4/8: Syrisk dag på bygdetunet
11/8: Konsert med Jon Solberg og Anne Gravir Klykken. I tillegg: Felles opplegg i samarbeid med Tokedølen
AS og Der du bor Telemark.
28/8: Åpent bygdetun med politikertreff. Valgkamparrangement
5/9: Veteranvogntreff. 130 biler (ny rekord)
29/9: Lalla og Rose og de. Humor gjennom 100 år. Show og middag
24/10: Bruktmarked
27/11: Julemarked

Sommerens store arrangement skulle være jubileumsarrangement i forbindelse med 100-års
jubileum til Drangedal e-verk. Dette ble avlyst grunnet pandemien. Arrangementet ble planlagt
flyttet til august 2022.
Arrangementene ble svært godt mottatt av
både lokalbefolkning og tilreisende og på
tvers av generasjoner. Det var et ønske om å
skape en inkluderende arena for alle, med
særlig fokus på møte på tvers av
generasjoner. Det ble derfor lagt opp til
arrangementer og opplegg som kunne forene
gjennom mat og kulturelle opplevelser.
Godt samarbeid med mange aktører
Bygdetunlaget har gjennomført de fleste
arrangementer i samarbeid med andre. Viktige samarbeidspartnere som kan nevnes er; Drangedal
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frivilligsentral, Drangedal bygdehage, Drangedal kommune, Drangedal sparebank, Drangedal
næringsforening, Drangedal pensjonistforening, Drangedal menighetsråd, Der du bor Telemark,
Tokedølen AS og Grenland veteranvognklubb.
Arrangementsøkonomi
Drangedal bygdetun skal være et inkluderende tun for alle. Det har derfor vært viktig at
terskelen for å besøke og delta på arrangementer og tiltak skulle være lavest mulig (ingen
økonomiske hinder). Dette betinger høy grad av frivillighet i tillegg til økonomisk bistand fra
eksterne tilskuddsgivere.
Økonomisk ble arrangementene finansiert gjennom billettinntekter, kafé- og kiosksalg, salg av
standplasser, bruk av egne driftsmidler, samt eksterne tilskudd.
Tilbakemelding fra publikum og
deltakere har stort sett vært gode.
Publikum har vært representert med
alle generasjoner og har bestått av
både lokalbefolkning og tilreisende.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på
at det har vært et variert program,
at det har vært flotte omgivelser,
at det har vært god service og at
det har vært gratis tilbud.
Vi merket en stor respons på våre
tiltak. Mye av grunnen til at vi har
lykkes så godt er tredelt; gode produkter, god markedsføring, samt gratis tilgang.
Sommeråpent bygdetun
Gjennom ordningen «sommerjobb for ungdom» finansierte Drangedal kommune 5 sommervikarer.
I tillegg bidro Drangedal frivilligsentral med en sommervikar. Disse 6 sommervikarene delte på
oppgaver knyttet til drift av kafé og omvisning.
Sommersesongen ble definert av perioden da Bygdetunet butikk & kaffestue var åpen; 27/6 –
15/8. I denne perioden var det åpen kafé og omvisning fire dager pr. uke; onsdager og fredag til
søndag.
I tillegg til åpen kafé og omvisning ble det gjennom sommeren gjennomført 9 ulike åpne
arrangementer. Disse ble gjennomført i samarbeid med Drangedal frivilligsentral, Drangedal
pensjonistlag, Drangedal kommune, Drangedal bygdehage, Der du bor Telemark og Tokedølen AS.
Turistinformasjon
I juli og august fungerte Bygdetunet butikk & kaffestue som «turistkontor». Etter forespørsel
fra Drangedal næringsforening og i samarbeid med Visit Telemark (kort opplæring ble gitt våre
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ansatte), ble det tilbudt turistinformasjon på Drangedal bygdetuGaveartikler
Gjennom en kampanje på Facebook ble det etterspurt
typiske ord og uttrykk fra Drangedal. Dette ble møtt av
en stor respons med mange kreative forslag som resultat.
På bakgrunn av dette ble det produsert krus, t-skjorter
og handlenett, som så ble solgt i Bygdetunet butikk &
kaffestue.
Dette skapte et stort lokalt engasjement, og er et ledd i
det som er en kjerneoppgave til bygdetunet – nemlig å
bygge opp under Drangedals identitet og særtrekk.
Fotokonkurranse
Det ble gjennomført fotokonkurranse under temaet
«Refleksjon». Kriterier var blant annet at bildet skulle
være tatt i Drangedal. Det ble satt ned en
prosjektgruppe bestående av: Inger Anita Heldal, Anita
Mjelland, Kjetil Helland, Gunnar Tørnes og Johnny G.
Stene. Det ble sendt inn 68 bilder, hvorav 15 bilder ble
plukket ut av prosjektgruppen (som også utgjorde
fagjuryen) og nominert til å delta i «finalerunden» der
disse ble formidlet på bygdetunets hjemmesider for åpen
avstemming.
Disse 15 bildene ble videre trykket opp og vist frem på egen utstilling åpnet på årets julemarked.
Cecilie Roaldstad ble her kåret til vinner av konkurransen.
Kurs og utstilling i Land Art
Kunstner Viktoriia M arrangerte kurs i land art for voksenopplæringen i Drangedal. Kurset
munnet ut i en temporær utstilling med ulike installasjoner utendørs på bygdetunet.
Stolpejakten
I samarbeid med Drangedal orienteringslag ble det fra mai tilbudt stolpejakt med 2 stolper på
bygdetunet. Det var mange stolpejegere innom i løpet av sesongen.

13.Utvikling
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Drangedal Bygdehage
I 2021 ble Drangedal bygdehage etablert som frivillig lag. Vi fikk 50 000,- fra
sparebankstiftelsen til etableringen. Det var flere som bidro til den praktiske etableringen av
hagen, det var frivillige fra frivilligsentralen, bygdetunlaget og andre. Barn fra barnehagen var
med på såing. Noe av det som ble dyrket i hagen ble brukt i kafeen.
Bygdehagen er utformet som et grønt rom uten
vegger, og har totalt 10 dyrkingskasser, en portal og
en sittebenk. I sommer var det flere som brukte den
som møteplass, et sted å sanse og lære. Det var flere
som kom med gaver i form av planter. Flere av disse
var vekster med en historie. Den skapte engasjement
langt utenfor kommunens grenser, og tilbakemeldingen
på prosjektet er utelukkende positivt.
Målet var å skape en inkluderende møteplass. Den er
etablert i tråd med utviklingsplanen for bygdetunet,
og målene som er beskrevet i planen; gi et
skolehagetilbud til barnehage/skole, være med på å
skape økt aktivitet av bygdetunet, legge til rette for
økt bruk av turområdet i tilknytning til bygdetunet,
bidra til å bli en god reiselivsaktør, bidra til synlighet
på nett og sosiale medier.
Bygdehagen vært delaktig i flere av de aktivitetene på
bygdetunet i året som gikk. Samarbeidet mellom bygdetunet, bygdehagen og frivilligsentralen
gav et bedre grunnlag for det som ble gjort, og vi nådde ut til flere som fikk øynene opp for
bygdetunet. Småtrinnet på Kroken skole ble invitert opp til en aktiv dag på bygdetunet, og de
fikk servert mat. Bygdehagen har fått 200 000 kr til videreutvikling av hagen.
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Bygdetunet butikk & kaffestue
Det ble etablert landhandel med kafé i Rødbygningens 1.
etasje. Denne åpnet med Bygdedagen 27. juni. Det ble
tilført gjenstander gitt i delvis lån og gave til
bygdetunet. Disk ble hentet i Skien (benyttet i butikk
etablert i 1905). Arbeidet med restaurering og tilpasning

til butikken ble gjennomført av Drangedal produkter.
Drangedal frivilligsentral var ansvarlig for drift av
Bygdetunet butikk & kaffestue, avklart gjennom et
leieforhold til bygdetunet. Drangedal bygdehage var
også involvert som viktig bidragsyter til driften.
Bygdetunet bobilparkering
Bygdetunet bobilparkering ble etablert etter gitt
dispensasjon fra Drangedal kommune i 2020. Det ble
montert strømtilførsel i 2021.
14. Ny tavle for turveier
I samarbeid med Grenland friluftsråd og Drangedal
kommune ble det montert en ny utvendig tavle med
oversikt over turløyper i området. Tavlen tar for seg Prestestranda med omegn og er en del av
Friluftsporten i Drangedal sentrum. Tilnærmet lik tavle ble plassert ved Smibekkhavna
friluftsområde.
Det opplyste bygdetunet
På bakgrunn av svært lite lys på bygdetunet med museum og parkdel samt parkeringsplass og Sti
rundt Motjenn ble prosjekt Det opplyste bygdetunet igangsatt. Det ble satt ned prosjektgruppe
med styreleder, prosjektleder i bygdetunlaget og lokalt elektrikerfirma.
Etter anbudsrunde i 2020 ble det engasjert lysdesigner som sammen med prosjektgruppen
utarbeidet konsept med utvendig belysning av alle historiske bygg, turvei på området (inkludert
Sti rundt Motjenn), innvendig belysning i noen museumsbygg (fremheve utstillinger, samt gi en
illusjon av liv i bygga), i tillegg til noe effektbelysning på utvalgte møteplasser.
Det ble søkt ekstern finansiering av prosjektet.
15. Driftstøtte fra Drangedal Kommune:
Vi har også i 2021 mottatt kr 100.000 i driftsstøtte. Kr 55.000 til OVF for tomteleie. Vi får
også støtte til Daglig leder, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter. Dette utgjør kr 400.000.
Dette dekker også utgifter til føring av disse utgiftene hos Vestmar Regnskapssenter. Stor takk
til Drangedal kommune.
16. Dugnadsdager 2022
2. mai, 16. mai, 30. mai, 13. juni, 17. juni, 1. august, 15. august, 29. august.

Styret April 2022
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