MEDLEMSINFORMASJON FRA HHL-STYRET
Fredagsposten får sin etterfølger
Det ble brått slutt med utsendelse av Fredagsposten
før sommerferien. Styret hadde riktignok sett for seg
en sommerpause, men det var egentlig ikke tilsiktet
at utgaven 10. juni skulle bli den siste. Mange vil
huske at Fredagsposten var forsinka ved flere anledninger denne våren, og etter 10. juni strammet tidsklemma grepet for alvor.
Styret tar konsekvensen av at det ikke makter å utgi
informasjonspost hver fredag. I stedet lanserer styret
med dette Medlemsinformasjon fra HHL-styret, som
ved sitt navn åpner for mindre regelmessige utgivelser. Navnevalget understreker også at denne posten
først og fremst inneholder informasjon som styret i
fellesskap ønsker å formidle til dere medlemmer.
Det vil likevel bli plass til historisk småstoff, slik vi
er vant med fra Fredagsposten, og her må gjerne
medlemmene bidra. Medlemsinformasjon fra HHLstyret vil imidlertid ikke være en arena for debatt og
meningsutveksling. Til dette må vi eventuelt skape
andre arenaer som supplement til årsmøtet.
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Følg med på nettsidene!
Det har vært en forholdsvis stille periode etter at
sommeråpentsesongen var over, men i årets tre siste
måneder skjer det litt av hvert på Bygdetunet. Kalenderen på nettsidene er oppdatert, og styret oppfordrer
alle til å følge med, slik at dere er oppdaterte på hvilke arrangementer som står for tur.
Larvik kommunes aktivitetskalender
På kommunens nettsider finnes en felles aktivitetskalender for hele kommunen, hvor frivillige organisasjoner gratis kan annonsere sine arrangementer og
aktiviteter. Historielaget har denne uka tatt aktivitetskalenderen i bruk, og styret håper at vi på denne
måten kan trekke flere mennesker til våre åpne
arrangementer og kanskje også få nye medlemmer.
Kommunens aktivitetskalender er også nyttig for den
som vil orientere seg i hva som foregår i andre lag
og foreninger. Ta en titt, du også!
Se https://apps.evry.no:3000/3805

Kurs i bruk av hjertestarter
Historielaget har overtatt et abonnement på en
hjertestarter, og mandag 24. oktober kl. 17–18 får vi
besøk av en instruktør fra leverandøren. Han vil først
demonstrere hvordan hjertestarteren brukes, og
deretter får to og to deltakere anledning til å prøve
seg på betjening av hjertestarteren.
Det er kapasitet til ca. 25 deltakere. Det er viktig at
tilstrekkelig mange vet hvordan hjertestarteren skal
brukes. Vi vet aldri når det kan bli bruk for den.
Styret, arrangementsgrupper og hovedansvarlige for
sommeråpent oppfordres spesielt til å delta.
Det er påmelding til nestleder Kristian Hunskaar på
e-post khuns@online.no eller på SMS til 957 59 857.
Det er også lov å ringe!

Historielagets temamøter i oktober og november er
lagt inn i kommunens aktivitetskalender.
Dugnadsfest torsdag 20. oktober
Den tradisjonelle dugnadsfesten finner sted på
Bygdetunet torsdag 20. oktober kl. 18.30. Styret er
vertskap, og alle som har vært med på dugnadsarbeid
det siste året inviteres til middag og dessert, litt
underholdning og hyggelige samtaler. Detaljene
kommer på nettsidene i løpet av få dager.
Temamøte om eiendomshistorie
Torsdag 13. oktober handler temamøtet om hvordan
vi kan finne eiendomsopplysninger på Internett.
Temamøtet er et gratis minikurs, hvor Kristian Hunskaar viser hvordan vi kan bruke nettsidene til Kartverket og Arkivverket/Digitalarkivet til å finne både
dagsaktuell og historisk informasjon om eiendommer. I hovedsak vil det dreie seg om tinglyst informasjon, men kart og matrikler vil også bli berørt.

Det er viktig at tilstrekkelig mange vet hvordan
hjertestarteren skal brukes!

Senere i høst, nærmere bestemt 17. november, blir
det et møte som handler om å skrive grendehistorie.
Eiendomsopplysninger er en sentral ingrediens i en
grendehistorie, så temamøtet 13. oktober blir en
opptakt til møtet 17. november.

