HERSTAD VEL
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Årgang 9

Styret i Herstad vel ønsker alle beboere i velkretsen et riktig godt nytt år! Foruten våre jevnlige
styremøter så er vår første aktivitet årsmøtet. Vi er ikke godt vant med stort oppmøte, men i år håper
vi dere overrasker oss og stiller opp i hopetall! Hvis det skulle bli for lite å bite i til kaffen, så får en av
oss i styret løpe bort til butikken og ordne noe mer... 
Til dette nummeret har vi fått mange bidrag fra rektor på Herstad skole. Og takk for det!

Styret minner om

ÅRSMØTET
i Herstad Vel
mandag 14. februar 2005 kl. 19.00
på Herstad skole, lærerværelset i 2. etg. - inngang fra vest, mot Kirkeveien





Saker:
Åpning v/leder
Valg av møteleder og referent
Årsmelding v/sekretær
Regnskap v/kasserer





Innkomne saker
Valg av styre
Eventuelt

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!

Velkommen til Årsmøte i Herstad Vel
Vi håper så mange som mulig av dere setter av et
par timer mandag 14. februar og kommer på årsmøtet. Alle som er på valg er allerede forespurt,
så det er ingen ”fare” forbundet med å komme…

viktige. Det er fint med innspill fra alle slik at vi
jobber med det som er viktig for folk flest i året
som kommer.
Takk for at du kommer, og vel møtt!

Det siste året har vi jobbet med saker vi mener er
Hilsen Styret

Herstad skole hjelper Shochsa skole i Karelen
Røde Kors har et vinterprogram i Karelen i
Russland hvor de gir fattige barn varm mat i
løpet av skoledagen. Fra Tønsbergdistriktet er i
tillegg Byskogen, Husvik og Herstad skoler med
på å hjelpe enkeltskoler i Petrosavodsk-distriktet
med mer enn mat.
Overskuddet fra høstens Herstaddag ble på
33.000 kroner. Halvparten av disse er brukt til å
hjelpe barn på en av disse skolene - Shochsa
skole. Og jeg var så heldig å få være med
Tønsberg og Nøtterøy Røde Kors før jul for å
handle inn til skolebarna.
Shochsa er en liten landsby hvor arbeid i
kvartsgruvene utgjør livsgrunnlaget for mange,
men det er stor arbeidsledighet – og mange
sosiale problemer.
På skolen henter de vann i brønnen, og alle
benytter seg av skolens utedo. Myndighetene
hadde bestemt at alle skoler skulle ha en PC, og
den stod på rektors kontor – ubrukt, siden ingen
kunne bruke den. De trengte heller kopimaskin,
lærebøker, stabile strømforhold og innlagt vann.
Det er kaldt i Karelen – og mange trenger mer
klær enn de har råd til. Derfor var avlagte
gensere fra Nøtterøy skolekorps en kjærkommen
gave. To nye basketkurver til gymsalen skapte
stor jubel. I bagasjen hadde jeg også med meg
engelskbøker, engelske kassetter og CD-plater –
og mange brev fra elevene ved Herstad skole.
Jeg fikk mange svarbrev med meg hjem igjen –
som Herstadelevene igjen har besvart.
Jeg handlet mange ting lokalt – som radio, baller,
skistøvler og annet sportsutstyr.

Jeg møtte mange flotte mennesker på turen til
Shochsa. Spesielt vil jeg nevne 76-årige Anna
Kristensen fra Umeå, som i 40 år har reist med
buss mellom hjemstedet og Petrosavodsk med
gaver og penger som hun har samlet inn både i
Sverige og Norge. 10 ganger i året reiser hun
frem og tilbake. 24 timer i buss hver vei. Alene.
Hennes råd til meg var å handle inn alt selv, og
levere direkte til mottager. Aller helst burde jeg
velge ut en gruppe elever som kunne være med
på busstur fra Shochsa til Petrosavodsk, hvor de
kunne få en dag til å handle nødvendige ting – til
seg selv. Så da får vi se om fremtidige
Herstaddager kan gjøre en slik tur mulig…
Jeg er stolt av Herstaddagen og av den mulighet
den gir til kontakt med andre mennesker. Herstad
skole tilfører våre elever en rikdom som er helt
unik gjennom disse prosjektene. I min rektortid
har vi hjulpet Merkine Internatskole i Litauen, og
nå Shochsa skole i Karelen. Begge i samarbeid
med Tønsberg og Nøtterøy Røde Kors.
Wenche Danielsen
Rektor Herstad skole

Sopp under Herstad skole
Foruten et pent overskudd som denne gang
fordeles likt mellom Shochsa skole og Herstad
skole, så oppdaget man på Herstaddagen i
november at det var sopp i kjelleren på skolen.
Soppen befinner seg i garderoben i
tilfluktsrommet som dermed ikke kan benyttes
som guttegarderobe på en lang, lang stund.
Bolig- og eiendomsavdelingen i Nøtterøy
kommune har tatt prøver, og det har stått en
byggtørker i rommet siden desember. Både rom
og lagret utstyr er rengjort, og rom skal males.
Det følges opp med luftprøver inn i skolebygget.
Årsaken til sopputbruddet er sannsynligvis et
tett avløp under tilfluktsrommet der vann blir

ledet ned fra taket. Nærmere våren skal det
graves og repareres.
Denne hendelsen har ført til øket fokus på
renhold og inneklima i vår aldrende skole. Og
det er mye som kan forbedres. Som strakstiltak
har vi allerede rengjort og malt gymsalen,
skjerpet renholdet generelt, og forberedt en plan
for vedlikehold og ventilasjon.
Når vi nå står igjen med kun én godkjent
garderobe i tilknytning til gymsalen, så er
ønsket å bygge en ny på østsiden av skolen.
Wenche Danielsen
Rektor Herstad skole

Gratis frokost til alle elever
Herstad skole serverer gratis frokost til alle
elever hver morgen. Den nye caféen er åpen
hver morgen før skoletid. Det er flere og flere
elever som benytter seg av tilbudet og synes det
er hyggelig å starte skoledagen på denne måten.
Skolen søkte og fikk tildelt prosjektpenger fra
Fylkeslegen for ”Mat og fysisk aktivitet” i
skolen. Tilbudet organiseres av SFO-leder, men
den daglige driften blir utført med hjelp fra
Aetat. Det er viktig å påpeke at ressursene til
dette prosjektet ikke blir tatt fra skolens
budsjett.
Café-lokalene kan også lånes ut til
klasseforeldresammenkomster. Ring rektor eller
SFO-leder hvis det er noen som ønsker å bruke
rommet på kveldstid.
Wenche Danielsen
Rektor Herstad skole

Kontingent 2005
Takk til dere som betalte fjorårets
kontingent!! Nå er det nytt år og nye
muligheter, og kontingenten er fremdeles kr.
100,-. Vi har ingen innbetalingsfrist, men vi ber
deg betale så raskt som mulig. Du får avisa om
du betaler eller ei, men vi trenger sårt de relativt
få kronene vi ber om.  Det du

trenger av opplysninger for å betale, enten i
banken, eller direkte på nettbank, følger her:
Herstad Vel v/Terje Varpe,
bankkontonr.:2470.14.24855
Medlemskontingenten er kr. 100,-.
Vennligst oppgi ditt navn OG adresse når du
betaler.

…og takk for at du støtter opp om Velforeningens arbeid. Vi arbeider for et bedre nærmiljø!

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2004/2005
Navn/
funksjon
Runar
Bekkhus,
leder

Adresse

Telefon

e-post

Skarphagaveien 11,
3120 Tønsberg

runar.bekkhus@lafarge-tekkin.com

Jan Cato
Andreassen,
nestleder
Ellen Wold
Evensen,
sekretær

Skarphagaveien 4,
3120 Tønsberg

Terje
Varpe,
kasserer

Skarphagaveien 42,
3120 Tønsberg

Morten
Falkenberg,
styremedlem
Bjørn W.
Drangevåg,
varamedlem
Rune
Krogstad,
varamedlem

Rabbeveien 4,
3140 Borgheim

Priv: 33 32 39 38
Mob.: 91 39 52 18
Arb.: 66 79 97 45
Fax: 33 32 12 69
Priv.: 33 40 16 71
Mob.: 99 28 82 65
Fax: 33 00 32 33
Priv.: 33 32 22 20
Mob.: 91 16 36 76
Arb.:33 37 10 21
Fax: 33 37 10 25
Priv.: 33 32 32 85
Mob.: 90 89 43 10
Arb.: 33 32 08 56
Fax: 33 32 35 65
Priv.: 33 39 91 80
Mob.: 91 75 52 44

Herstadåsen 8,
3140 Borgheim

Priv.: 33 32 22 30
Mob.: 90 55 69 45

bjodran@politiet.no

Kirkeveien 90,
3140 Borgheim

Priv.: 33 32 28 67
Mob.: 91 64 89 77

brittk@online.no

Lysakerveien 2,
3140 Borgheim

jan.cato.andreassen@formue.no

ellen@advice.no
elwoev@online.no

terje@notteroynaturmedisinske.no

morten.falkenberg@bluezone.no

