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Dette er årets første utgave av Hegrastadir, og vi nærmer oss våren med raske skritt.
Vi har allerede gått over til sommertid. Det er på tide å komme med siste nytt fra Herstad Vel.
Hva finnes i Herstad Vel’s område?
De aller fleste av oss vet så altfor lite om nærmiljøet vårt. Derfor ønsker Herstad Vel å
presentere ulike saker i nærmiljøet vårt. Det være seg historiske steder, bedrifter, barnehager
eller hva det måtte være.
Først ut er Stiftelsen Fagertun og Nøtterøy Historielag. Du finner artikkelen på side 4 i denne
avisen.
Denne gangen har vi så mye stoff at vi utvider avisen til 8 sider. Vi håper du liker avisen vår.
Vi tar gjerne imot innlegg fra deg som bor i kretsen vår. Og spesielt vil vi invitere kretsens
næringsliv til å sende litt info om seg selv og virksomhet sin, gjerne med bilder. Dette kan
sendes på mail til Ellen Wold Evensen, elwoev@online.no
Vi håper på mange henvendelser fra dere - og vil presentere dem i tur og orden.
God lesing.

NEVENYTTIG? LITT TID TIL OVERS? BESTEFORELDRE?
PENSJONIST? LYST TIL Å HJELPE?
Herstad Vel og FAU vil arrangere en ettermiddag/kveld der alle, både elever
og andre, kan ta med sykkelen og ta ”vårpussen” i fellesskap.
I den forbindelse trenger vi frivillige til å hjelpe med å se over og fikse
syklene.
Har du lyst til å hjelpe til, ta med litt enkelt verktøy og møt opp på

Herstad Skole, tirsdag 10. april, kl. 17.00 – 19.00.
Velkommen som hjelper.
Er det noe du lurer på, ring Ingvild 95 10 13 24 eller Ellen 91 16 36 76.

GOD PÅSKE ØNSKES DERE ALLE!
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LEDERS HJØRNE
Årsmøtet er
avholdt og det har
vært mange saker
også foregående
år.
Noen eksempler,
trafikksikkerhet, rusproblematikk,
utbyggingsprosjekter, nærmiljøanlegg, og
så videre.
Derfor trenger vi en aktiv og sterk
velforening som sammen med deg, gjør
vårt bomiljø rikere og bedre å bo i! En
aktive støtte fra deg er hva styret trenger,
enten det er med forslag, deltakelse eller
kontingent.

med ressurser som alle arbeider for at vi
beboerne totalt sett skal få det enda bedre.
En flott velfest som blir tradisjon er kun et
eksempel, nærmiljø anlegg et annet.
Styret vil i arbeidsåret som nå kommer
fortsette det vi har påbegynt, har du
kommentarer eller forslag venter vi bare på
å høre fra DEG! Eller som Eric Hoffer har
sagt det:
”Den eneste måten å forutsi
fremtiden på er å ha makt til å skape den.”
Du kan bidra til å skape den i Herstad krets
om du vil! Med denne oppfordringen
ønsker jeg en riktig god påske og vårpuss.

Ofte er det så alt for lett å kun være opptatt
av negative saker, men minst like viktig er
det å minne hverandre om alt det positive.
Vårt nærmiljø består jo av en hel rekke

Runar Bekkhus
Leder

KONTINGENT FOR 2007

Et nytt år – med nye muligheter!
Herstad Velforening fortsetter å jobbe aktivt for å øke trivselen og sikkerheten til alle. Vi har
fått et flott samlingspunkt i Herstad Nærmiljøanlegg. Hvis du ikke allerede har tatt det i bruk,
håper vi du gjør det i løpet av sommeren. Og ikke minst, at du kommer på Velfesten lørdag
1. september! Nærmere informasjon følger!
Vi vil fortsette å ha spesiell fokus på trafikksituasjonen. Ting Tar Tid. Det er mye som fortsatt
bør forbedres. Vi prøver å påvirke alle som har innflytelse på beslutningene, slik at vi kan få
tryggere skoleveier og bedre bomiljø.
I fjor gikk vi til anskaffelse av partytelt som Velforeningen og skolen
kan bruke til sine arrangementer. I år er målet å kjøpe bord og benker
til å ha i teltene.
Alt koster. Derfor ber vi deg som bor eller driver business i kretsen om
å bidra med 100 kroner i årskontingent.
Vi takker på forhånd for din innbetaling.
Kontingent for 2007
Betalingsfrist: Omgående
Til kontonr. 2470.14.24855

Kr. 100,Herstad Velforening
v/Terje Varpe

Husk å merke betalingen med navn, veinavn. og nr.
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ÅRSMELDING FOR HERSTAD VEL 2006
2006 har vært et aktivt år i
Velforeningen, og det er avholdt 7 styremøter.
I 2006 har vi fortsatt å jobbe med
trafikksikkerhet
og
rusproblematikk
/bomiljø. Vi har hatt møter med politikere
og administrasjonen i forb. med både
trafikksikkerhet og rusproblematikk.
Vi har fått innvilget leskur på
Smidsrødveien ved Øhrebekken i retning
mot byen, men det er ennå ikke kommet
opp. Styret følger stadig opp Vegvesenet
for å forsikre oss om at vi virkelig får
leskuret vi er innvilget.
Kommunen har i 2006 satt
opp god gatebelysning i
Skarphagaveien, vest for
Ø. Smidsrødvei. Tilsvarende
har blitt utført i hele
Tanstadveien. Begge disse
tiltakene har Herstad Vel
arbeidet for gjennom sin velkjente 10punktliste fra 2004 og gjentatte purringer.
Vi står på - og det nytter!
Nå i starten av 2007 er det vedtatt
at et forslag til reguleringsplan av
Tanstadveien skal legges ut til offentlig
ettersyn. Reguleringsforslaget er godkjent
av Statens Vegvesen. Veien foreslås lagt
syd for høydedraget og med gang/sykkelsti nord for Tanstadveien. Området
mellom ny og gammel vei foreslås benyttet
til boligbebyggelse.
Helt siden 1990 har det vært arbeidet med
ulike alternativer for gang- og sykkelvei
langs Tanstadveien, fra Elgestad til
Ekeneskrysset - så det er kanskje på tide at
det skjer noe konkret her.
Vi har også engasjert oss i
revidering av Kommuneplanen, deltatt på
informasjonsmøter og kommet med våre
innspill.

Herstad
Nærmiljøanlegg
er
videreutviklet i perioden. Velforeningen
har gitt partytelt til skolen og
Nærmiljøanlegget slik at man står bedre
rustet til Velfester og bl.a. 17. mai
arrangementene og andre arrangement ved
skolen.
Vel-festen ble flyttet fra 17. mai til
første lørdag i september, og partyteltene
ble innviet. En arrangementskomité hadde
nedlagt et bra arbeid både i forberedelser
og avvikling. Det var godt fremmøte både
av små og store. Velfesten 1. lørdag i
september er kommet for å bli, og vi vil
videreutvikle den ut fra de erfaringer som
ble gjort i 2006. Vi håper at enda flere av
Vel’ets innbyggere vil delta i 2007.
Vi har i underkant av 900 husstander i kretsen vår, og drøye 100
betalende medlemmer. Det er en økning på
6 stk. i forhold til 2005. Det gledelige er at
tallet har vært stigende i flere år. Og
forhåpentligvis vil antall betalende
husstander øke i takt med de resultater
styret oppnår og den nytte kretsens
medlemmer synes de har av Velforeningen.
Vi kommer til å fortsette å
oppfordre til å betale kontingenten
gjennom Hegrastadir i 2007 også. Kanskje
enda flere har en 100-lapp å avse til
Velarbeidet? Og kanskje vi får midler til å
gjøre innkjøp av bord og krakker til
partyteltene vi kjøpte i fjor?
Vi har i år utgitt 3 nummer av
Hegrastadir + 1 ekstranummer i forb. med
Vel-festen. I år 2007 vil vi forsøke å
videreutvikle Hegrastadir også. Hvis noen
har noe å selge eller ønsker å kjøpe eller
bytte, kan Hegrastadir også formidle dette.
Bare ta kontakt med en av dem som sitter i
styret. Har du noe på hjertet, er du også
velkommen til å skrive innlegg.

Styret i 2006: Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Vararepresentanter:
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Runar Bekkhus
Raymond Walmestad
Ellen Wold Evensen
Terje Varpe
Morten Falkenberg
Stig Gjermundsen
Rune Krogstad

Hva finnes i Herstad Vel’s område?
De aller fleste av oss vet så altfor lite om nærmiljøet vårt. Derfor ønsker Herstad Vel å
presentere ulike saker i nærmiljøet vårt. Det være seg historiske steder, bedrifter eller hva det
måtte være. Først ut er:

Et lokalhistorisk senter? Midt i nærmiljøet.
Stiftelsen Fagertun og Nøtterøy Historielag
I midten av 1980-årene ytret Nøtterøy
Historielag et ønske overfor Nøtterøy
kommune om en eiendom som i tidens fylde
kunne bli et bygdetun eller et lokalhistorisk
senter. I 1991 fikk historielaget tilbud om å
overta de fire husene med ca. 3 mål tomt –
vederlagsfritt. Fordi historielaget gjerne ville
ha kommunen med som partner i prosjektet,
ble saken trenert og bearbeidet, slik at det i
august 1993 kunne etablere en stiftelse
sammen med kommunen.
Bryggerhus og låve til venstre på bildet. Foto 28/8-96 av Thore Holm

Eiendommen ble bebygget i to omganger, først i 1847, da den nordre delen av hovedhuset,
låven og sidebygningen ble reist. Det er kjent fordi det finnes en branntakst fra dette året.
Neste runde var hovedhusets søndre del, som er fra omkring 1859 i følge en ny branntakst.
Lensmann Christen Egeberg eide eiendommen i
andre halvdel av 1800-tallet, fra 1847 til 1901.
Etter et par eiere kom Swen Swensen, som
overlot gården i 1954 til sine barn, Alvilde og
Swen A., som mange kjenner som et spesielt
søskenpar.

Gammelt fotografi av Lensmann Christen Egeberg med
familie.

Allerede i 1991 var byggmester Frank Berg i gang med helt nødvendige redningsarbeider på
hovedhuset, og han var i mange år en helt sentral person i arbeidet. Han bidro med utstyr og
personer som fulgte kursene han hadde i restaureringssnekring for arbeidsmarkeds-etaten.
Disse folkene holdt god standard, mens noen av dem som kom fra arbeidskontoret på KAJAog SKAP-midler, var av mer variert kvalitet.
Allerede tidlig i arbeidet dannet det seg en dugnadsgruppe, som har vært helt avgjørende for
oppussings- og restaureringsarbeidet de siste 10-12 årene. Den har sammen med styret og
andre frivillige nedlagt godt over 10.000 dugnadstimer.
Hovedhuset var ferdig først, og det ble gjort en del arbeider på sidebygningen, før arbeidet
med låven begynte. Da var den nærmest kondemnabel, men etter at stiftelsen fikk tak i to/tre
låvereddere, de såkalte Låve Boys, ble den sikret på en utrolig måte. På slutten av dette
arbeidet kom planene om en vevstue i nordre del, men fordi det måtte søkes om bruksendring
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og ikke minst at det måtte gjøres en del sikringsarbeider i den forbindelse, ble innflyttingen
utsatt. Utsettelsen kom delvis også av at taket dessverre lakk ganske voldsomt høsten 2000,
men østdelen ble reparert med plater.
Finansieringen av prosjektet har i
første rekke Nøtterøy Historielag
stått for, med ca. 2.0 mill. kroner,
mens Nøtterøy kommune og
Vestfold fylke har stått for resten,
ca. halv million kroner til
sammen.
Selv om stiftelsen er et samarbeid
mellom historielaget og
kommunen, er det liten tvil om at
det er historielaget som er
drivkraften i det praktiske
arbeidet.
Våningshus på Fagertun fra vest, foto 28/8-96 av Thore Holm.

Om en tid vil forhåpentligvis eiendommen oppstå som et lokalhistorisk senter for Nøtterøy. I
2006 ble utearealene opparbeidet med sikte på å lage forskjellige aktiviteter, som for
eksempel et staudemuseum. Hele området på ca. 17 mål fikk historielaget bruksrett til på 25
år for noen år siden.
Arbeidet med å redde, sikre og restaurere Fagertun har pågått i femten år, og eiendommen vil
i fremtiden bli en perle til glede for Nøtterøys innbyggere.
Terje Gulbrandsen

SOLVETT-REGLENE









Sola gir glede og overskudd hvis du viser respekt for den.
Kjenn din egen og dine barns hudtype. Jo lysere hud, jo lettere brent.
Med vinterblek hud bør du være ekstra forsiktig.
Bruk høy solfaktor, og smør deg inn minst annenhver time.
(Du blir brun selv om du bruker høy faktor. Det tar litt lenger tid, men fargen
sitter bedre og lenger.)
Unngå sola midt på dagen når den er sterkest. Du blir også brun under en
parasoll eller med litt klær på.
Smør deg ofte når du svetter eller bader mye.
Beskytt barna. Smør dem alltid inn med meget høy solfaktor.
Solarier kan ikke lenger anbefales. Nyere undersøkelser viser at UVA-stråler
kan gi ekstra risiko for hudkreft.

Reglene er utarbeidet av Den Norske Kreftforening
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REFERAT FRA ÅRSMØTET I HERSTAD VELFORENING
Herstad Vel’s innbyggere ble innkalt til
Årsmøtet gjennom stor annonse i
romjulsnummeret av Hegrastadir og med
en notis i TB minneliste i dag.
Årsmøtet startet kl. 19.00 i Personalrommet på Herstad Skole.
Det var lite fremmøte - 2 fra almuen, 6 fra
styret og 2 deltakere i styremøtene.
1.

Åpning av møtet
Formann Runar Bekkhus åpnet
møtet.

2.

Valg av møteleder og referent
Leder Runar Bekkhus ble valgt til
møteleder.
Sekretær Ellen Wold Evensen ble
valgt til referent.

3.

4.

Regnskapet ble godkjent.

Årsmelding
Sekretæren delte ut og leste opp
Årsmeldingen punkt for punkt. Det
ble stilt spørsmål om hva som
menes med videreutvikling av Velfesten. Styret mener å bygge videre
på konseptet, men bl.a. å starte
tidligere med barneaktiviteter slik
at man får mer tid til denne delen,
og skille mer mellom barn og
voksen del. Man ønsker at flere
som ikke har barn skal komme
også. Årsmeldingen ble godkjent.

5.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

6.

Valg
Se adresseliste siste side
Revisor
Jan Cato Andreassen
Valgt for 2 år
Valgkomité Morten Falkenberg
Valgt for 2 år
Alf Jørgen Kjærås
Valgt for 2 år
Alle valg var enstemmige.

7.

Eventuelt
Det ble foreslått følgende vedtektsendringer:
§5 Valg
2 revisorer endres til 1 revisor.
3 + 1 i Valgkomitéen endres til 2 i
Valgkomitéen.
Styret gis fullmakt til å velge
utsending(er) til Norges Velforbund
og opprette ev. komitéer i stedet for
at Årsmøtet gjør dette.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtektene endres ihht dette.

Hegrastadir
Avtroppende redaktør Morten
Falkenberg er behjelpelig med
neste utgave.

Regnskap
Regnskapet ble delt ut og kasserer
Terje
Varpe
gjennomgikk
regnskapet. De største postene
gjelder trykking av Hegrastadir og
Arrangement.
Det ble stilt spørsmål om sistnevnte
post. Arrangementsposten inneholder hovedsakelig alle innkjøp til
Velfesten samt innkjøp av 2
partytelt til bruk både av
Velforeningen og Herstad Skole.

Websider
Avtroppende nestleder Raymond
Walmestad fortsetter som
webansvarlig og legger ut stoff,
men han er avhengig av input fra
Styret.
Møterett i styremøter
Både Rektor og FAU-formann ved
Herstad Skole har møterett med
uttalerett, men ikke stemmerett, i
styremøtene.
Det ble foreslått at også leder i
barnehagene i kretsen skal få
tilsvarende møterett.
Dette ble enstemmig godkjent.
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BARN I SORG OG KRISE
MANGE BARN OPPLEVER Å MISTE EN NÆR PÅRØRENDE.
Når det skjer, er skolen avhengig av et tett
samarbeid med hjemmet for å kunne
ivareta eleven på best mulig måte.
Skolen har en plan for hvordan vi skal
følge opp elever som mister nære
pårørende. Likevel viser det seg at hvert
tilfelle er unikt.

og oppleves som normalt og riktig.
De voksne skal være tilgjengelig for
barnet, samtale, lytte og trøste.
Klassen bør få informasjon om det som har
skjedd. Ved dødsfall i nær familie
informerer rektor alle elever på skolen om
at NN’s mor eller far er død. I elevens
klasse arrangeres det en minnestund med
hvit duk og levende lys. Lærer eller rektor
forteller hvem som er død og klassen kan
stille spørsmål og fortelle om sine
erfaringer med døden.
Klassen tegner og skriver hilsener til
barnet.
Det skal være en rolig og god stemning og
eleven som har det vanskelig, skal få vise
sorgen og få støtte for at det er tillatt å
gråte og sørge.

Jeg vil komme med noen punkter fra
Herstad skoles sorgplan og hvordan vi
tenker:
Når barnet opplever langvarig, alvorlig
sykdom hos mor eller far, bør det være en
fast kontaktperson på skolen som blir
informert om dette.
Hvis det kan være åpenhet i barnets klasse
om det som oppleves, er det den beste
hjelp og støtte i en vanskelig tid. Når
medelever og lærere vet at noen i familien
er død eller alvorlig syk, og barnets venner
og lærere kjenner til dette, kan sorgen bli
lettere å bære.

Elever som ønsker å følge i begravelsen får
fri fra skolen. De må følges av en
voksen/foresatt. Skolen tar ikke ansvar for
elevene under begravelsen.

Barn går ut og inn av situasjoner, slik også
med sorg. De tenker ikke hele tiden på det
som er vondt og vanskelig. Derfor kan vi
som er rundt oppleve at de ler, leker og
gråter som vanlig. Mange medelever
undrer seg over dette og lurer på hvorfor
kameraten ikke gråter hele tiden og til og
med kan le, når mor eller far er død, men
dette er helt normalt for barn.

Det flagges på skolen.
Vi må ikke glemme at barn som sørger,
trenger å bli sett og fulgt opp i lang tid. Det
finnes samtalegrupper for barn og unge
som har mistet nære pårørende.

Informasjon kan fåes på
tlf. 33 40 74 41/33 37 47 27, eller hos
helsesøster i kommunen.

Hverdagen til barn
som har det tungt og
vanskelig skal være
så
normal
som
mulig. Nå er det
viktig å følge faste
rutiner. Det er trygt

Wenche Danielsen
Rektor ved Herstad skole
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ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2007/2008
Navn/funksjon

Adresse

Telefon/fax

e-mail

Runar Bekkhus

Skarphagaveien 11

Priv.:

runar@panoramabygg.no

leder

3120 Nøtterøy

rbekkhus@online.no

Stig Gjermunsen
Nestleder
Ellen Wold Evensen
Sekretær
Terje Varpe
Kasserer

Hagaveien 19
3140 Nøtterøy
Lysakerveien 2
3140 Nøtterøy
Skarphagaveien 42
3120 Nøtterøy

Mob.: 98 28 35 09
Fax pr.: 33 32 12 69
Fax arb.33 33 47 12
Mob.: 97 60 19 29

elwoev@online.no

Ingunn Fitje Selim
Styremedlem
Marta Skjeldal Grytnes
Vara
Christina Kjærgaard
Vara

Herstadveien 25
3140 Nøtterøy
Øvre Smidsrødvei 81
3140 Nøtterøy
Skarphagaveien 54
3140 Nøtterøy

Priv.:
Mob.:
Priv.:
Mob.:
Arb.:
Priv.:
Mob.:
Priv.:
Mob.:
Priv.:
Mob.:

33 32 39 38

33 32 22 20
91 16 36 76
33 32 32 85
90 89 43 10
33 32 08 56
33 38 21 61
40 45 55 65
33 40 75 55
93 45 58 85
33 32 37 20
91 59 84 59

stagjer@online.no

terje@notteroynaturmedisinske.no

a.selim@c2i.net
marta.magne@c2i.net
christina73@c2i.net

Nå er det vår igjen…
..og med den skal sykkelen frem.
Ta med lappesaker og pusseskinn.
Så blir sykkelen ren og fin.
Vi oppfordrer alle som kan litt om sykkel til å komme og
hjelpe oss.

Møt opp på Herstad skole

Tirsdag 10. april
Klokken 17.00 – 19.00
Dette blir bra! Tjohei! 
Herstad vel & FAU

8

