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Flyfoto: Herstad-åsen
m/Kirkeveien sett fra
øst. Herstad skole ligger
i utkanten av bildet, på
høyreside.

Årgang 17

Øyvind Thorsen
Skribent og kåsør Øyvind Thorsen trådte
sine barnesko på Herstad, og vi har vært så
heldige å få gjengi noe av hans materiale:

Herstad i gamle dager. Del 6
Som barndomssteder flest, lever gamle Herstad kun i minnet
- og i fantasien blir det finere og finere for hvert år. Til og med
skolen blir fin, enda den nok ikke var særlig fin, stakkar, rent
bygningsmessig sett. Selv om vi etterhvert fikk høyttaleranlegg. Sånn at vi kunne høre på Hjallis. Men en god skole
tror jeg bestemt den var, og sier noen noe annet, skal de få
med meg å gjøre. Til og med de digre, sinte bikkjene langs
Røsselgata har fått forsonende trekk, og når det gjelder
lærerstaben, er det kommet så langt med oss, at vi rett som
det er tar oss i å undre på hvordan samtlige av landets beste
lærere kunne havne på lille Herstad på samme tid. Hva var
det med Herstad som trakk så voldsomt? Kunne det være
at bussen stoppet der?
Lærerne den gang satte seg i noe som het respekt, og
de hadde noe som het disiplin. Ikke det at vi var redde
for dem, ikke så veldig redde i hvert fall, ikke så redde
som vi var for hesten til Olsen, men det var såpass at vi
helst ville være på god fot med dem. Jeg bukker fremdeles
ekstra dypt når jeg treffer en gammel lærer, og om natten
hender det at de kommer på besøk, både levende og
døde, og hører meg i ”Gjør døren høy, gjør porten vid”,
og når jeg må innrømme at jeg bare husker de to første
linjene, da sier de: ”Selv om du glemmer at en og en er
to, så må du aldri glemme å være snill og god”. Og så går
de igjen. Og så tenker jeg på at den store, grønne døra
på Herstad skole nok er den høyeste jeg har møtt, og
i dag er det ikke annet enn nøkkelhullet igjen av den.
Jeg er ikke så helt sikker på hva lærerne syntes om oss,
vi snørrete, lespende, lappede, hjemmeklipte og forholdsvis
veloppdratte rakkerunger. Alt var vel ikke bare stas

bestandig. Men kanskje står vi også i et gunstig lys nå,
slik de gjør det. I hvert fall klarte de å lære oss mye, og
det må jo også bety at vi fulgte brukbart med. Dette
har vi siden i livet hatt mye igjen for. Når noen f.eks.
brått og uventet spør oss om vi kan nevne en by i Østfold,
da kan vi med stor trygghet si Halden, for det lærte
vi på skolen.
Ja, vi kan enda mer, vi kan den ramsen som aldri slipper
taket: Lille Grimme Arne Trenger Ris (Lillesand, Grimstad,
Arendal, Tvedestrand, Risør). Og når vi legger sammen
eller trekker fra litt store tall, sier vi fremdeles ”seks
minus syv går ikke, da må vi låne” og ”tre ned og en i
mente”, og vi behersker ennå 7-gangen, den vanskeligste
av alle ganger. I det hele tatt, det som er viktig, lærte
vi oss som barn. Bl.a. Nøtterøy-valsen. Som vi trodde
Anker Sørensen hadde skrevet.
På loftet på Herstad skole var det et skjelett, som vaktmester
Rolf Normann, voktet som det var en ennå ikke oppgitt
arvetante eller en tilårskommen heimstadlærer. Ikke
var hun av plastikk heller, for plastikken var nok ikke
oppfunnet, i hvert fall fikk vi aldri plastposer når vi
handlet spekesild og grahambrød på Herstad kolonial,
så hun var nok ekte. Det ble sagt at hun var en gave
fra prest Aanderaa, og det var ganske nifst å stå der
i tusmørket og betrakte den eldste av alle gamle lærere,
der hun hang i stroppen ved siden av en utstoppet
ugle, et kart av Midt-Sverige og fire esker med kritt.
Roar i 4. klasse var en tøffing, han håndhilste på henne en
gang, og da raslet hun som frøken Haugstads epletrær
om høsten.
Mer i neste nummer.

Leders

Hjørne
I år er det 20 år siden Herstad Vel ble
stiftet som Øhre & Tandstad Vel. Det
er ikke mange velforeninger som kan
skryte av å ha vært aktive så lenge. Og
det er vi meget stolte over.

Vi arbeider jevnt og trutt med både store
og små saker. Dette gir resultater selv om
mange av sakene har tatt og tar fryktelig
lang tid. Altfor lang tid, spør du meg!
Men det viktigste er at vi har påvirkningskraft. Det er
demokrati i praksis.
Torsdag 28. februar er det Årsmøte igjen - i kantinen
på Sjølyst. Også denne gang stiller kommunen velvillig
opp med folk som vil informere både om Helsehuset
og utviklingen av gang- og sykkelsti langs Skarphagaveien. I tillegg får vi et innlegg av Terje Guldbrandsen,
tidligere lektor ved Nøtterøy Videregående skole og
aktivt medlem i Nøtterøy Historielag.
Valgkomitéen har allerede avgitt sin innstilling, så det er
ingen grunn til ikke å møte opp fordi du ev. er redd for
å bli valgt til et eller annet! Men vi vil allikevel presisere
at det er lov å komme med benkeforslag. Kom, hør og lær
- og si din mening. Nærmiljøet er viktig både for deg og meg!

Siden vi har registrert at de fleste foretrekker å få
bankgiro for betaling av kontingenten, har vi denne
gang vedlagt bankgiro på kr. 200,-. Vennligst betal
kontingenten innen 18. februar. Ikke glem å påføre
navn, vei og husnummer.
Hvis noen kan fortelle meg hvordan vi skal få flere til
å betale kontingenten, vil jeg sette umåtelig stor pris
på det. Alle innspill mottas med takk.
I 2013 står vi foran mye spennende arbeid. Vi har
planlagt å utgi en jubileumsavis. Vi skal uttale oss om/
gi innspill om kommuneplanens samfunns- og arealdel,
følge med på trafikkutviklingen ifm Helsehuset, følge
opp fremdriften av gang- og sykkelstien langs
Skarphagaveien, bare for å nevne noen saker. Og siste,
men ikke minst, utarbeide forslag til utvikling av Olla.
2 personer har allerede meldt seg til å sitte i komitéen
– og det setter vi stor pris på. Dessuten har vi fått flotte
innspill fra Elevrådet. Det vi ønsker oss nå, er kontakt
med en landskapsarkitekt. Det hadde vært toppers.
Igjen vil jeg minne om at Velforeningen er til for oss
innbyggere. Ta kontakt med en av oss hvis du har
saker som du mener vi bør gjøre noe med. Vi setter pris
på kontakt med innbyggerne.
Godt Nytt År og Vel Møtt på Årsmøtet!
Vennlig hilsen
Ellen Wold Evensen
Leder

Vi har registrert Herstad Velforening i Frivillighetsregisteret
for å kunne motta bidrag fra Grasrotandelen.

Støtt Herstad Velforening
med Grasrotandel
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.
Nær 750 000 av Norsk Tippings spillere er nå grasrotgivere. I fjor ga de bort hele 296 millioner kroner til lag og foreninger
landet over. Bli grasrotgiver du også - helt gratis, og enklere enn du tror!
Slik gjør du det:
1. Dersom du ikke allerede er det, registrer deg som spiller hos Norsk Tipping.
2. Velg en grasrotmottaker du vil gi penger til, helt gratis for deg.
3. Registrer deg som grasrotgiver hos kommisjonær, via internett, sms, Norsk Tipping Mobilspill eller via Norsk Tipping
Spillterminal. Ønsker du hjelp kan du få dette av kommisjonæren, Norsk Tippings kundebehandlere, eller ved å lese mer
om registrering her.
Etter at du har tilknyttet deg Grasrotandelen, vil din grasrotmottaker, Herstad Velforening få tilsvarende fem prosent av
din spilleinnsats hver gang du spiller. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til Herstad
Velforening. Og best av alt; Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuelle premier! Grasrotandelen gjelder
for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra
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HERSTAD VELFORENING
Organisasjonsnummer: 992289414

Årsmelding
for Herstad vel
For første gang i historien ble Årsmøtet i 2012 avholdt
i kantinen på Sjølyst. Det var rekordstort fremmøte - drøye
70, hvorav 7 fra styret. Årsmøtet var annonsert i
Velavisen, Hegrastadir. I tillegg fikk vi pressedekning
både i Øyene og i Tønsbergs Blad.
Det store fremmøtet skyldtes nok i hovedsak at vi hadde
kåseri av Øyvind Thorsen. I tillegg var representanter
fra kommunen og entreprenøren for Helsehuset tilstede
og orienterte om fremdrift og reguleringsplaner.
Det er avholdt 6 styremøter i år, og vi har arbeidet med
mange saker, bl.a.:

Olla

Utleie av benker og bord samt partytelt

Det er utarbeidet prisliste for leie av dette. Én for
medlemmer av Herstad vel og én for dem som ikke er
medlem. Se forøvrig Hegrastadir Nr. 2 – Mai 2012.

Regional Plan for Bærekraftig Arealbruk

Styret la ned mye arbeid i uttalelsen til denne planen.
Svarfristen var svært kort for en slik kompleks plan,
og i tillegg var svarfristen midt i sommerferien. Dette
kommenterte styret i et eget brev til kommunen der
vi påpekte at slike korte tidsfrister er en trussel for
demokratiet.

Vi har søkt kommunen om å få komme med forslag
til utvikling av Olla-området. En komité er i ferd med å
bli nedsatt for dette arbeidet. Planer og forslag må
oversendes kommunen for godkjenning før det kan
igangsettes noe arbeid. Forøvrig er Olla-prosjektet
omtalt i Hegrastadir Nr. 3 – Oktober 2012.

Hegrastadir

Grasrotandel

Fremdeles er det bare ca. 10% som betaler kontingenten. Vårt mål er å oppnå minimum 25% betalende
innbyggere pr. år.

Videre har vi opprettet Grasrotandel til fordel for
Herstad Vel. Styret håper at innbyggerne i kretsen
også vil støtte oss via Grasrotandeler. se Hegrastadir
nr. 2 og 3 i 2012.

Trafikksituasjon

I forbindelse med åpning av det nye Helsehuset
forventes det mertrafikk både fra ansatte i Helsehuset,
besøkende til Helsehuset og brukere av Helsehuset
og aktiviteter/tilbud ifm med dette. Derfor er Herstad
Vel veldig opptatt av å få på plass gang- og sykkelstien
langs Skarphagaveien. Vi purrer så godt vi kan, men
som dere alle vet, Ting Tar Tid.

Vi har også i år utgitt 3 nummer av Hegrastadir. Vi
bestreber oss på å videreutvikle Hegrastadir, og ønsker
stadig innspill fra innbyggerne.

Antall betalende medlemmer

Styret i 2012 har bestått av:
Leder: Ellen Wold Evensen
		
Nestleder: Svein Arne Rying
Sekretær: Victoria Saxhaug
Kasserer: Terje Varpe
Styremedlem: Tom Grytnes
Vararepresentanter:
Kjersti Holm
Morten Falkenberg
Herstad, 01.02.2012, Ellen Wold Evensen for Styret
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VEDTEKTER FOR HERSTAD VELFORENING
§ 1 FORMÅL

Velforeningen er partipolitisk nøytral, og foreningens oppgave skal være å:
- Fremme medlemmenes interesse i distriktet samt virke for områdets forskjønnelse og trivsel. Foreningen opptar til behandling
enhver sak som tjener disse formål og bærer utgiftene alene eller sammen med andre institusjoner eller personer.
- Arrangere tilstelninger av opplysende eller underholdende art.
Foreningens Styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har interesse.

§ 2 MEDLEMSKAP

Enhver som bor eller har eiendom innen Velforeningens område og som betaler den fastsatte kontingent, kan bli medlem. Foreningens
geografiske virkeområde fremgår av kart som utgjør en del av vedtektene. Andre kan bli medlem etter godkjenning av Styret.
Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for stedet og Velarbeidet, kan gis æresmedlemsskap av
Årsmøtet, etter innstilling fra Styret.

§ 3 KONTINGENT OG ANDRE INNTEKTER

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis til kassereren. For å skaffe midler til foreningens virksomhet
kan Styret arrangere lotteri, bingo etc.

§ 4 FORENINGENS LEDELSE
Styret
Foreningen skal ledes av et styre som skal bestå av 5 medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem samt
2 varamedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder, eller i hans fravær
nestleder, leder styrets møter. Styrebehandling krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over
Foreningens midler til alminnelige, administrative formål og rett til å bevilge penger til Foreningens formål (§1). Alle utbetalinger av
kasse/bank foretas av kasserer.
Regnskapsåret løper fra 01.01 – 31.12.
Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når Styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager på forhånd. Lovlig bekjentgjort
medlemsmøte har besluttende myndighet, også i bevilgningsspørsmål. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall og, hvis det
forlanges, ved skriftlig avstemming.
Årsmøtet
Foreningens øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes innen utgangen av februar. Tid og sted bekjentgjøres med
minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding, Regnskap, Valg ihht § 4, Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må fremsettes skriftlig til Styret innen 14 dager før Årsmøtet. Årsmøtets beslutninger
fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Lovendringer krever 2/3 flertall. Det velges møteleder. Dette kan gjerne være
Lederen. Årsmøtets beslutninger protokolleres. Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes når Styret finner det påkrevet eller når minst 1/3
av medlemmene kommer med skriftlig krav om dette.

§ 5 VALG

Årsmøtet skal velge:
- Leder, 4 styremedlemmer, 2 varamenn, 1 revisorer, Valgkomité på 2 medlemmer
Leder velges for 1 år av gangen.
Styremedlemmene for 2 år. Ved første valg velges 2 styremedlemmer for 1 år slik at 2 er på valg hvert år. Varamenn og revisor velges
for 1 år.
Styret konstituerer seg selv og velger
- Utsending(er) til Norges Velforbunds Årsmøte og alternativt til Fellesutvalget for Velforeninger i kommunen.
- Eventuelle komitéer som det måtte være behov for (f.eks. turkomité, festkomité, barnehagekomité, gatelyskomité, veikomité, m.v.).
Samtlige kan gjenvelges. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg, men kan frasi seg valg i like lang tid som vedkommende har fungert.
Rektor og FAU-leder ved Herstad Skole har møterett med uttalerett, men ikke stemmerett i Styremøtene.

§ 6 OPPLØSNING AV VELFORENINGEN

Oppløsning av Velforeningen kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, og da med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av
Foreningens samlede medlemstall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, men ikke av Foreningens
samlede medlemstall, skal saken forelegges Ekstraordinært Årsmøte. Det Ekstraordinære Årsmøtet gjør vedtaket om oppløsning
endelig dersom 2/4 av de fremmøtte stemmer for forslaget.
Ved oppløsning av Foreningen skal dens eiendom og midler tilfalle kulturelle og samfunnsnyttige formål innen
Foreningens virkeområde. Forslag fremsettes av Styret, men avgjøres av Årsmøtet med alminnelig flertall.
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Er det noen av dere lesere som har noe å fortelle om
Herstad fra gamle dager?
Enten du vil skrive selv eller snakke med en av oss i styret som deretter
vil videreformidle det, ønsker vi kontakt. Det hadde vært så koselig å få
småhistorier, fakta eller hva det måtte være av dere som bor her eller
som kjenner noen som har bodd her tidligere. Gjerne også med bilder.
Ta kontakt med Ellen Wold Evensen eller noen av de andre i styret.

Du skal glede deg over hvert eneste lys på kaken,
og feire alt det liv du er blitt tildelt.
Det finnes ingen bedre trening for hjertet enn å
bøye seg ned og løfte opp folk.

ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2011/12
Navn		

Adresse

Telefon

e-mail 			

Ellen Wold Evensen
Lysakerveien 2, 3140 Nøtterøy
33 32 22 20/ 91 16 36 76
elwoev@online.no
Leder															
							
Svein Arne Rying
Øvre Smidsrødvei 34, 3120 Nøtterøy
95 47 27 49
sarying@online.no
Nestleder										
Victoria Sakshaug
Løvangveien 8, 3120 Nøtterøy
91 35 33 14		
victoria.sakshaug@gmail.com
Sekretær											
										
Terje Varpe
Skarphagaveien 42, 3120 Nøtterøy
33 32 32 85/90 89 43 10
terje@notteroynaturmedisinske.no
Kasserer 							
Tom Grytnes
Tanstadveien 25, 3140 Nøtterøy
92 06 53 74
tom@nelpartner.no
Styremedlem														
					
Morten Falkenberg
Rabbeveien 4, 3140 Nøtterøy
91 75 52 44
morten.falkenberg@online.no
Vara						
Kjersti Holm
Vara

Smidsrødveien 79, 3140 Nøtterøy

97 54 74 73

kjersti.holm@asap.no
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Stressa????

Følg disse gode rådene - og få det bedre.
1. Ikke sammenlign deg med andre:

3. Ha egentid:

2. Velg bort:

4. Innse egne begrensninger:

Slutt å sammenligne deg med kolleger som alltid sitter
igjen på jobben, venninnen din som alltid baker perfekte
cupcakes. Ikke bruk energien din på å gruble over hvordan
alle andre klarer å være så tilsynelatende perfekte.
Slutt med det. Det viktigste er hva du får til. Ikke hva
alle andre driver med.

Det er ikke noe nederlag å si ifra seg oppgaver eller
takke nei til invitasjoner. Det kalles å prioritere. Sett
opp en liste over hva som er viktigst og kryss av etter
hvert som du fullfører punktene. Om du blir stresset
over en invitasjon, takk pent nei. Det er lov!

Hemmeligheten til folk som oppnår suksess med helsen
i behold, er at de har evnen til å koble av. Egentid bør
inneholde aktiviteter som du liker å gjøre, og der du
ikke trenger å prestere noe. Hva du gjør, spiller ingen
rolle - så lenge det gir deg glede og gjør at du får litt
pause fra hverdagsmaset.

Det er lov å ta imot hjelp. Ingen kan være gode på alt,
og det er lov å takke ja til assistanse. Men ikke glem
å være glad for det du faktisk er flink til. Si det høyt.
Men ikke føl at du skryter.

5. Snakk om det:

Dette gjelder på alle arenaer. Er det noe som gir deg
høye skuldre, ta en kaffepause og snakk om det. Om
du innrømmer at du kjenner følelsen av ikke å strekke
til, så er det garantert flere som vil kjenne seg igjen.
Dermed oppnår dere alle ”Gudskjelov - vi er flere som
har det sånn”-effekt. Ved å snakke om stressfaktorene,
tar du kontroll over dem.

Lykke til!

Nøttlandsmålet omkring 1900
Å være forhippen etter = Å ha stor lyst på
Dra i langdrag
= Ta tid, gå seint
Mugner ikke i halsen
= Er kvikk og rask
Vær allart
= Lystre, være lydig
Ikke se seg berga
= Aldri få nok
Er mye ameras
= Er mye bry, strev, mas
Ligge og drunte
= Late seg, somle
Gildre opp
= Bygge dårlig
Være havøren
= Være grisk, egoistisk
Hespe etter
= Etterape
Komme i høgmæla
= Komme oppi det( i lag med gromme folk)
Være “jammjåt”
= Se mindre pen ut

Kilde: Njotarøy
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Innkalling til

ÅRSMØTE

i Herstad Vel
torsdag 28. februar 2013, kl. 19.00
i Kantina på Sjølyst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning v/leder
Valg av møteleder og referent.
Årsmelding v/sekretær
Regnskap v/kasserer
Fastsettelse av kontingent for 2014
Innkomne saker
Valg av styre
Kåseri/innlegg v/Terje Guldbrandsen, tidligere lektor
ved Nøtterøy Videregående skole og aktiv medlem i
Nøtterøy Historielag
9. Representanter fra kommunen (bl.a Margrethe Løgavlen
fra plan-og utvikling og Anita Archer fra helse og sosial) vil
informere om Helsehuset og utvikling av gang- og
sykkelvei langs Skarphagaveien samt trafikkløsninger
i Sjølystområdet.
Innkomne forslag må være styret ihende innen torsdag
14.02.13. Møtet forventes avsluttet senest 21.30.
Det blir det utlodning og anledning til å kjøpe kaffe/te/mineralvann
og noe å bite i.

Velkommen!

