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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:

Flyfoto: Kirkeiveien, krysset mot Vestskogen sett fra syd.
Astoria ligger i dag nede i høyre hjørne. Årstall ukjent.

Herstad i gamle dager. Del 8
v/ Øyvind Thorsen

Privatliv
Tanken på at alle disse, ja til og med de helt unge som
frk. Aas og frk Trædal, skulle ha et privatliv, var for oss en så
fjern tanke at den aldri ble noen tanke. Så vi frøken hånd i
hånd med en eldre herre på flerogtyve år, da tok vi det for
gitt at det var faren hennes. Hvem skulle det ellers være?
Lærere var til for å lære oss ABC og linjegymnastikk, noe
mer hadde de hverken rett eller lyst til. De var våre med
hud og hår og sykkelklyper. De skulle ikke ha noe sted å
gå etter siste time og noen å si ”Å huffameg for en dag”
til, og så synke ned i en stol og få trøst og kaffe.
Et par av lærerne på Herstad var ikke ordentlige lærere.
For eksempel Eivind Johansen som var politimann.
Han hadde vi respekt for, enda han var en mild og

rolig mann. Men folk som turte å stå overfor f.eks.
Rottenikken, kunne regne med å ha det stille i klassen.
Dessuten hadde vi så veldig respekt for uniformer.
Bl.a. stod vi i giv akt ved kassa når postmann Låhne
kom, eller Brunvatne, som var så flink i geografi at han
hadde vunnet hos Kirkevaag i radioen. Olafsen, som
det hendte at vi hadde som vikar, var vi nesten redde
for. Han var visstnok marineoffiser, og regnet i ølflasker.
Jeg har ledd mang en gang etterpå når jeg tenker på
hvor moro han må ha hatt det da han ga oss følgende
regnestykke med hjem: Per kjøpte 8 hele pils. Så drakk
han opp 5. Hvor mange var det igjen da? De lo hjemme
også, kan jeg huske. Siden oppdaget vi at lærere
forundre meg hadde barn. Vi kom til og med i samme
klasse som dem, og de hadde også stoppede sokker og
geitost på maten.
Men de var flinkere på skolen.

Kontingent 2013
Styret håper innbyggerne i kretsen vil betale kontingenten for 2013 med kr. 200 til kontonummer:
2470.14.24855 på bakgrunn av denne oppfordringen. Merk innbetalingen med navn, veinavn og nummer.
Tusen takk for at du støtter Velforeningens arbeid.

Leders

Hjørne

En sommer er over........ men minnene om
den består.
Endelig fikk vi den sommeren vi fortjener.
Tror alle, store som små, har kost seg og
nydt deilige sommerdager og -kvelder.
Det var lenge siden sist - så det gjorde
ekstra godt.
Vi har også hatt en praktfull høst - i hvert
fall så langt. Håper og tror at alle har vært
flinke til å benytte våre nære friluftsområder.
Ikke godt å vite når vi må brette opp ermene og sloss
for å bevare dem igjen. Nyt og bruk, mens du kan.
Nå skjer det endelig noe i Olla også. Se egen artikkel
nedenfor. Det skal bli spennende å se hva vi får ut av
det til slutt når kommunen, skolen med elever og
lærere, foreldre og alle vi i Velforeningen

jobber sammen. Dugnadsarbeid er bra i tillegg til at
det øker samholdet.
Helsehuset ruver godt i landskapet. Det ser virkelig
flott ut. Håper det blir en berikelse for kretsen selv om det sannsynligvis vil medføre mer trafikk.
Vi i styret vil følge med på utviklingen og har en positiv
og konstruktiv dialog med kommunen.
Har du ros eller ris å komme med, vil vi gjerne at du
bruker Hegrastadir - eller en av oss i styret. Vi er
avhengig av innspill fra innbyggerne for å være den
velforeningen vi ønsker å være.
Vi har fått 1 innspill fra innbyggerne til trafikksikkerhets
listen vår. Det er innkopiert i listen og vil oversendes
kommunen ila oktober.
Til slutt ønsker jeg dere alle en videre god høst, og
håper alle støtter opp om Herstad-dagen, søndag
den 3. november kl12-15.
Vennlig hilsen
Ellen Wold Evensen, Leder

Ivrige Herstadelever i Olla.
De siste dagene før høstferien myldret det av engasjerte
og ivrige elever i et lite friområde syd for Skarphagaveien, kalt Olla. Dette området på ca. 2,5 mål eies av
Nøtterøy kommune, og er en kolle som ligger mellom
flere eneboliger. Det finnes en gammel olle der, en del
av en gammel kjerrevei og et gammelt steingjerde.
Området er delvis gjengrodd av busker og kratt.
Herstad skole har et ønske om å bruke Olla i sin
uteskoleundervisning. Skolen har derfor søkt kommunen
om dette og fått et positivt svar. Skolen har også søkt
om, og fått midler fra Den naturlige skolesekken.
Prosjektet heter: ”La oss lage uteskolerommet vårt”.
Hovedmålsettingen er å skape et levende naturmiljø
i skolens nærhet, hvor elevene får mulighet til å lære
om nærmiljøets trær, fugler, planter og insekter.
Herstad skole ønsker at Olla skal bli et miljø som innbyr
til lek, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Rektors

I nydelig høstvær startet skolen sitt prosjekt på Olla.
Målet for disse to dugnadsdagene var å klippe og rydde
busker og kratt, samt å rydde søppel.
Hei igjen. I år har Herstad skole 175 flotte
elever. Av dem er det 26 førsteklassinger.
Skoleåret har startet med stor aktivitet både ute
og inne.
Inne har vi nå kunne konsetrere oss om skolearbeid
fordi byggearbeidene er ferdigstilt. Ute har vi
startet med å rydde Olla slik at skolen får et
godt sted å gå til når vi har skole ute. Alle barna
på skolen har deltatt i ryddearbeidet og
kommunen har stilt med containere. Dette er

Hjørne

Elevene ved skolen var delt i fire store grupper som
hver besto av barn fra 1. til 7. trinn. En og en gruppe
kom til Olla av gangen, mange med både hansker og små
hagesakser. Og maken til engasjerte og arbeidsomme
elever! «Dette var kjempegøy», utbrøt mange elever,
der de dro kvist og kvast etter seg opp i konteineren.
I løpet av disse to skoledagene kunne vi se Olla bli
forvandlet fra en gjengrodd kolle, til en mer åpen plass,
ryddet for busk og kratt. Nå er Olla klargjort for neste
skritt i prosjektet; å etablere en hyggelig bålplass med
benker rundt. En super innsats fra alle elever ved
Herstad skole disse flotte høstdagene!.
i samarbeid med Herstad velforening.
Ellers er vi også stolte over at skoleskiltet som henger
ut mot Kirkeveien nå er malt i glade farger. Dette mener
vi beskriver skolen på en bedre måte enn det gamle
sorte skiltet.
Et dyktig personale på 28 personer gir elevene gode
opplevelser gjennom læring og lek i skole og SFO. Vi
håper på et fortsatt godt samarbeid med alle rundt
skolen vår som bidrar til å gi barna en trygg og god
oppvekst.
Lars Ring , rektor

En tidligere lærers del.2
tilbakeblikk fra Herstad skole

Noen som kjenner seg igjen? Helga Hiorth med en av klassene sine fra Herstad.

Den nye skolen ble innviet vinteren/våren 1958.
Jeg skulle delta i åpningen med en prolog, men værgudene ville det ikke slik. Det var et forferderlig
snøvær. Bussene ble veldig forsinket, og noen kom
ikke frem i det hele tatt.
Den gang bodde jeg og min familie på Glomstein, og
bussen min ble veldig forsinket. Så da jeg nådde frem
med min prolog, var festlighetene over. Jeg fikk så
vidt presentert min hilsen som en epilog. Det ble det
mye latter av. Men jeg har ennå strofene i hodet og
plukker frem noen av dem fra tid til annen. Selve
prologen skal dere forresten få i jubileumsnummeret
til Hegrastadir.
Den nye skolen ble kalt Elverom av lærerne på de
andre skolene - for vi skulle jo få 11 klasserom i
den nye skolen. Og også egen gymsal. Det var stas.
Etter hvert ble vi flere lærere, men vi greidde å
videreføre det gode miljøet fra gamleskolen. Både
mellom oss lærere, mellom elevene og mellom foreldre,
elever og lærere. Jeg likete meg veldig godt på Herstad
Skole og på Nøtterøy. Så godt at jeg fremdeles bor
her - til tross for at jeg opprinnelig trodde mitt opphold
bare skulle vare 1 år! Slik kan det altså gå.
I dag er skolehverdagen annerledes. Det er blitt mye
mer gruppeundervisning og flere lærere i samme klasse.
Vi underviste i alle fag, mens det i dag er mer
spesialisering.
I 1972/73 tok jeg spesialpedagogikk. Jeg ble leder

for spesialundervisningen i hele Nøtterøy kommune.
Etter det mistet jeg nærkontakten med de kjære elevene
og dermed også den store gleden ved undervisningen.
Jeg var lærerer på Herstad i mer enn 30 år, og mitt
hjerte banker fremdeles for Herstad Skole. Så den
gang kommunen vurderte å legge ned Herstad Skole,
våknet igjen mitt engasjement for Herstad og Herstad
Skole - og jeg skrev et innlegg i debatten:
”Nå har den nye skolen stått i 50 år, og vi hører med
forskrekkelse at der er planer om å nedlegge den.
Hva har skjedd? Skolen er et midtpunkt i vårt nærmiljø
- med et vakkert uteområde og glade aktiviteter året
rundt. Og med forelde og lærere i nært samarbeid.
Alle jeg kjenner snakker godt om det hyggelig skolemiljøet,
- og vi som har vært lærere der - har hatt et trygt
og varmt forhold til hverandre.
Når jeg tenker tilbake på mine 30 år ved Herstad Skole,
ser jeg på det som den viktigste del av mitt liv, med
elever, som jeg var veldig glad i, og kolleger, som jeg
betrakter som nære venner. Livet ved skolen har gitt
mening og rikdom til mitt liv, - og jeg tror dagens
flotte lærerpersonale føler det samme. Det har vært
så morsomt å lese skolebarnas uttalelser og opprop
om å bevare Herstad Skole. Måtte mine nostalgiske
minner få politikere til å forstå at dette er en hjertesak
for så mange!
Herstad Skole må bestå!
8.10.2008/Helga Hiorth”

Herstaddagen
søndag 3. november
kl.12-15

Alle store og små ønskes velkommen til en morsom dag på Herstad skole.
Ta med familie og venner. Velkommen.

• baking
• ansiktsmaling
• natursti
• salgsboder
• kakelotteri
• kafeteria
• snekkerverksted
• loddsalg
• tinnsmykkestøping
• håndarbeidsverksted

Aktiviteter for barn og voksne. Loddtrekning av flotte gevinster avrunder dagen.
Herstaddagen har en mer enn 30 år lang historie. På denne
dagen samler skolen inn penger til gode formål. I år vil
overskuddet gå til et barnehjem i Litauen, i sammarbei d
med Røde Kors og trivselstiltak ved skolen vår.

Hjertelig velkommen til Herstad skole.
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