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HØYJORDINGEN 
er et informasjonsblad som utgis av Høyjord Ungdomslag. Ansvarlig redaktør er Tom Cato Abrahamsen . 

Bladet postkassedistribueres gratis til alle husstander i Høyjord og omegn. 

Alt stoff i Høyjordingen står for den enkelte skribents mening, og er nødvendigvis ikke lagets mening og holdning. 

Postadressen til bladet er: Høyjordingen, Høyjord Ungdomslag, Haugar, 3158 Andebu 

E-post: post@hul.no   -    web: www.hul.no 

Godt nytt år! 
 
Høyjord Ungdomslag kan på mange  
måter se tilbake på et godt år. Vi har drevet  
med våre aktiviteter som revy med  påfølgende 
fester, utefest  på Haugarplassen i sommer, stor 
oktoberfest i Andebuhallen, og nede i Kjellær’n 
har de unge holdt på hele tiden. 
 På den økonomiske fronten har vi dette 
året vært heldige. Stiftelsen Bøen Gamle Skole 
donerte ungdomslaget 105.000 kroner, øremer-
ket nye bord og stoler til Haugar. Dette trengtes i 
aller høyeste grad. At vi i skrivende stund  ennå 
ikke har fått anskaffet dem er så sin sak. Det 
handler om å skynde seg langsomt, og ikke bare 
styrte av gårde for å handle. Det finnes så utrolig 
mye der ute at vi gjerne vil kjøpe kvalitet og noe 
som holder over tid. 
 Andebu Sparebank har vært veldig rause 
med ungdomslagene dette året. Så fort vi har 
noen prosjekter er banken villig til å bla opp 
300.000 kroner. Også her handler det om å skyn-
de seg langsomt. 
 Via Frifondtildelingen fra Norsk Frilynt Ung-
domsforbund fikk vi 25.000 kroner. 15.000 av 
disse pengene er benyttet til innkjøp av to nye 
racingstoler med ratt, pedal og gear som brukes 
sammen med Playstation3 på storskjerm nede i 
Kjellær’n. 
 Fra Vidaråsen Landsby var ungdomslaget så 
heldige å få en masse med steintøy, glass og en 
mengde andre ting. Randi stilte velvilligst opp 
med butikklokaler, og dermed var Ungdomsla-
gets Minimarked i gang. En gjeng med flittige da-
mer brukte mange kvelder på å pakke ut og rigge 
i stand butikken.  Og deretter var de til stede på 
flere åpningsdager i desember. 

 
 
 
 
 
 
Nå som vi har 
startet på et nytt år, ser vi  
også at det er flere utfordringer som  
står i kø for ungdomslaget. Men at det vil  
ordne seg til det beste tror jeg på. 
 Vi har store deler av 2010 ikke hatt egen 
festkomité, dermed har mye av deres oppgaver 
falt på styret. Vi har ikke hatt egen barneaktivi-
tetsgruppe, dermed har tilbudet til de minste 
vært redusert, men takket være Jonas & Gjengen 
i Kjellær’n har de hatt noen få arrangementer for 
de minste.  Det er derfor å håpe at valgkomiteen 
i år kan fylle alle plasser. 
 Valg ja, kanskje du er klar for et verv i ung-
domslaget? Du kan jo lese litt mer om det på 
side 6 kanskje. 
 Flere uheldige omstendigheter gjør at vi 
ikke får noen revy i januar. I skrivende stund er 
det også helt uvisst når det eventuelt blir revy-
premiere.  
 Ting skulle vært gjort med Haugar, men 
mye har vært satt litt på vent i påvente av hva 
som skjer med et eventuelt nybygg. Forhåpent-
ligvis får vi endelig avklaring på dette etter års-
møtet. 
 Avslutningsvis vil jeg takke alle dere som på 
en eller annen måte har stilt opp for ungdomsla-
get i 2010 - uten dere hadde det ikke vært mulig 
å drive Høyjord Ungdomslag. 
 

Tom Cato Abrahamsen 
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Høyjord Ungdomslag avholder årsmøte på  Haugar Ungdomslokale 

Onsdag 9. februar klokken 19.00 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 22. januar 

Sendes til: Høyjord Ungdomslag, Haugar. 3158 Andebu eller til post@hul.no 
 

Alle er velkommen til årsmøtet. 
Hilsen Styret i Høyjord Ungdomslag 

Høyjord Idrettslag holder årsmøte på  Klubbhuset 

Tirsdag 15. februar klokken 18.00 
Saker som ønskes forberedt til årsmøtet må leveres styret innen mandag 17. januar, 

alternativt til styret innen 1. februar for å bli behandlet i årsmøtet. 
Sendes styrets leder John Arve Knippen, Sjueveien 36, 3158 Andebu 

 

Hjertelig velkommen! 

 

Høyjord Vel har årsmøte på  Klubbhuset 

Onsdag 2. mars klokken 19.00 
Har du noen saker på hjertet, er det bare å levere dem til Vibeke eller Kristin. 

Innleveringsfristen for saker til årsmøtet er 15. februar 
På årsmøtet kommer vi også til å diskutere saker som gressklipping og vellets økonomi. 

Og det blir valg av nytt styre. 
Vibeke, telefon: 980 64 002   -   Kristin, telefon: 415 62 298 

 

Velkommen til deg! 

Ungdomslagets Minimarked i gamle Jokerbutikken i  Høyjord 
Annenhver onsdag i partallsuker fra klokken 17.00 til 21.00 

Bare nye ting som stentøy, kopper og masse annet rart. 
Kom gjerne innom for det sosiale! 



Høyjordingen nummer 1 - 2011   Side nummer 4 

Helt til tops på Halsen Cup 
 

Av: Trenerapparatet og supportere 
 

Kunstgresscup på Halsen har i mange år vært innledninga på vårsesongen for 
Høyjords 97-gutter. I år gikk laget helt til topps i turneringa. 

 
Som tidligere år, vil Halsen Cup huskes for 
god stemning og godt arrangement. Men i år 
vil også resultatet for Høyjord G13 være spe-
sielt minnerikt: seier i finalen bidro til å for-
sterke våre positive minner fra Halsen. 
 
En takk til arrangører - og et stort HURRA og 
gratulasjoner til alle spillerne.  
Dette var moro! 

Vinnere av klasse G13: Høyjord 

Høyjord Ungdomslag inviterer til forestillingen 

Elin Prøysen og Egil Johansson  

synger og spiller kjente Prøysenmelodier 
 

Torsdag 31. mars klokken 19.00 

på Haugar Ungdomslokale 

Elin Prøysen, datter av Alf Prøysen og gift med 

Egil Johansson. Hun er visesanger, spiller gitar 

og toradet. Elin Prøysen debuterte 10 år gammel 

med visa ”I Bakvendtland” 
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Førstehjelp, morse, spikking, bål 
og sang er noe av det de til sam-
men 28 speiderne har prøvd seg 
på i løpet av høsten. Annenhver 
tirsdag har høstens nye speider-
gutter og speiderjenter møttes i 
den gamle Speiderhytta. 
 
Ut på tur 
Vi i 1. Høyjordspeidergruppe er 
opptatt av at vi skal være mye 
ute i naturen. Det har vært best å 
ha på varm lue, votter og skikke-
lig skotøy. I høst har vi  gått gjen-
nom skogen når det var mørkt, 
lyst med lommelykter langs en 
refleksløype mens vi lette etter bilder av for-
skjellige dyr. På et av møtene var vi ute i skogen 
og fant forskjellige ting i naturen som vi brukte 
til å lage juledekorasjoner. Det var mose, lyng, 
kongler, pinner og andre naturmaterialer som 
skal ble til nisser, trær, mus og engler. 

Internasjonalt 
Det er speidergrupper rundt i hele landet. Bare i 
Vestfold er det 12 forskjellige speidergrupper. 
Vi håper at vi i løpet av neste år vil klare å ha en 
samling sammen med en annen gruppe. Når 
speiderne blir større kan det være vi skal være 

med på leire i nærmiljøet eller andre steder i 
landet. Det kan jo være at vi om noen år kan 
dra på leir i utlandet. 
 
Sponsing 
Andebu Brannkasse har sponset oss med 
penger. Det hjelper til at vi skal få betalt 
strømregninger og forsikring på hytta våres. 
Bankboka er skrapet, dermed så det lenge ut 
som om hytta vår kom til å bli revet. Vi håper 
at folk i bygda er interessert i å ha speider-
gruppe og at vi dermed klarer å bevare den 
fine speiderhytta vår. Så de som har lyst til å 
bidra, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Alltid beredt! 
Det er 60 år siden det ble startet Speidergruppe i Høyjord.  

De siste 10 årene har det vært lite aktivitet, men nå har det igjen 

blitt liv i den gamle ”Speiderhygga”.  

Av: Kjetil Svendsrød, Tone Gran og Astrid Sørsdal Fodnæss 

Ungene koser seg ved bålet utendørs. 

Det er nyttig å kunne livredning hvis uhellet er ute. 
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Tillitsvalgt - noe for deg? 
Jeg hadde ikke bodd lenge i Høyjord før telefo-
nen ringte: 
- Hei, det er fra valgkomiteen i ungdomslaget. 
Kunne du tenke deg å stille til valg som leder? 
- Leder, jeg? Jeg aner jo knapt nok hva ungdoms-
laget er for noe. 
- Vi trenger sekretær også, kunne du tenke deg 
den oppgaven da? 
- Ja, jo, det skulle vel gå bra. 
 Så på årsmøtet i Høyjord Ungdomslag år 
2000 var jeg med ett lagets nye sekretær. Jeg 
kjente knapt noen i bygda, og ingen i det styret 
jeg skulle være sekretær for. Men det gikk bra. 
Da jeg var kommet med i ungdomslaget ble jeg 
på kort tid kjent med mange nye mennesker i 
bygda. Så for min del betydde det at jeg raskt 
fikk utvidet mitt kontaktnett og bekjentskaper i 
Høyjord. At jeg året etter sa ja til ledervervet i 
ungdomslaget, er en helt annen historie. Det 
samme gjelder at jeg fortsatt er aktivt med i ung-
domslagets styre.  
 Saken er den at det snart er valg igjen, og i 
ungdomslaget skal det besettes en rekke poster. 
Det ville være løgn å si at det ikke medfører noe 
arbeide, men en slipper å jobbe livet av seg. Et 
tillitsverv i ungdomslaget er både morsomt og 
noe utfordrende. For nye i bygda er dette en vel-
dig fin måte å utvide bekjentskapskretsen sin og 
ikke minst ta litt pulsen på bygdas miljø. 
 Høyjord Ungdomslag er organisert med et 
Hovedstyre og flere undergrupper. Leder av un-
dergruppene møter på Hovedstyrets møter.  
 FESTKOMITEEN: 
Festkomiteen organiserer diverse fester på Hau-
gar og i regi av ungdomslaget. Siden det på de 
fleste av disse festene/arrangementene serveres 
alkohol bør komiteens medlemmer være atten 
år gamle. En del fester/arrangementer ligger fast 
fra år til år, men det er ingen ting i veien for at 
komiteen selv finner på nye fester og arrange-
menter. 
BARNEAKTIVITETSGRUPPA: 
Barneaktivitetsgruppa gjør som navnet tilsier, 
organiserer barneaktiviteter. Målgruppen er 

barn fra barnehagestadiet og opp til rundt femte 
klasse. 
HUSSTYRET: 
Husstyret har ansvaret for hus og eiendom som 
reparasjoner og vedlikehold - altså en slags vakt-
mestertjeneste. Medlemmer av husstyret bør 
være fingernemme, og gjerne ha en 
håndtverksmessig bakgrunn. Ved større arbeider 
kalles det inn til dugnad. 
TEATERSTYRET: 
Teaterstyret har ansvaret for det som skjer på 
scenen, både i forkant, under forestillinger og i 
etterkant. Medlemmene av teaterstyret bør 
nødvendigvis ikke selv være på scenen, men 
være delaktig i planlegging og lignende som er 
nødvendig for å gjøre en oppsetning mulig. 
KJELLERKLUBBEN: 
Styret i Kjellær’n har ansvaret for de aktiviteter 
og den drift som foregår der. Dette er den mest 
aktive delen av ungdomslaget siden det er aktivi-
tet i klubben hver uke i hele skoleåret. Nedre al-
dersgrense for å bli med i Kjellerstyret er 12 år, 
eller at en går i syvende klasse. 
 
Vi vil gjerne ha beskjed fra deg om du kunne ten-
ke deg et tillitsverv i Høyjord Ungdomslag. Ring 
eller send SMS eller E-post. Om du lurer på noe 
er det bare å ringe, eller sende en e-post. 
 

Tom Cato Abrahamsen 

 
 

Elin treffer du på telefon: 

962 33 883 
 

Marianne treffer du på telefon: 

900 64 049 
 

E-post kan du sende til: 

post@hul.no 
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Nyhetsbrev på e-post? 
 

Hadde du synes det var greit å få nyhetsbrev fra 
Ungdomslaget på E-post? 

 

Hvis ja - klikk deg inn på www.hul.no nå. 
 

Øverst på siden, i det sorte feltet, klikker du på NYHETSBREV, 
så skriver du inn navnet ditt og e-post-adressen, og sender. 

Dermed er du registrert og vil motta nyhetsbrev fra oss 
når det skjer noe. 
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Hva får en godt voksen mann til å investere 
penger i å bygge om låven til teatersal? 
- Tilfeldigheter, sier Thoralf Bjønnes, kulturbon-
den på Herre-Skjelbred Gård i Høyjord. 
 

- Det var på menighetshuset i Andebu under 
minnesamvær etter en begravelse, kan Thoralf 
fortelle.  Der kom noen inn på at låven på Herre-
Skjelbred jo måtte passe ypperlig til låveteater.  
- Jeg sa ja, uten å tenke meg noe særlig om, sier 
Thoralf.  Han tok kontakt med Odd Skadsem, 
som sa ja til oppdraget med å gjøre om låven til 
teatersal. Thoralf kan ikke få fullrost den jobben 
Odd har gjort med låven.  
 Selv om låven ble bygget om til teatersal 
skulle den likevel ha låvepreget. Publikum må gå 
opp låvebrua og benke seg på begge sider, mens 
scenen er gulvet mellom. Thoralf er mektig stolt 
av toalettet som har blitt oppe på låven, og det 
kan han med rette være.  

 Det var en spent gårdeier som kunne innby 
publikum til det første låveteateret i begynnel-
sen av august. Ukene og dagene før var nervepir-
rende. Billettsalget var nærmest fraværende. Fra 
managementet ble han rådet til å droppe den 
tredje forestillingen. Som uerfaren arrangør gjor-
de han som de sa, noe han i ettertid angret på. 
De to forestillingene som ble kjørt ble stappfulle, 
folk måtte til og med avvises. Thoralf er overbe-
vist at det samme også ville skje på den i ut-
gangspunktet tredje forestillingen. 
 Det var en stolt kulturbonde som ruslet 
rundt på gårdstunet i det fine været denne fre-
dags- og lørdagskvelden. Fornøyde gjester spiste 
middag og ruslet rundt i haven med vinglassene 
høyt hevet med Mozart til bakgrunnsmusikk. 
 Forestillingen inne på låven, Markens Grø-
de av Knut Hamsun tolket av Juni Dahr og Gard 
B. Eidsvold ble også en suksess. Folk koste seg 

virkelig, og Thoralf har i ettertid 
fått rosende ord for det som fore-
gikk på låven hans disse to august-
kveldene.  
 Men det å investere ganske 
mange tusenlapper i låveombyg-
ging, og ikke utnytte de muligheter 
som nå lå i anlegget synes Thoralf 
var unødvendig. Han var ikke snau-
ere enn at han midt i november 
hentet inn Lena Haselmann fra 
Statsoperaen i Berlin, som med sitt 
yndige vesen og flotte sangstemme 
fremførte en rekke sanger av kjen-
te komponister. Hun ble profesjo-
nelt akkompagnert av Thomas Ca-
denbach.  
 Det var riktignok ikke all ver-

Kulturbonden på  

Herre-Skjelbred Gård 
Det var rene tilfeldigheter, og slett ingen overveid 
beslutning som gjorde at Thoralf Bjønnes bladde 
opp lommeboka og satte i gang med å bygge om 
låven på Herre-Skjelbred Gård til en kulturarena. 

- Trekk dere mer sammen, oppfordrer Gard publikum like før det er 
klart for forestillingen.  Det var mange mennesker som ville inn. 
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dens med publikummere der, men 
det var heller ikke forventet. Låvens 
trekonstruksjon dannet en egen 
resonansbakgrunn, og arkitekturen 
for øvrig ga en nesten sakral stem-
ning, noe som bygget opp intimite-
ten på denne konserten. 
 Men det å hvile på sine lau-
bær er ikke Thoralf. I begynnelsen 
av desember var det klart for ad-
ventskonsert med Eva Høiijord, Ul-
rika Magdalena Lund og Karin H. 
Nygaard. Et hyggelig førjulsarrange-
ment med varm kakao og kunstne-
riske tolkninger av adventstiden 
og julen av elever på skolene i 
Høyjord, Andebu og Kodal. 

 Uka etter ble det arrangert nissetog fra 
stavkirka og frem til låven, hvor det ble ser-
vert grøt og hvor selveste nissen også dukket 
opp. Et vakkert og gripende arrangement. 

 Thoralf kan fortelle oss at han synes det-
te har gått over all forventning. Han takker 
for all den hjelp, støtte og gode råd han har 
fått underveis. Men han er ikke særlig for-
nøyd eller imponert over Tønsbergs Blad. 
Han synes de har vært lite villige til å skrive 
om arrangementene på Herre-Skjelbred både 
i forkant og etterkant. Derimot synes han 
Reavisa og Vestfold Blad har vært mye flinke-
re til å komme med omtaler. 

 Og dette er bare begynnelsen om vi skal 
tolke kulturbonden på Herre-Skjelbred rett. 
Thoralf Bjønnes har satset på kultur, og han 
vil fortsette med det. Gårdsprosjektet er 
ennå bare i støpeskjeen, og det skal bli spen-
nende å se hvilke prosjekter kulturbonden i 
fremtiden setter i gang. Men at det vil skje 
ett eller annet gjennom hele året er i alle fall 
sikkert. 

 

For å lese arrangementsomtaler og se bilder 
fra hva som har skjedd på kulturlåven så 
langt, og ikke minst hva som skal skje frem-
over, gå inn på: www.herre-skjelbred.no  

I følge en gammel tradisjon i bygda skal Herre-
Skjelbred ha tilhørt den navnkundige greven 
(jarl), Alv Erlingson, også kalt ”Mindre Alv”. Han 
døde i 1290. Ifølge overleverte historier ble han 
halshugget etter å ha skutt presten på prekesto-
len. Ca 1620 eies Herre-Skjelbred av slekten Ro-
senkranz, som det er grunn til å tro også har eid 
gården på 1500-tallet. Den neste eier vi hører om 
er sorenskriver i Asker og Bærum, Morten Lau-
ritssøn på Skaugum i Asker. 
 Jordgodseier Preben von Ahnen som kjøpte 
Herre-Skjelbred i 1647, hadde ikke gården lenge 
og solgte den til den rike borgermester i Tøns-
berg, Anders Madsen, som hadde den til sin død 
i 1670. Madsens enke, Karen Olufsdatter 
(Stranger), levde helt til 1698 og satt i uskiftet 
bo. Barna arvet en del av jordegodset, resten ble 
solgt. Slekten som arvet ble godkjent som adelig 
med navnet (de) Tønsberg. Ingen av de tidligere 
eierne bodde på gården. 
 Etter hvert flytter det inn gårdbrukere som 
deler gården i to bruk og deler disse opp videre 
hver for seg i 39 bruk. 

KILDE: Arne Gallis, Andebu bygdebok 
 
Thor Bjønnes kjøpte Herre-Skjelbred i 1934. Etter 
hans død i 1993, satt Elisabeth, født Dahr i uskif-
tet bo til hun døde i 2002. 
 
Thoralf Bjønnes eier Herre-Skjelbred i dag, og er 
eldste sønn av Thor og Elisabeth Bjønnes. 

Lena Hasselmann sang seg inn i manges hjerter på Herre-Skjelbred. 
Thomas Cadenbach sørger for musikken. 

Tekst og portrettfoto: Tom Cato Abrahamsen. post@hul.no 

http://www.herre-skjelbred.no
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Høyjord Vel har hittil i år hatt 6 styremøter, ar-
rangert 2 dugnader, hatt loddsalg og hatt flere 
møter med Andebu sparebank for å drøfte vel-
lets økonomi. Banken har vært veldig behjelpeli-
ge med å få økonomien vår til å fungere.  
 
Høyjord vel har også planlagt følgende aktivite-
ter:  

Vinteraktivitetsdag for små og store (dato 
kommer senere)  
Årsmøte på Klubbhuset 2.mars 2011 

Så har du noen saker på hjertet, er det bare å 
levere de til Vibeke eller Kristin. På årsmøtet 
kommer vi også til å diskutere saker som gress-
klipping og vellets økonomi. Og det blir valg av 
nytt styre.  
Så har du lyst til å være med på å få det bra i 
Høyjord, bli med i styret da vel….. 
 
Gå gjerne inn på vår side på Facebook, les litt og 
skriv gjerne innlegg…… 
 

Vellet ønsker seg også flere medlemmer, så vi 
oppfordrer alle til å betale kontingenten som 
kommer til våren. 
 
Vi mangler fortsatt leder. Så sitter du der og har 
lyst til å lede Høyjord Vel er det bare å ta kon-
takt. 
 
Vibeke Høijord og Kristin Sønseth fungerer som 
ledere fram til årsmøtet eller til du melder deg. 
Eller vet du om en god kandidat?????? 
Det er bare å ringe!!!!! Våre telefonnummer er: 
Vibeke: 98064002     Kristin: 41562298 
 
Du må også ta kontakt om det er andre ting du 
lurer på eller ønsker å formidle til oss. Vi er glad 
for alle henvendelser. 
 
Velkommen som medlem i Høyjord Vel. 
 

På vegne av styret:  Kristin Sønseth 
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Det var mange som fikk kaffen i vrangstrupen når de i november åpnet avisen 
og fikk se kommunens rådmann og økonomisjef i avisa med budskapet om at 

dersom eiendomsskatt ikke innføres må man for eksempel vurdere 
skolenedleggelse.  I praksis betyr det Høyjord skole.  Det er da man kan spørre 

seg om rådmann og økonomisjef har politisk ryggdekning for å komme med 
slike utspill. Det tror jeg neppe, og da er det utidig av administrasjonen å 

komme med den slags utspill offentlig. 

I prosjekt Andebu 2010 var skolenedleggelse et 
innspill i utredningen, men den ballen ble lagt 
død allerede tidlig i prosessen. 
 Det er ikke til å legge skjul på at det er en 
anstrengt økonomi i Andebu kommune. Det er 
derfor det er viktig med en forsvarlig budsjettbe-
handling og pengebruk. Men at det er så dårlig 
stelt med kommunen som en kan få inntrykk av 
fra administrasjonen, er det ikke alle politikere 
som er helt enig i. 
 Det hevdes fra enkelte politikere at det i 
deler av administrasjonen foretas en del valg for 
å fremskynde en kommunesammenslåing. Hvis 
det medfører riktighet må det vel kunne sies at 
det er et alvorlig lojalitetsproblem i systemet. 
 I kommunestyrets møte 14. desember var 
flertallet av politikerne ikke villig til å vedta det 
fremlagte budsjettet fra administrasjonens side. 
Flertallet ønsket ikke å sette penger på bok når 
alternativet blant annet er å kutte i lærestillinger 
og gi et ennå dårligere skoletilbud, som også ville 
kunne medføre at skolene i Andebu drev med 
lovbrudd. 
 Kommunestyrets flertall så også viktigheten 
av og opprettholde ”Hvite Busser” og Leirskole-

opphold. Spesialpedagogisk tiltak i barnehage 
unngikk også foreslått kutt. 
 Kulturprisen opprettholdes som tidligere, 
og foreslått salg av fem plasser ved Smiløkka ble 
det heller ikke noe av. Politikerne var heller ikke 
villige til å fjerne finansieringen om tilbudet ved-
rørende sommeravlastningen for foreldre med 
funksjonshemmede barn.  
 Andebustikka var nok en gang foreslått lagt 
ned, men ennå en gang sa politikerne noe annet. 
Gunnar Gallis (V) kom med et forslag om at dette 
måtte gjelde i hele rådmannens funksjonstid, alt-
så et spark til ham.  
 Kommunestyrets enstemmige vedtak om 
bygging av gang– og sykkelstien fra Moa til 
Heimdal har vi omtalt annet sted i dette bladet. 
På bakgrunn av at administrasjonen tidligere har 
trenert vedtak, fikk Bjarne Sommerstad (Sp) 
kommunestyret med seg på at nevnte vei skal 
være ferdig innen 2012 
 Johnny Lian (Ap) hadde tydeligvis også liten 
tiltro til administrasjonen, og fikk med seg Kom-
munestyret på at prioriteringer av vedlikeholds-
behov foretas politisk. 

 Tom Cato Abrahamsen 
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M i n n e o r d 

Arne Marthinsen til minne 
 

Æresmedlem i Høyjord ung-
domslag, Arne Marhinsen, døde 
i høst, 84 år gammel. 
Arne hadde sine mest aktive år i 
ungdomslaget i 1950 - 60 åra. 
 
Han var alltid kasserer. For la-
gets drift, for store arrangemen-
ter som Høyjorddagene, og han 
var kasserer for ”Bingoen” på 
Haugar i alle de år den var der. 
Han var også selvskreven kasse-
rer og billettselger da ungdoms-
laget startet Haugar kino i 50-
åra. 
 
Arne var kjøpmann og hadde bil. 
Det var ingen andre i ungdoms-
lagets styre som hadde det på 
den tiden, og Arne måtte kjøre. 
Han ble derfor med på alle mø-
ter og arrangementer, både 
hjemme og ute i distriktet. Han 
var alltid lett og be. Han tok an-
svar og lot seg engasjere. 
 
Arne var svært aktiv over en 
lengre periode og han har be-
tydd mye for Høyjord Ungdoms-
lag, for andre lag og for kultur– 
og bygdelivet i Høyjord. Han var 
blant annet aktivt med da idrettsbanen ved Haugar ble laget først i 50-åra. 
 
Dessverre var Arne syk de siste åra han levde, og han døde i oktober. 
 
Vi takker for følget og lyser fred over hans minne. 
 

Styret i Høyjord Ungdomslag 
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Det begynte vel med skolesaken. Om politikerne i Re trodde de kunne presse 
Andebu kommune på pris skal være usagt. Men de kom i alle fall ikke til 

enighet. Ikke så rart kanskje, for med det skambudet Re kom med var det helt 
naturlig at Andebu sa nei til videre skolesamarbeide. 

Det var da noen kreative sjeler i Vivestad satte i 
gang sin protestaksjon. De mente at i Re kom-
mune ble de så stemoderlig behandlet at de like 
godt kunne melde overgang til Andebu. Ballen 
hadde begynt å rulle. Mange Vivestadinger skrev 
under på oppropet. 
 Det som lenge virket som vennskap og en 
felles enighet om at de ville ut av Re og til Ande-
bu begynte å slå sprekker. Flere og flere kritiske 
røster i Vivestad var nå uenige i denne søknaden, 
og enkelte mente de til og med var blitt lurt og 
manipulert til å skrive under på søknaden. 
 I begynnelsen trakk nok de fleste politiker-
ne i Re på skulderen, og tenkte sikkert som så at 
om at Vivestad ble en del av Andebu så gjorde 
neppe det noe særlig.  
 Så begynte noen å tenke økonomi. Dersom 
Vivestad skulle bli en del av Andebu ville for det 
første Re tape et visst antall millioner kroner i 

statlige overføringer. I tillegg ble man obs på at i 
Vivestad bor det faktisk flere store og gode skat-
teytere, med andre ord ytterlige økonomiske tap 
for Re kommune. 
 Det er helt umulig å kunne si om de som 
bor i Vivestad vil få det bedre dersom de blir en 
del av Andebu kommune. Vel, en gevinst er de 
uansett sikret; skolegangen som det hele begyn-
te med. Barn og unge ville fortsatt kunne gå på 
Høyjord barneskole og Andebu Ungdomsskole. 
Men utover det tror jeg neppe de vil merke noe 
som helst, hverken i positiv eller negativ retning. 
Men uansett; det er kanskje skolen som er det 
viktigste for dem. 
 Da ser vi i spenning frem til den rådgivende 
folkeavstemningen i Re kommune 21. mars. Hvis 
dere vil til Andebu sier flertallet av det politiske 
miljøet i Andebu velkommen til dere! 

Tom Cato Abrahamsen 
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Jonas har blitt en ekte ungdomslagsmann, som 
står på sent og tidlig. Ikke bare driver han ung-
domsarbeide i Høyjord. Styreplass i Norsk Frilynt 
Ungdomsforbund og i Vestfold Ungdomsfylking 
har han også. Og om ikke dette er nok overtok 
han som leder i ungdomslagets teatergruppe tid-
ligere i høst. Jonas har vært på scenen på de sis-
te revyoppsetningene i Høyjord, så gutten er 
scenevant også.   
 
-  Sorgens kapittel, sier Jonas om innsatsen som 
teatergruppeleder. Men vi er vel ikke helt enige i 
at det er Jonas sin skyld at det har blitt som det 
har blitt. Men fakta er i alle fall at det ikke blir 
noen revy i januar i år. Jonas sier at det begynte 
bra og sluttet dårlig. Problemet for gjengen var 
at sentrale støttespillere ikke ville være med, 
folk som skulle være med på scenen ble med og 
trakk seg igjen, og stadig flere og flere sluttet. 
  
-  Jeg håper vi skal få til en sommerrevy, kan Jo-
nas fortelle. Men da er det også nødvendig å få 
med folk som står løpet ut. 
-  Jeg drømmer også å få til en ungdomsrevy og 

et barneteater i Høyjord, sier Jonas. Han tenker 
seg barnerevy på vårparten, ungdomsrevy i ok-
tober, og voksenrevyen i januar. Godt å høre at 
den unge mannen har ambisjoner, men det kan 
kanskje bli litt mye. Men med hjelp fra foreldre 
og andre tror jeg faktisk han greier det også. 
 
Men nede i Kjellerklubben har Jonas stålkontroll, 
og regner med at han sier ja til ennå et nytt år 
som leder. 
-  Hvis ingen utfordrer meg på ledervervet da, 
sier Jonas med et skjevt smil og glimt i øyet. 
 
Som leder av lagets undergruppe stiller også Jo-
nas opp på lagets hovedstyremøter, og der har 
han møtt trofast opp gjennom årene, og har 
meldt forfall veldig sjeldent. Han gruet seg litt til 
det første møtet han skulle i, og hadde også hørt 
at møtene var lange og kjedelige. 
  
-  Det var litt skummelt første gangen, men ikke 
så kjedelig som jeg hadde trodd og hørt, kan Jo-
nas betro oss. Han forteller at han hele tiden har 
følt at han har vært likestilt de andre på møtene, 

JONAS 

- en ekte ildsjel 
Kjellerklubben på Haugar har i nær 12 år hatt en gjenganger, for å si det sånn.  

De sju første åra var han riktignok ”bare” bruker av klubbtilbudet. Først i 
”Smurfekjellær’n”, deretter i ”Minikjellær’n”. Når han begynte i åttende klasse 
tok han steget over i ”Kjellær’n”, og havnet raskt inn i Kjellærstyret. Året etter 

påtok han seg like god lederrollen, en posisjon han har hatt i nær fire år nå.   
Vi snakker selvfølgelig om Jonas Haukjem. 

Tekst og foto: Tom Cato Abrahamsen. post@hul.no 
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og at også hans synspunkter har 
blitt hørt og vektlagt på møtene. 
Jonas kan også fortelle oss at 
han noen ganger har vært litt 
uenig i ting på møtene, og kan-
skje burde ha sagt noe om det. 
Samtidig har han følt at han ikke 
har hatt gode nok motargumen-
ter, derfor har han heller valgt 
og ikke si noe. 
 
Jonas regner nesten med at det 
er han som er leder i Kjellær’n 
etter årsmøtet også, og hans pla-
ner er selvfølgelig å fortsette i 
den samme velprøvde duren. 
Men det er også viktig med ny-
tenking, så derfor håper han på 
og få med seg et kreativt styre 
på ferden videre. Jonas ser også 
at han i stor grad er for lite flink 
til å delegere oppgaver, så på det 
punktet har han tenkt å endre 
seg.  
 
På spørsmål om han er en ildsjel, svarer han nei. 
Men med den innsatsen han så langt har lagt 
ned er det ikke tvil om at Jonas er en ildsjel i or-
dets rette forstand.  Til tider har Jonas nærmest  

 
bodd på Haugar. Han gjør det fordi han synes det 
er gøy. Men han innrømmer da også at han til 
tider er drittlei alt sammen, men etter en ørliten 
pause er han klar igjen. 

- Jeg er ingen ildsjel, sier Jonas beskjedent. 
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Heimdaltunet og Heimdalåsen er jo som de fles-
te vet kjøpt opp av Birkelund & Sommerstad Ei-
endom AS.  De kjøpte området av kommunen for 
å utvikle et solid og spennende boligfelt i Høy-
jord, noe de nå er godt i gang til å lykkes med. 
Kommunen har vært gjennom en prosess i tek-
nisk sektor som har gitt utbyggere i kommunen 
noen små utfordringer men ikke større en at det 
har vært mulig å kunnet takle. En føler dette er 
på stell nå og ser fremover med stor optimisme . 

Heimdaltunet er i gang. Byggmesterfirmaet fikk 
igangsettelsestillatelse i desember 2010.  Det har 
tatt litt tid å begynne på Heimdaltunet, i det ar-
beidspresset har vært meget stort i hele år. Men 
nå er det endelig tid til å starte opp, og de gleder 
seg til å sette opp den første boligen nede på 
Heimdaltunet. Så kan folk  se at dette er et sted 
de virkelig kan bo og trives, med en boligtype 
som passer alle aldre med meget lettstelte boli-
ger der du kan bo livet ut hvis du vil. 

Bjarne Sommerstad i Birkelund & Sommerstad Eiendom AS: 
 

”Når vi startet planleggingen av Heimdalåsen lyttet vi til fornuftige Høyjordinger 
som sa følgende: - Skal dere få til noe bygging i Heimdalåsen må dere begynne 

oppe på åsen. Det er der de flotte tomtene er.  
Når vi gikk oppå Heimdalåsen og ryddet kratt, målte opp og planla tomter forsto 

vi med en gang hva Høyjordingene mente. Her finner man det som betyr mest 
for et godt bomiljø. Utsikt, kveldssol, fred og flotte tomteforhold med varierte 

tomter som er lette og opparbeide.” 

Utsiktsbilde fra Heimdalåsen 



Høyjordingen nummer 1 - 2011   Side nummer 17 

Plasseringen av boligene her er godt gjennom-
tenkt slik at alle får kveldsol. Det er her lagt opp 
til to små tun der de forskjellige boligene kan 
være sosiale med hverandre, samtidig som de 
har god mulighet til å leve forholdsvis usjenert. 
 
i Heimdalåsen går salget sin gang. To hus er flyt-
tet inn i til jul og to hus blir bygget til våren. Nå 
er det god anledning til å kjøre opp på Heimdalå-
sen å se hvor fint det er oppå det nye tomteom-
rådet. Her lønner det seg nok å være litt tidlig 
ute til våren hvis man er interessert i de beste 
tomtene. Og husk det er ikke byggeklausul på 
disse tomtene. Birkelund & Sommerstad er gjer-
ne med å gir ut den fine husboken til Norgeshus 
med et uforbindtlig tilbud. De fleste har benyttet 
seg av dette tilbudet  og firmaet sier det er mor-
somt å se at de kan levere boliger som er kon-
kurransedyktige til rett tid. 
 

Det store målet og ønsket fra Birkelund & Som-
merstad er  sammen med andre aktive Høyjor-
dinger  å legge til rette for butikk på Heimdal. 
Dette er meget spennende og en gruppe er nå 
allerede aktive på området. 
 
- Hvis vi er flinke til å samarbeide i Høyjord så 
kan dette året bli veldig spennende, med en god 
utvikling for Høyjord som bygdesamfunn og vi i 
Heimdalåsen vil aktivt være med på å utvikle 
dette. Så la 2011 være året der vi tar i et tak alle 
sammen for Høyjord, sier en engasjert Bjarne 
Sommerstad i firmaet Birkelund & Sommerstad. 

De to første husene i Heimdalåsen var klare for innflytting til jul. 

Siste innspurt før huseierne flytter inn i sin nye bolig. 

 

Ansvarlig megler: 
Advokat Per Ingar Jespersen 
Postboks 14, 3162 Andebu 
E-post: pi-jespe@online.no 

Telefon: 33 44 03 60 / 950 63 3565 
Telefax: 33 44 03 61 

 
 

Birkelund & Sommerstad Eiendom AS 
Telefon: 33 31 10 79 

E-post: post@byggbs.no 
www.norgeshus.no/birkelund_sommerstad/ 
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Jørg er egentlig fra Vivestad, men i femten – sek-
tensårsalderen var han oftere og oftere i Høy-
jord, blant annet på Haugar kino. Og så var det 
damene da. Marit bodde jo i Høyjord. Året 1965 
ble en milepæl i livet til Jørg. Det var det året 
han giftet seg med sin Marit, og det nygifte paret 
flyttet inn i nybygd hus.    
 
I 1970 startet Jørg med å bygge verkstedsbyg-
ningen. Mesteparten av den jobben gjorde han 
selv, med litt hjelp. I mai 1971 var bygget klart til 
å tas i bruk. Nå var Jørg herre i eget hus, boksta-
velig talt. De siste femten årene, eller der om-
kring, leide Jørg ut selve bilverkstedet, og kon-
sentrerte seg selv om biloppretting og lakkering. 
- Det ble bare 39 år, sier Jørg. Han hadde tenkt 

seg førti, men greit nok. Det å dri-
ve for seg selv har Jørg satt pris 
på, og han sier at driften har gått 
bra. Selvfølgelig litt opp og ned, 
men i det store og det hele har det 
gått bra. 
 
Utdannelsen sin har Jørg fra bilfag 
på yrkesskolen, og det er også det-
te yrket han har hatt i hele sitt yr-
kesaktive liv. Han begynte som 
femtenåring hos Motorsport i 
Tønsberg, og jobbet ved diverse 
verksteder før han altså startet sitt 
eget verksted i Høyjord for snart 
førti år siden. 

 
I yngre år var Jørg en habil skiløper, både i lang-
rennsporet og i hoppbakken. Han husker godt da 
han som syv-åring skulle hoppe i Halumbakken 
for første gang. 
- Da var jeg litt redd, sier Jørg. 
 
Jørg kom tidlig inn i frivillig arbeide i Høyjord, og 
da i ungdomslaget. Marit var aktivt med i styre 
og stell i ungdomslaget, og da falt det seg natur-
lig at Jørg også ble med på dette. Han synes alle 
disse årene har vært både interessante og det 
har vært moro. Han har satt stor pris på felles-
skapet, og vært med på mange gode dugnader 
som har vært sosiale og fine. 

”Skjønner ikke hvordan 

jeg hadde tid til å jobbe” 
Så har han blitt pensjonist da, Jørg Solberg. Vel, egentlig hadde han tenkt tanken 

for tre år siden. Men så var det så mye som skulle vært gjort da. Men neste 
år…., eller neste der igjen…. Til slutt klarte han det, å bli pensjonist altså.  

Pensjonisttilværelsen til Jørg har nå vart fra mai måned. Selv om det var litt rart 
å slutte å jobbe har han likevel ikke angret på det valget. Nå disponerer han 

tiden som han selv vil, og trives godt med det. 

Tekst og foto: Tom Cato Abrahamsen. post@hul.no 

Jørg ved en av sine restaureringsobjekter. 
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Litt overraskende for ham selv ble Jørg utnevnt 
til æresmedlem i ungdomslaget for noen år si-
den. Bortsett fra en periode i Husstyret har Jørg 
aldri vært direkte med i styre og stell. 
- Jeg har bare vært litt bakom i kulissene, sier 
Jørg beskjedent. Men når dette ”litt bakom” har 
vedvart i en mannsalder sier det seg jo selv at 
Jørg har nedlagt en betydelig innsats for laget.  
 
I tillegg til full jobb i egen virksomhet og dug-
nadsarbeide for blant annet ungdomslaget had-
de Jørg også tid til hobbyer. Restaurering av 
gamle veteranbiler, filming og Trollebollene er 
noe av det Jørg også driver med. Han setter stort 
pris på å spille klovn i Trollebollene, og han har 
mye moro med å se spente barnefjes og høre 
morsomme kommentarer fra barnemunn i for-
bindelse med disse forestillingene. 
 
Når vi lurer på om Jørg nå om dagen bare slap-
per av og lever rolige pensjonistdager, får vi et 
klart nei til svar.  Jørg har fortsatt dagene og 
kveldene fullt opptatt med hobbyer og andre ak-
tiviteter. 
- Jeg skjønner ikke at jeg hadde tid til å jobbe, 

sier Jørg om den tiden han var i full sving på 
verkstedet. Marit har sagt til ham at han må bli 
minst 100 år hvis han skal rekke å få ferdig res-
taurert alle de bilene han har på ”lur”. Jørg er 
med andre ord ingen passiv pensjonist . Han job-
ber hver dag med det han interesserer seg for og 
har lyst til. Jørg synes at den største fordelen 
med å være pensjonist er at han nå disponerer 
tiden akkurat som han selv vil.  
 
Jørg har jo vært med i ungdomslaget i ganske 

mange år, og han innrømmer da også at ung-

domslaget fortsatt betyr mye for ham og Marit. 

Han synes at ungdomslaget fortsatt driftes på en 

bra måte. Men han ser med litt bekymring på at 

laget har store utgifter, og at inntektene nok 

dessverre ikke står i forhold til dette. Han innser 

at tiden med de store festene, Høyjorddagene 

og slike ting er forbi. Arrangementer som gav so-

lide overskudd. Han er glad og takknemmelig for 

å ha fått være med på dette. Tidene endrer seg, 

og Jørg tror at også ungdomslaget klarer å følge 

med i tiden. 

Livsverket til Jørg Solberg.  Ikke nok med at han bygde firmaet opp fra bunnen av  
- han bygde mesteparten av huset selv med sine egne hender også. 
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For at Høyjordingen skal bli et mest mulig leservennlig blad er det 

viktig med bidrag fra forskjellige personer.  

Vi trykker det meste, og særlig alt vi tror har allmenn  

interesse blant bygdas befolkning. 

Selv om det er ungdomslaget som står bak Høyjordingen er 

selvfølgelig annet stoff også av interesse. 

 

Bidrag til Høyjordingen kan sendes på e-post til: 

post@hul.no  
Vi tar selvsagt i mot stoff på ”gamlemåten”også, send da til: 

Høyjord Ungdomslag, Haugar, 3158 Andebu 
 

Neste nummer av Høyjordingen er beregnet å komme i 

april måned, så innleveringsfristen settes til 25. mars 

Løp i regn, venter på snø 
Av Roy Ulland, skigruppa i HIL 

 

Til tross for regn og gråvær, stilte 19 små og store løpere til start på det årlige 
terrengløpet ”Mens vi venter på snøen” i Høyjord. 

 
Etter løpet var det samling med kaffe&kake, 
loddtrekning og erfaringsutveksling. En stor 
takk til Jobbfrukt og Andebu Sparebank for flot-
te premier. En takk også til alle løperne som var 
så sporty og stille opp i regnværet. 
 
Nå venter vi bare på snøen i Høyjord - vel møtt 
til poenglangrenn hver torsdag fom 13. januar. 

Nitten sporty terrengløpere stilte opp i regnværet. 
Lørdag 30. oktober ble det årlige  
terrengløpet i Høyjord arrangert. 
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Tirsdag 9. og onsdag 10. november var det lodd-
salg i begge frikvarterene, men det var torsdag 
11. november som var hovedaksjonsdagen. Da 
var det hektisk aktivitet på skolen vår helt fra 
morgenen av. I hvert klasserom ble det gjort 
klart for aktiviteter, og fra kl. 10.00 – 12.00, kun-
ne elevene gå rundt å kjøpe lodder, tippe på an-
tall  godterier i ”Lærernes godtekrukke” eller be-
søke klasserommene og betale fra 2 til 5 kr for å 
være med på aktivitetene som klassene hadde 
forberedt, og her var det et vidt spekter å velge i. 
 
I  1. klasse kunne du ”kaste på stikka”. Fra 2. 
klasse kom herlig duft av nypoppet popcorn. 3. 
klasse slo til med gammeldags loppemarked hvor 
mange sikret seg ”skatter” 
for en rimelig penge. Bøker 
var særlig populært. 4. 
klassingene arrangerte 
Bowling og i 5. klasse had-
de de brukt mye tid på å 
lage ”smakskrukker” hvor 
du ved hjelp av lukt og 
smak skulle gjette hva som 
skjulte seg i de forskjellige 
krukkene. 6. klassingene 
reklamerte med ”Pilong”, 
og her kunne du kaste med 
piler på ballonger, og i 
noen av ballongene skjulte 
det seg en liten overraskel-
se. 
 
Alle var innom kaféen som 
det alltid er 7. klassingene 

som tar hånd  om. Her var det forskjellige fris-
tende bakverk,  og her tok ikke minst de voksne 
seg god tid til en kaffekopp, kakestykke og en 
pratestund. Hit kom foruten alle elevene også 
foreldre, besteforeldre, naboer og ”gamle” ele-
ver. 
 
Klokka 12 avsluttet vi alle aktiviteter. Elevrådsle-
deren dro til banken med alle pengene som var 
kommet inn, for å få telt alt opp. Samtidig ble 
det ryddet i alle klasserom, popkorn ble feid opp, 
og klokka  13 var det samling i gymsalen med 
trekning og oppsummering. Gamlerektoren vår, 
Yngvar Sulutvedt, ledet trekningen med sikker 
hånd. 

Årets solidaritetsaksjon 

ved Høyjord skole 
Det er blitt en god tradisjon at vi senhøstes arrangerer en  

solidaritetsaksjon ved skolen vår. 
Medlemmene av elevrådet blir enige om hva de ønsker at pengene skaI  gå til.  

I år var det enighet om at vi skulle støtte flomofrene i Pakistan. 

Her gjelder det å holde på det en allerede har sikret seg mens en  
er på jakt etter nye skatter. 
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Helt på slutten av arrange-
mentet kom elevrådsleder, 
Ronja Leegaard, tilbake fra 
banken med resultatet av 
årets aksjon, 19600 kr som 
vi er svært godt fornøyd 
med. 
 
Mange takk for hjelpen til 
alle som deltok. Vi  vet at 
mange foreldre er forhind-
ret fra å delta når vi legger 
hovedaksjonsdagen til for-
middagen, men annet 
hvert år velger vi kveldsar-
rangement, så da kan vi 
virkelig ønske alle hjertelig 
velkommen. 
Nå står det bare igjen å 
sende takkekort til alle 
som har støttet oss med gevinster. Vi er svært 
imponert over ledere av bygdas firmaer og inne-
haverne av butikkene som år etter år svarer ja 
når vi kommer og ”tigger” gevinster. 
 
Vi er svært godt fornøyd med resultatet også, 
det gjør godt å kunne hjelpe noen som har det 
vanskelig. Dessuten er det svært gledelig å se 
hvordan elevene viser oppfinnsomhet når det 
gjelder aktiviteter, er punktlige når det gjelder å 
møte opp til avtalt tid i klassene sine for å ta sin 
del av ansvaret for klassens aktivitet, og sist men 
ikke minst hvordan elevene på mellomtrinnet 
hjelper fadderbarna sine når de trenger hjelp. 
 
Helene Smedsrud  og  Amalie Erdal Mansåker i 6. 
klasse var ekstra aktive under årets aksjon. Ut-
styrt henholdsvis med fotoapparat og blokk og 
blyant gikk de rundt og tok bilder og intervjuet 
ivrige deltakere. 
 
Ann Christell Stålerød er kontaktlærer for elev-
rådet og har sammen med elevrådet ekstra trav-
le dager både før, under og etter arrangementet, 
men noen få spørsmål tok hun seg tid til å svare 
på: 
Hvordan er det å organisere solidaritetsaksjon? 
Veldig morsomt.     

Synes du det er gøy med solidaritetsaksjon?  
Ja veldig moro for jeg har det moro når elevene 
har det  moro. 
 
Hva synes du er det morsomste med solidaritets-
aksjon? 
At vi som har så mye kan gi noe til de som ikke 
har like mye. 
 
En som er med for første gang traff de også, og 
Kaia Skjelbred Fevang i 1.klasse hadde så vidt tid 
til å svare på disse spørsmålene: 
Har du vært med på solidaritetsaksjon før? 
Nei, dette er første gang. 
 
Synes du det er morsomt? 
Ja, kjempe morsomt. 
 
Har du gjort mange aktiviteter? 
Egentlig ikke. 
 
Hva er det morsomste du har gjort hittil? 
Kaste på stikka. 
 
Håper du vi får inn masse penger? 
Ja. 
 
 

Det må da være mulig å treffe en av disse her. 
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Når journalisten traff sin egen 
mamma, Mette Erdal Manså-
ker, var det også naturlig å stil-
le henne noen spørsmål: 
Har du vært med på dette før? 
Ja, fire ganger. 
 
Har du gjort mange aktiviteter? 
Ja. 
  
Hva er det morsomste du har 
gjort hittil? 
Det må være bowling og pi-
long. 
 
Håper du vi får inn masse peng-
er? 
Ja selvfølgelig, det går jo til en 
god sak. 
 
Til slutt støtte våre utsendte medarbeidere på en 
meget travel elevrådsleder, Ronja Leegaard, 
som var på vei ned trappa med isbokser fulle av 
penger. Til tross for at hun måtte skynde seg til 
banken for å få telt opp pengene, tok hun seg tid 
til å svare på noen spørsmål: 
 
 

Hvordan er det å være i elevrådet når det er soli-
daritetsaksjon? 
Ikke veldig forskjellig, men litt mer skjer. 
 
Er det gøy med solidaritetsaksjon? 
Ja, veldig. 
 

Synes du det er bra at skolen prøver å hjelpe 
andre som ikke har det så bra? 

Ja, det er veldig bra, og 
det er flott at vi kan få be-
stemme hva vi synes 
pengene skal gå til. 
 
Håper du skolen får inn 
masse penger? 
Så klart. 
 
Du er ikke litt redd for å 
løpe rundt med så mange 
penger da? 
Nei da, jeg har med meg 
Rolf som sjåfør  så det skal 
nok gå bra. Men nå må vi 
skynde oss, for vi må være 
tilbake med resultatet før 
dere er ferdige i gymsalen. 

Her overlates ikke noe til tilfeldighetene. 
I bowling ble det ført nøyaktige resultatlister. 

Velkommen til popcorn-fabrikken 
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Det er ordentlig pent i Høy-
jord, tenker jeg. Sola stiger 
opp over åsen og jeg står i 
stolpesko, øverst i en stolpe 
i lysløypa og skal henge opp 
det nye luftstrekket.  Vi har 
vært i gang siden klokka 9 
denne lørdagen også. Det 
grydde av dag da vi startet 
og nå når sola kommer ser 
det ut til at det livner til i hu-
sene i Moafeltet også. Ser 
sånn ut fra dette utkikks-
punktet. 
 
Prosjektet er å skifte led-
ningsnettet og bytte til nye 
lysarmaturer i lysløypa. Det 
gamle er fra 1970 og må 
skiftes for å tilfredsstille da-
gens krav.  De gamle PCB-
holdige kondensatorene er 
ikke lenger lov å bruke, spe-
sialavfall faktisk. Nye arma-
turer skal inn, de trekker bare 50watt hver seg i 
motsetning til de gamle på 125watt. Her er det 
strøm å spare, samtidig som det snobbete varm-
hvite lyset skal være ennå bedre enn det vi er 
vant til. Jeg gleder meg til vi kan sette tilbake sik-
ringene i skapet igjen og se resultatet. 
 
Nede på bakken piler Jørn Fon rundt og er bak-
kemannskap for oss i stolpene. Tre stolper lenger 
bort står Jørn Sukke i toppen av stolpen. Han er 
lett og ledig i gang med drill og utstyr for å feste 
og kople ledninger. Så smidig som et ekorn er 
den gutten når han går i stolpen. På andre siden 
av meg er fiskebilen til Kjell Oskar Sulutvedt par-
kert. Han har festet vinsjen i bilen og taper fast 
strømpa i enden av strekket. Her skal det stram-
mes! Jobben gir jo varige resultater så det skal 
bli bra. Mye energi i den kroppen også. 
 

Forrige uke var Lars Sukke i 
gang med et par karer og en 
kjempesvær Fendt med flis-
hogger bakpå. De ryddet 
opp i voksne trær som de 
vanlige høstdugnadene våre 
ikke har fått tatt. Det lysnet 
skikkelig opp ved klubbhu-
set. Tenker det merkes på 
Haugarplassen til somme-
ren. 
 
Jeg tenker på onsdag kveld. 
Da var Trygve Rye-Johnson 
på plass med traktor, sam-
men med Svenn Erik Nilsson 
dro vi ut hele kveilen på 500 
meter med nytt luftstrekk. 
Det gikk som smurt – moro 
med flinke folk. Ja det gjel-
der alle. Det er mange som 
stiller opp for å få dette pro-
sjektet i havn og en slik ar-
beidsvillig gjeng skulle jeg 

gjerne hatt på jobben. 
 
Tenker også på sponsorene, prosjektet har støtte 
fra tippemidler, kommunen, banken og brann-
kassa, ikke dårlig det. Tydelig at det er mange 
som synes dette er et positivt og nødvendig pro-
sjekt. 
 

Lørdag 4.desember 
I dag satte vi på lyset i løypa. Tidsuret er aktivt i 
tidsrommet 16.00 – 21.45, hver dag hele uka 
helt fram til våren. Da skal vi sette opp de gjen-
stående seks stolpene rundt fotballbanen. Noe 
finnish må også gjøres da, men hovedsaken; nå 
er det klart for bruk. 
 

 God skitur til alle i Høyjord og velkommen til po-
englangrenn på torsdager! 
 

Prosjekt lys i skiløypa i Høyjord 
Av John Arve Knippen, Høyjord Idrettslag 
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Velkommen til Kjellerklubben i Høyjord! 

Kjellær’n 
Kjellær’n er for deg i åttende klasse og oppover. 

Kjellær’n er åpen hver torsdag i skoleåret. 
Det koster ikke noe å komme inn på Kjellær’n 
Kjellær’n har åpent fra klokken 17.30 til 22.00 

PlayStation 3 med ratt og pedal på storskjerm (2 player) 
Bordtennis  -  Biljard  -  Musikk  -  WII  -   Sofagruppe 

Treffe venner  -  Kiosk 
 

Minikjellær’n 
Minikjellær’n er for deg i fjerde til syvende klasse. 

Minikjellær’n er åpen annenhver mandag i skoleåret. 
Det koster ti kroner å komme inn på Minikjellær’n 
Minikjellær’n har åpent fra klokken 17.30 til 21.00 

PlayStation 3 med ratt og pedal på storskjerm (2 player) 
Biljard -  Musikk  -  WII  -   Sofagruppe  -  Treffe venner 

Leker & konkurranser -  Kiosk 

Hederspris til Marit Solberg 
 

På landsmøtet til Folkeakademiet i sommer ble 
vår egen Marit Solberg tildelt Hedersdiplomet. 

 
Begrunnelsen for at Marit fikk denne hedersbevisningen er 
at hun har arbeidet for Folkeakademiets målsetning i Ande-
bu på en fin og god måte i mange år. 
 
Hun har bidratt til å skape et levende lokalmiljø med både 
kulturelle, kunstneriske og folkeopplysende arrangemen-
ter. 
 
Hun har arbeidet utrettelig for å skape økt trivsel i eget 
nærmiljø og til beste for Folkeakademiet i Andebu. 
 
Høyjordingen gratulerer så mye med denne hedersprisen! 
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”Jeg trives kjempebra  

på Haugar” 
Rita har nå vært pedell på Haugar i ett år, og trives kjempebra i Høyjord. 

Hun føler seg godt mottatt i bygda, og blir kjent med stadig flere mennesker. 

Tekst og foto: Tom Cato Abrahamsen. post@hul.no 

Det var 28 kuldegrader i Høyjord 1. januar 2010. 
Det husker Rita Sveen godt. Det var nemlig den 
dagen hun flyttet inn i leiligheten på Haugar 
Ungdomslokale. 
 
Rita har med andre ord vært pedell på ungdoms-
lokalet i ett år nå, og hun trives veldig godt på 
Haugar og i Høyjord. 
 
- Jeg har ingen planer om å slutte med det førs-

te, sier Rita. Hun er veldig fornøyd med 
jobben, og setter stor pris på at alt virker 
så velorganisert og tilrettelagt. Hun har 
hatt tilsvarende jobb før, men på langt 
nær med så ordnende forhold som her i 
Høyjord.  På vegne av ungdomslaget må 
jeg jo takke for det, og skyter inn at  ung-
domslagets styre også er veldig godt for-
nøyd med den jobben hun gjør for laget 
og på huset.  
 
Det å være pedell er noe mer enn å være 
vaskehjelp og vaktmester. Husbestyrer er 
nok et mye mer dekkende ord. 
 
Men hvem er så denne Rita da?  Jo, Rita 
Sveen er 43 år gammel, hun har to voks-
ne barn på henholdsvis 19 og 21 år og 
hun har en samboer. Han bor riktignok 
ikke permanent på Haugar siden han har 
leilighet  selv også.  Snakker en med Rita 
hører en lett at en del dialektord dukker 
opp. Hun er egentlig fra Stange på Hed-
marken, men har bodd på Nøtterøy de 
siste ti årene.  
 

- Og jeg som hadde bestemt meg for at jeg aldri 
skulle bosette meg ”på andre sia av E18”, sier 
Rita med et smil, og legger til at nå bor hun flere 
mil på den andre siden. Og ikke nok med det, 
hun kjempetrives på ”andre sia” også, og har 
oppdaget at det nok ikke var så øde og trist som 
hun muligens hadde forestilt seg.  
 
I godt voksen alder utdannet hun seg, og har det 
siste ett og et halvt  året drevet Ritas Hudpleie-

Rita angrer ikke ett sekund på at hun havnet i Høyjord. 
Hun får ikke fullrost nok ungdommen i bygda, og føler seg 

veldig godt mottatt av Høyjordingene. 
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terapi på Kilensenteret i Tønsberg.  Hun har ing-
en problemer med å kombinere hudpleien og 
pedelloppgaven på Haugar.  
 
Ungdomslagets styre fikk et lite sjokk her i våres 
da Rita varslet at hun kom til å si opp, noe hun 
også gjorde.  Ny runde med utlysning av stilling-
en. Undrendes tid  var ennå ikke over, tror du 
ikke Rita søkte på nytt igjen da. Hun fikk den! Vi 
skal ikke utdype så veldig denne ”vinglingen” her 
annet enn å si at det lå familiære grunner bak.  
 
Rita angrer ikke ett sekund på at hun havnet her 
i Høyjord. Hun har blitt kjent med folk i bygda og 
er overrasket over hvor åpne og inkluderende 
bygdefolket er. Hun hadde trodd at man kanskje 
på bygda var mer reserverte og kanskje litt skep-
tiske til innflyttere, men der tok hun feil.  

Hun er også veldig positivt overrasket over ung-
dommen i bygda. De er hyggelige og blide, og 
hilser når hun kommer. Hun ble også veldig over-
rasket når hun stakk hodet inn på et av møtene i 
Kjellerstyret. På enden av bordet satt det en ung 
mann som lurte på om hun trives her. Den unge 
mannen var Jonas. Det er nok viktig at pedellen 
på Haugar likker ungdom, og at de liker pedellen. 
Ting går så mye lettere da. 
 
I tillegg til pedelloppgaven på Haugar har hun 
også tilsvarende oppgaver for Idrettslaget i for-
bindelse med Klubbhuset. 
 
Det er viktig med ”rett kvinne på rett plass”, og i 
forhold til Haugar ungdomslokale stemmer det 
veldig bra. 

Har du forslag til hvem  
vi bør intervjue? 

Gi oss da beskjed om hvem, og 
hvorfor vi bør intervjue han/hun. 

 

Har du forslag til hva 
vi bør skrive om? 

Gi oss da beskjed om hva  
og hvorfor vi bør skrive om det. 

Epost: post@hul.no   -   Telefon: 916 86 592 
 

Brev: Høyjordingen, Høyjord Ungdomslag, Haugar, 3158 Andebu 
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Skal du ha fest eller sammenkomst?  
Jeg kan hjelpe deg med musikk! Jeg kan komme med 

et kraftig musikkanlegg og spille nær sagt den musikk  

du måtte ønske til arrangementet ditt. 

Ring meg på 934 51 239 for en avtale. 
Hilsen Jonas Haukjem - din personlige DJ 

Andebu Skolers Musikkorps  
ønsker flere medlemmer fra Høyjord! 

 

Vi har ny dirigent (fra Høyjord) og starter rekrutteringskampanje på 
Høyjord skole i løpet av vinteren. 

Vi øver hver tirsdag fra 18.00 - 20.00 på Andebu Ungdomsskole. 
Går du i 3. - 6. klasse?   Bli med oss! 

 

se også våre nettsider: 

www.andebukorps.no 

Maur’n 4H 
 

Maur’n 4H har medlemsmøter på 

klubbhuset hver første onsdag i  

måneden fra kl. 18:00 - 20:00 
 

Klubbrådgiver A: Oddvar Kultorp 

Telefon 92 44 65 27  E-post: oddvar@kultorp.no 
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Hvorfor bli medlem? 
Det er flere grunner til at du bør bli medlem av Høyjord ungdomslag. 

For det første støtter du derved lagets viktige arbeide for alle i bygda, nær sagt fra  
vugge til grav. Spesielt satsningsområde er barn og unge. 

La oss aller først avlive en myte: selv om du melder deg inn i ungdomslaget er det ikke dermed sagt 
at du må stille til valg som tillitsvalgt, være med på dugnad og lignende. Det kan godt hende du blir 
spurt, ja det er sant, men det er ditt valg om du sier ja eller nei - du har ingen forpliktelser til annet 

enn å betale din medlemskontingent, og i det store og hele godta ungdomslagets lov. 
 

Det opereres med tre typer medlemskap i Høyjord ungdomslag.  
Enkeltmedlemmer under 15 år - 50 kroner i årskontingent. 
Enkeltmedlemmer over 15 år - 150 kroner i årskontingent. 

Familiemedlemskap/husstandsmedlemskap - 300 kroner i årskontingent. 
 

Når det gjelder familiemedlemskap/husstandsmedlemskap omfatter dette alle medlemmer av en 
husstand. Man bør med andre ord ikke være gift med hverandre, bare man bor under samme tak. 

Barn som tidvis bor i husstanden kan også være medlem. Medlemskapet omfatter to voksne som er 
gift eller er samboere, og ubegrenset antall barn inntil femten år. 

Familiemedlemskap/husstandsmedlemskap - 300 kroner i årskontingent. 
 

Etter fylte femten år må man ha eget medlemskap, dette selv om man bor i en husstand hvor det er 
tegnet familiemedlemskap/husstandsmedlemskap. 

Enkeltmedlemmer over 15 år - 150 kroner i årskontingent. 
 

Er man under femten år og bor i en husstand der de øvrige beboere ikke vil ha familiemedlemskap/
husstandsmedlemskap, men personen under femten likevel ønsker og være medlem, er det mulig å 

tegne enkeltmedlemskap. 
Enkeltmedlemmer under 15 år - 50 kroner i årskontingent. 

 
Ved å sende en e-post til oss kan du nå bli medlem. Vi sender deg giro/kontingentkrav straks vi har 

mottatt din innmelding. Send e-post til: post@hul.no 
Det finnes for øvrig eget innmeldingsskjema på www.hul.no  

Du kan også sende oss brev: Høyjord Ungdomslag, Haugar, 3158 Andebu 
Husk følgende opplysninger ved innmelding: 

Navn, adresse og fødselsår. 
Ved familiemedlemskap/husstandsmedlemskap må navn og fødselsår oppgis på alle i husstanden. 

 

HØYJORD UNGDOMSLAG 
Bygdas kulturformidler siden 1918 
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Momskompensasjonsordningen 
en gave til frivilligheten, eller? 

Med brask om bram kunne rikspolitikerne i juni 2009 lansere den nye ordningen 
for momskompensasjon til frivillige organisasjoner.  Ordningen skulle tre i kraft 

1. januar 2010 og skal trappes opp med en milliard kroner frem til 2014. 
Burde den heller ikke startet på en milliard med opptrapping til tre milliarder? 

Utdelingen for regnskapsåret 2009 er nå foretatt. Grovt regner kom det inn 
godkjente krav på nærmere 1.2 milliarder kroner. I potten var det 392 millioner 

kroner til fordeling. Dermed ble alle søknadsbeløpene avkortet med 65% 

De tre statsrådene var stolte da de kunne pre-
sentere den store gavepakken på en pressekon-
feranse i Kulturdepartementet i juni 2009. 
 
- Dette er et historisk løft. Norge er på topp når 
det gjelder frivillig arbeid. Regjeringen ønsker å 
sikre enda bedre rammevilkår for frivilligheten, 
sa daværende kultur– og kirkeminister Trond 
Giske. 
 
- Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et nytt, 
varig og robust momsregime for frivillige organi-
sasjoner. Med denne gavepakken på en milliard 
kroner kan lag og organisasjoner bruke inntekte-
ne sine på å drive lokal aktivitet. Momskompen-
sasjon er det beste virkemiddelet for å legge til 
rette for økt aktivitet i frivillige organisasjoner 
over hele landet, sa daværende samferdselsmi-
nister Liv Signe Navarsete. 

- Dette legger grunnlag for å utarbeide en ubyrå-
kratisk og grei ordning for organisasjonene. Når 
så store beløp skal fordeles er det viktig at det 
ikke medfører unødig ekstraarbeid for de mange 
som gjør en frivillig innsats, samtidig som vi må 
hindre misbruk som kan undergrave ordningen, 
understreket daværende finansminister Kristin 
Halvorsen. 
 
Men var dette en gavepakke til det frivillige Nor-
ge? Nå spørs det selvfølgelig hva man legger i 
ordet gavepakke da. Jeg mener i allefall det er 
feil å kalle dette for en gavepakke. Jeg kan godta 
at det er en liten gave, nærmest en liten hånds-
strekning fra det offentlige. Men når vi hører 
statsrådenes utsagn om ”historisk løft”, ”enda 
bedre rammevilkår”, ”varig og robust momsregi-
me”, ”gavepakken”, ”økt aktivitet”, lurer jeg på 
hvilken planet de kommer fra, eller hvilken ver-
den de lever i. 
 
Vi i Høyjord ungdomslag skulle egentlig hatt 
44.970 kroner i momskompensasjon. Men siden 
gavepakken fra Staten var begrenset, ble dette 
beløpet redusert med 65%, altså med en reduk-
sjon på 29.257 kroner.  Dermed tikket det inn 
15.556 kroner på ungdomslagets konto. Skal vi 
følge statsrådenes tankegang betyr jo dette et 
historisk løft, enda bedre rammevilkår og økt ak-
tivitet for ungdomslaget. Vel, det holder nok til 
ei strømregning om ikke annet. 
 
Ved fristens utløp hadde Lotteri– og Stiftelsestil-

Fornøyde og tilfredse statsråder på pressekonferansen der 
de presenterer sin såkalte gavepakke til frivilligheten. 
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synet fått inn totalt 866 søknader om momkom-
pensasjon etter de nye reglene. Nå var det åtte 
som trakk søknaden, mens 188 søkere fikk avslag  
fordi de ikke fylte vilkårene. Dermed var det 670 
søknader som skulle dele potten på 392 millio-
ner kroner, mens reelt kompensasjonsbeløp var 
på nære 1,2 milliarder kroner. Dermed ble det 
avkorting på 65%. 
 
Hvis du stusser på tallet 670 søknader, så er jo 
det reelle tallet på antall lag– og foreninger bety-
delig høyre. Det skyldes rett og slett at ordning-
en er lagt opp slik at alle lag– og foreninger som 
er tilknyttet en hovedorganisasjon skal søke via 
den. Hovedorganisasjonen til Høyjord Ungdoms-
lag er Norsk Frilynt Ungdomsforbund - eller bare 
FRILYNT om du vil.  
 
På mange måter kan vi være glade for at ikke alle 
søknadsberettige lag– og foreninger i Norge søk-
te i denne omgangen. I så fall er jeg redd utbeta-
lingsbeløpet hadde blitt halvert, og vel så det. 
 
Når det gjelder de rundt 100 medlemslaga i Fri-
lynt, så var det bare faktisk bare 31 som søkte. 
De øvrige 70 medlemslaga er, eller kan i allefall 
bli, søknadsberettiget. Til neste år regner man at 

de aller fleste Frilynt-laga søker, og det samme 
gjelder for øvrige lag– og foreninger i vårt lang-
strakte land.  
 
Til orientering kan det opplyses om at Frilynt selv 
og de 31 medlemslaga totalt hadde et samlet 
godkjent søknadsbeløp på 1.578.910 kroner. 
Med 65% avkorting som utgjør 1.027.213 kroner, 
ble det samlet en utbetaling på 551.696 kroner i 
momskompensasjon fra Staten for regnskaps-
året 2009. 
 
Håpet er selvfølgelig at våre stortingspolitikere 
ser dette, og øker rammene betydelig. En ser 
helst at momskompensasjonen er 100% av reelt 
beløp, men skal det være en avkorting bør den-
ne uansett ikke være på mer enn 20%. 
 
En både håper og tror at hovedorganisasjonene 
jobber mot en løsning som gir alle frivillige lag– 
og foreninger den momskompensasjonen de 
egentlig skal ha. For det må være flaut for den 
rød/grønne regjeringen og love gull og grønne 
skoger til frivilligheten, for så å ende opp med 
nærmest en slikk og ingenting. 

 

Tom Cato Abrahamsen 

Du vet vel at du som 

er medlem av ungdomslaget 

automatisk også er medlem 

av Norsk Frilynt Ungdomsforbund? 
 

Nå vet du det i alle fall! 
 

www.frilynt.no 
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, 
hvor du som spiller kan velge ett lag eller én fo-
rening som du ønsker å støtte - din Grasrotmot-
taker. Vi oppfordrer selvfølgelig deg til å støtte 
oss i Høyjord Ungdomslag. 
 Tenk deg at du kan spille favorittspillene 
dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og 
samtidig gi noe mer til det laget eller den fore-
ningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig 
via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping 
vil 5% av innsatsen din gå direkte til ditt lag eller 
forening. (Gjelder ikke Extra og Flax). 
 Merk deg at Grasrotandelen ikke på noen 
måte går ut over innsatsen eller premien din - du 
må ikke betale noe som helst for å være grasrot-
giver.  
 Skulle du angre på valget av grasrotmotta-
ker kan du når som helst bytte grasrotmottaker. 
 Som sagt er det helt gratis å registrere seg 
som grasrotgiver, eller bytte grasrotmottaker. 
 Du får ikke mindre gevinst, eller betaler 
noe mer ved innlevering av kuponger om du er 
grasrotgiver. 
 5% av det du spiller for går rett til din gras-
rotmottaker. 

 Vi kan ikke se, eller får vite, hvem som er 
våre grasrotgivere, og heller ikke hvor mye den 
enkelte spiller for eller får i premie. Det eneste vi 
kan se er hvor mange grasrotgivere som er til-
knyttet oss, og hvor mange penger de totalt gir 
oss uten at det koster dem et eneste øre. 
 Det er veldig enkelt å registrere seg som 
grasrotgiver til Høyjord Ungdomslag. Neste gang 
du skal levere inn dine kuponger sier du bare til 
damen eller mannen i tippedisken at du skal re-
gistrere deg som grasrotgiver til Høyjord Ung-
domslag. (Organisasjonsnummeret vårt er  
971 320 850 hvis de spør om det). 
 Skulle du angre på at du tilknytter deg oss 
kan du når som helst bytte til en annen mottaker 
om du ønsker det. 
 Ved årets utgang har vi 68 grasrotgivere 
tilknyttet oss - vi vil gjerne ha flere. I 2009 mot-
tok vi 17.617 kroner fra våre Grasrotgivere. Tal-
let for 2010 er noenlunde det samme. 
 På forhånd takker vi for din støtte via Gras-
rotandelen. Har du allerede tilknyttet deg oss 
kan du jo anbefale familie, venner og kjente om 
å gjøre det samme. 
 Fint å kunne gi uten at det koster noe! 

Ja, åssen er det med deg da? Har du spillekort fra Norsk Tipping?  
Ja, du har det ja. Så fint. Men, du: har du tilknyttet deg noen  

grasrotmottaker du da? Å, nei, du har ikke det nei.  
Å, du vet ikke helt hva det er heller nei.  Ok, følg med litt til da. 

Som grasrotgiver bidrar du uten at det koster deg noe ekstra!  
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Høsten 2009 fikk vi invitasjon til å bli med på 
”Den naturlige skolesekken” , et prosjekt som tar 
sikte på å utvikle tverrfaglige undervisningsopp-
legg til bruk i nærmiljøet med særlig fokus på 
bærekraftig utvikling. Samfunnsfag, kroppsøving 
og naturfag står sentralt her, men også andre fag 
kan med fordel knyttes opp mot prosjektet. Vi 
søkte om midler til å utvikle et opplegg om livet i 
og ved Ilestadvannet, innsjøen som ligger et 
steinkast unna den flotte skolen vår. Skolen ble, 
som den eneste skolen i Vestfold tildelt midler, 
kr. 40.000, som skulle benyttes til utvikling av 
undervisningsopplegg, samt innkjøp av nødven-
dig materiell.  

Høyjord skole ligger som de fleste kanskje vet  
”midt i naturen”, så det ble naturlig å ta med oss 

hele skolen på et større forskningsprosjekt. Å 
bruke naturen som klasserom gir helt andre ram-
mebetingelser enn et klasserom. Det er for ek-
sempel noe helt annet å studere selvfanget 
plankton i  en stereolupe, enn å se på bilder i bø-
ker eller på PC.  

Vi laget derfor et  tverrfaglig aldersblandet un-
dervisningsopplegg som involverer alle  elever 
ved skolen vår. Hovedinnholdet i opplegget er 
elevenes utforskning av livet i, ved og på  Ilestad-
vannet, innsjøen som ligger  ”et steinkast” fra 
skolen. Ved å velge et vann i nærmiljøet som 
arena for feltarbeidet, i stedet for å reise med 
busser til et undervisningssenter, sparer vi miljø-
et, samtidig som vi viser barna at også nærmiljø-
et har mye å lære oss. 

Ilestadvannet 
- et klasserom i nærmiljøet 

 
Inger Thoresen - Høyjord skole 
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Plankton under  
lupen 

Denne er sikker! Vannkikkert er 
kjekt å ha! 

Vannprøver hentes inn, og 
elevene lærer å padle i kano. 

Målet vårt var å stimulere alle elever til økt bruk 
av naturen, til rekreasjon og matauk, samt å 
lære om artene som har sitt tilhold i de aktuelle 
biotopene. Vi ønsker også at elevene skal oppda-
ge at i naturen ”henger alt sammen”, og at vi 
også er en del av dette samspillet på godt og 
vondt. 

Fagene naturfag, mat og helse og kroppsøving er 
selvsagt sentrale i et slikt prosjekt, men også 
norsk, kunst og håndverk, samt matematikk er 
aktuelle fag. En generell styrking av de grunnleg-
gende ferdighetene innenfor lesing og IKT hørte 
også med.  

En gruppe  forsket på vannkvalitet og sammen-
henger mellom miljøfaktorer og artsmangfold. 
Tanken er at over tid vil vi som skole samle data 
som kan vise variasjoner betinget av årstider og 
andre miljøfaktorer.  

Prosjektet kartlegger til en viss grad  Ilestadvan-
nets helsetilstand i dag, og vi vil videre kunne 
observere miljøpåvirkninger: fra landbruket, evt. 
sur nedbør, andre forurensninger.  

Oppmerksomhet på denne utviklingen kan bidra 
til å bevisstgjøre elevene på miljøspørsmål gene-
relt.  

Plantelivet ved og i vannet blir selvsagt  gjen-
stand for kartlegging, for: uten produsenter, ing-
en konsumenter. I plantegruppa er fokus  
artsmangfold, årstidsvariasjoner  og plantenes 
rolle som forbrukere av CO2, produsenter av ok-
sygen og biomasse , dvs. mat. 

Videre  fant vi råvarer til mat og drikke i naturen. 
Om våren kunne matgruppa by på både nesle-
suppe og  te laget av blomster og blader de selv 
hadde plukket. Om høsten fikk alle smake  litt på 
skogens gull; kantareller og annen god matsopp. 

Soppen kontrolleres  
nøye! 

Se hva som vokser 
i vannet! 

Hva finner vi 
i dag tro? 

Dagens fangst 
studeres. 

Også på inneskoledagene fikk elevene gode er-
faringer med samarbeid på tvers av klassetrin-
nene. Innholdet i disse gruppene var delvis 
knyttet opp mot tema, og delvis mot øvrig ar-

beid i klassene.  Det var også nyttig og lærerikt 
for oss lærere å forholde oss til litt andre elever 
enn de vi til daglig omgås. 
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Inspektøren får første-
håndserfaring med å 

undervise de aller yngste 
elevene. 

1. og 2. trinn har bakt 
”Bolla Pinnsvin”. 

7. trinn lærer å 
male akvareller. 

7. og 6. trinn har  
malt naturbilder. 

Elevene får også opplæring i å lage rapporter og 
digitalt herbarium. Etter hvert vil vi derfor kun-
ne legge ut materiale fra feltarbeidet vårt på 

nettstedet miljolare.no. 
Flere detaljer om selve undervisningsopplegget 
vil komme på nettstedet natursekken.no.  

Det har tatt sin tid, gang– og sykkelstien fra Moa 
til Heimdal har vært i budsjettet for så og bli tatt 
ut igjen, gang etter gang. Det er for lengst gjort 
avtaler om grunn til nevnte sti, det er helt nylig 
blitt utarbeidet kostnadsoverslag for flere alter-
native trasevalg, så egentlig er det bare å sette 
spaden i jorden.  
 
Det var et enstemmig kommunestyre som 14. 
desember fattet følgende vedtak: 
Andebu SP v/Bjarne Sommerstad fremmet slikt 
forslag til nytt fellesforslag vedr. gang og sykkel-
vei Heimdal - Moa : 
”Det inngås samarbeid med privat utbygger og 
Statens vegvesen om bygging av g/s-vei Moa – 
Heimdal innen 2012. Bygging skjer ved refunder-
te midler for g/s-vei i Kodal. 
Andebu AP v/repr. Johnny Lian fremmet slikt for-

slag til finansiering: 
Alternativt finansieres utbyggingen av kommu-
nen fullt ut via Kraftfondet.” 
Forslagene fra Andebu SP og Andebu AP ble  
samordnet og ble til slutt enstemmig vedtatt. 
 
Mye av æren for at nevnte gang– og sykkelsti 
ikke har gått helt i glemmeboken gjennom disse 
årene skal tillegges Harry Gran fra FrP og Kjell 
Sommerstad fra Sp - så vet vi det. Med kommu-
nestyrets enstemmige vedtak på både finansie-
ring og ferdigstillelse må man jo regne med at 
denne saken nå er i havn en gang for alle. 
 
Nå skal det sies at en del Høyjordinger ikke tror 
det før de ser det, men en skal like å se de polti-
kere som tør å snu i denne saken nå. 
 

Endelig, etter over ti års lovnader blir det 
gang– og sykkelsti fra Moa til Heimdal. 
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Bli med på Ungdommens Kulturmønstring! 
UKM 2011 for Andebu, Stokke og Re arrangeres  

26. mars på  Melsom videregående skole.  

UKM skal være en profesjonell arena hvor ulike kunstneriske uttrykk kan vises. Barn og 
unge i aldersgruppen 10 - 20 år kan melde seg på sin lokale mønstring og herfra kan man 

gå videre til fylkesmønstring 9. - 10. april 2010 (Oseberg kulturhus)  
og landsmønstring.  

Det er ikke nødvendigvis den som er teknisk flinkest som går videre - men originalitet, 
nytenking og sjarm er også viktige faktorer. 

 
UKM er en arena hvor du kan møte andre kreative ungdommer - enten det er som  

vokalist i et band, skuespiller, tubaspiller, danser, skulptør, maler, korrekturleser,  
aktmodell, matsmaker eller kameraholder etc. 

 
UKM er et mangfold av både mennesker og uttrykk og alle som entrer UKM arenaen får 

masse feedback/energi både fra publikum og andre utøvere. 
 

UKM er en arena hvor du kan vise fram akkurat det du kan - meld deg på i dag! 
 

Påmelding er i  gang med senest frist  6. mars 2011 
 

Kontaktperson for Andebu er Synnøve Eriksen, telefon 33 43 81 81 
Epost: synnove.eriksen@andebu.kommune.no 

 
Se mer info på / påmelding:  

www.ukm.no 
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Ungdomslaget var så heldige å få en helt lass med masse forskjellige varer fra 
Vidaråsen Landsby her før jul. Alt nytt og ubrukt. Og ikke nok med det, Randi på 

butikken var så snill at hun stilte de tomme butikklokalene til rådighet for 
salgslokale for Ungdomslagets Minimarked. 

En lørdag i november dro en arbeidsvillig gjeng 
til Vidaråsen og fylte en stor skaplastebil til ran-
den med steintøy, glass, kopper og kar og en 
masse andre ting, og fikk lesset dette av på den 
gamle Jokerbutikken i Høyjord. 
 Der overtok en ny gjeng med flittige damer 
som pakket ut, satte på plass, priset og gjorde alt 
klart til butikkåpning.  
 To onsdagskvelder og to lørdager hadde 
damegjengen butikken åpent i desember. En 
ønsket også en sosial ramme rundt dette, og luk-
ten av nystekte vafler pirret smakssansene slik at 
man nesten måtte sette seg ned sammen med 
vaffel og kaffe og la praten gå om løst og fast. 
 Og kundene kom innom, og mange gjorde 
gode kjøp og gikk fornøyd ut igjen. Mange godbi-
ter var å finne i hyllene til rimelige priser. 
 Men det er ennå ikke for sent å gjøre et 
kupp. Det er fortsatt mange godbiter i hyllene i 

den gamle Jokerbutikken. Om ikke annet er det 
jo lov å bare stikke innom for en prat, kaffekopp 
og ei vaffelplate. Det er jo også en måte å støtte 
ungdomslaget på.  
 Nå på nyåret starter man opp med og hol-
de Minimarkedet åpent annenhver onsdag i par-
tallsuker. Åpningstiden vil være fra klokken 
17.00 til 21.00.  
 Første åpningsdag i 2011 er med andre ord 
onsdag 12. januar, deretter 26. januar, 9. febru-
ar, 23. februar osv. Hvor lenge man vil fortsette 
og ha åpent avhenger helt av interessen fra pub-
likum. 
 Ungdomslaget håper selvfølgelig på god 
oppslutning fra bygdefolket om dette opplegget, 
som både er tenkt å være et sosialt tiltak og selv-
følgelig også et tiltak som gir penger i ungdoms-
lagets kasse. Håper jo at du også stikker innom 
en tur da. 
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Tradisjonell juletrefest 

på Haugar 
Søndag 2. januar arrangerte førsteklasse-foreldrene ved Høyjord skole 

tradisjonell juletrefest på Haugar ungdomslokale. Her var det kakespising, brus-
og kaffedrikking, gang rundt juletreet, utlodning - og nissen kom selvfølgelig 

også en tur innom. Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, så her kommer 
stemningsrapporten i bilder fra årets juletrefest på Haugar. 
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Tusen takk for gaven! 
I fjor fikk Høyjord Ungdomslag pengegaver på 405.000 kroner. Dette fordelt  

med 105.000 kroner etter avviklingen av Stiftelsen Bøen gamle skole,  
og Andebu Sparebank med 300.000 kroner 

Styret i Høyjord ungdomslag vil på denne måten 
få takke Stiftelsen gamle Bøen skole for den stor-
slåtte gaven stiftelsen gav ungdomslaget ved 
stiftelsens avvikling. Hele 105.000 kroner beløp 
gaven seg til. Noe av pengene er brukt til innkjøp 
av nytt bakteppe på scenen, og det vil bli hengt 
opp i nær fremtid. Nye bord og stoler til Haugar 
skal også kjøpes inn, og her nærmer vi oss inn-
kjøp. Styret var enige om at man ikke skulle for-
haste seg her. Det var ikke bare å hoppe på det 
første å beste tilbudet. Når man skulle handle 
skulle det skulle være bord og stoler av god kva-
litet, som holdt seg hele og pene i mange år 
fremover. 

Igjen tusen takk til Stiftelsen Bøen gamle skole 
ved Henrik Skarsholt, Gerd Auelsjord, Anne Elise 
Næss og Hanne Britt Rødland. 
 
Men det har vært flere glade givere i 2010. An-
debu Sparebank synes at kommunens tre ung-
domslag var verdt en gave på 300.000 kroner 
hver. Dette er penger som utbetales når vi har 
ett eller flere prosjekter på gang. Bare vi er fer-
dig med årsmøtet vil det nye styret utarbeide 
det eller de prosjektene, så da vil nok de penge-
ne få ben å gå på. Så tusen takk til Andebu Spa-
rebank for den gaven. 

Du vet vel at  
Høyjord Ungdomslag  

er på Facebook? 
 

Bli venn med oss da vel! 
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Du må gjerne leie Haugar til bryllup,  
konfirmasjoner, minnesamvær, vennefester, 

bursdagsfester osv? 

Telefon: 33 44 20 79 

Brannsikkerhet på Haugar 
Et stort, gammelt trehus som Haugar, et godt stykke kjørevei for brannvesenet 
og med aktiviteter av ymse slag bør og må man tenke brannsikkerhet. Ikke det 
at man har vært veldig dårlige på det før, men styret har nå satt spesielt fokus 

på dette, og gjort en del tiltak i den forbindelse.  

Brannvarslingsanlegget på Haugar er skiftet ut, 
og nå er det nye og moderne detektorer 
over hele huset, koblet inn til en helt ny 
sentral som angir nøyaktig hvilken 
detektor som signalet kommer fra. I 
tillegg skal det monteres såkalte 
”panikklys” og andre markeringslys 
som kobles automatisk inn ved 
behov. I skrivende stund gjenstår 
litt arbeide med det nye 
anlegget, men i midten 
av januar burde alt 
være på plass. Da har 
Haugar Ungdomslo-
kale et helt nytt og 
topp moderne vars-
lingsanlegg som skal 
oppdage det aller 
minste branntilløp, 
uansett hvor i huset det 
er. Det er mye takket være pedellens samboer, 
Dick Englund, at dette er muliggjort. Dick jobber 
med slikt til daglig. All montering har han gjort 
på dugnad, og anlegget har han skaffet oss til en 
rimelig pris. 
 
I begynnelsen av desember var pedellen på 
brannvernlederkurs. Forsamlingshus som Haugar 
er pålagt og ha egen brannvernleder, og hos oss 

har denne oppgaven vært tillagt pedellen. 
Det er med andre ord Rita som har ansvaret 

for at lover, regler og forskrifter om brannvern 
blir fulgt, at det blir holdt brannøvelser, at alt ut-

styr virker som det skal, kort sagt: at alt er i 
orden på Haugar i forhold til brann-
vern. 
 

Alle brannslukningsapparatene på 
Haugar skal skiftes ut, og nye er 

bestilt inn og er ganske snart på 
plass.  

 
Arbeidet med å få på plass 

gode rutiner for brannvern 
på Haugar er i gang. Rett 

etter årsmøtet skal også alle 
tillitsvalgte bli informert om og 

få opplæring i brannvernsarbeidet på Haugar.  
 
Som sagt tar ungdomslagets styre brannsikker-
het på alvor, og gjør alt som er mulig for å hindre 
brann, men om uhellet skulle være ute og ha la-
get så gode rutiner for ansvarlige for arrange-
menter, og så gode varslingsmuligheter og så 
godt merkede og synlige rømmingsveier at Hau-
gar skal være et så trygt sted å være på som det 
er mulig, selv i en nødssituasjon som en brann. 
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Velkommen på 

ÅRSMØTE 
onsdag 9. februar klokken 19.00 

”Gå på årsmøte, nei det vil jeg ikke. Tenk om jeg 
skulle bli valgt inn da.” 
Vel, noen tenker sånn. Og vi skal vel ikke benek-
te at slike ting skjer også. Men vi tror at den sjan-
sen er minimal i år. For det første tror og håper 
vi at valgkomiteen presenterer en komplett liste 
ved valget, hvis du da ikke selv stiller benkefor-
slag fordi du vil være med. For det andre er ing-
en styrer tjent med å få inn motvillige kandida-
ter. Den som velges skal ha både lyst og tid. 
 Høyjord Ungdomslag avholder årsmøte på 
Haugar ungdomslokale onsdag 9. februar klok-
ken 19.00.  
 På programmet står de vanlige sakene som 

årsmeldinger, arbeidsprogram, regnskap, bud-
sjett og valg. En regner med at komiteen som 
jobber med ”Nytt Haugar på Haugarplassen” leg-
ger frem resultatene og sin innstilling. Denne sa-
ken har nå holdt på såpass lenge at man må 
komme til en konklusjon om hva som skal skje 
videre.  
 Innkomne forslag er et av punktene, og fris-
ten for innsendelse her er 22. januar.  
 Årsmøtet er åpent for alle, men det er bare 
medlemmer som har stemmerett. Er du ny i byg-
da, eller bare litt nysgjerrig, eller enda bedre; in-
teressert i ungdomslagets arbeide - så møt opp 
da vel! 
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