


Åpent fra klokken 20:00 til klokken 01:30 
Atten års aldersgrense. 

Salg av vått og tørt til fornuftige priser.  
(Start voirspillet hos oss - det har du råd til!) 

Inngang: 200 kroner, billettsalg ved inngangen fra klokken 20:00. 



 

 

HØYJORDINGEN 
er et informasjonsblad som utgis av Høyjord Ungdomslag.  

Bladet postkassedistribueres gratis til alle husstander i Høyjord og omegn.  

Ansvarlig redaktør: Tom Cato Abrahamsen.  

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, Moaveien 1 A, 3158 Andebu 

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

Facebook: Høyjord ungdomslag - bygdas kulturformidler siden 1918 

Høyjordingen trykkes hos Pica Print Service - www.pica.no 
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Kl. 09.30  Gudstjeneste i Høyjord stavkirke 
Kl. 10.15  Kransnedleggelse på minnesmerket ved kirken 
Kl. 10.30  Toget går fra kirken 
Kl. 11.00  Samling på Haugar 
               Korpset spiller Nasjonalsangen 
               Tale for dagen v/Ordfører Bjarne Sommerstad 
               Underholdning ved elever fra 5. klasse 
               Kiosk, leker og loddsalg 
  Inngang kr 50 pr familie 
Kl. 14.00  Loddtrekning og avslutning 

Velkommen til 17 mai feiring på Haugar. 
Vi gleder oss til å feire grunnlovens 200 års jubileum! 

I kiosken selger vi kaker, brus, kaffe, vafler, is og pølser, det blir leker 
for barna med premier. 

Hjertelig velkomne til liten og stor, ung og gammel, Høyjording eller ei! 
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Vi inviterer til  
"Musikalsk oppdagelsesreise"  

på Kulturlåven i Høyjord  
lørdag den 24. mai kl. 18:00  

 
Det vil bli servering. Derfor må det være  

bindende påmelding innen 10. mai.  
Kuverten koster bare kr. 75,- og kan settes 

inn på konto nr. 1644 33 81582 i DNB.  
Godt drikke kan kjøpes. 

 
Vel møtt til hyggelig samvær.  
Velkommen skal dere være. 

 
Hilsen Thoralf Bjønnes 

Lyst å være med i en selvhjelpsgruppe? 
Noen ganger kan livet være vanskelig. 

Alle trenger noen å snakke med. 
Mulig Selvhjelpsgruppe kan være noe for deg! 

Vi kan starte opp grupper nå for dere som sliter med angst. 
Ta kontakt nå! Å det første skrittet til et bedre liv er valgt! 

Andebu kommune har utdannet veileder for selvhjelpsgrupper  
og kan hjelpe grupper med oppstarten". 

  
Ved interesse ta kontakt med: 
Linda Linnestad tlf. 92697884 

Frisklivsentralen Andebu kommune 



 

5 

Marianne flyttet til Høyjord 
i 1996, og har hele tiden 
mer eller mindre vært til-
knyttet ungdomslaget. Hun 
var også lagets leder i 1999. 
På årsmøtet i februar var 
hun med i valgkomiteen, og 
komiteen hadde gjort en 
god jobb med å fylle godt 
og vel 40 plasser med tillits-
valgte. Men som leder av 
hovedstyret hadde de ikke 
funnet noen som ønsket 
det vervet.  I selve årsmøtet 
var det flere som hintet til 
at ledervervet kunne Mari-
anne ta.  Og sporty som dama er, sa hun ja til 
det. 
 På spørsmålet om hun har noen planer 
eller vyer for laget som ny leder, svarer hun 
nei til det. Hun mener det er viktig og fortset-
te i det sporet man allerede er i, og gjennom-
føre de mål man har satt seg gjennom det 
årsmøtevedtatte arbeidsprogrammet.  
 Hun kunne selvfølgelig ønske seg at Hau-
gar fikk en ansiktsløftning både ute og inne, 
men innser at lagets økonomiske situasjon er 
slik at man ikke har midler til de store  tinge-
ne selv.  Men det er jo mulig at det er noen 
eksterne midler og hente ”der ute”, så det vil 
hun gjerne få undersøkt. 
 Marianne håper at laget klarer å opp-
rettholde det samme aktivitetsnivået, at Kjel-
lerklubben vil lykkes med sine satsninger, 
Festkomiteen arrangere fester som gir over-
skudd, Barneaktivitetsgruppa ordner noe for 

de minste, og at Husstyret 
får gjort det som er nødven-
dig for at huset er sånn no-
enlunde i orden. 
 Og så var det teater og 
revy da. Marianne håper in-
derlig at man klarer å få til 
noe også på dette plan. Hun 
har vært i kontakt med tre 
kapasiteter på dette områ-
det i bygda, og venter bare 
på en tilbakemelding på 
hvilke innspill de kommer 
med i den sakens anledning. 
 Det er mange store og 

faste utgifter bare det og 
drifte ungdomslokalet. For å få inn tilstrekke-
lig med midler arrangerer ungdomslaget fes-
ter. Den første festen går av stabelen allerede 
nå til onsdag 30. april. Det er den tradisjonel-
le natt-til-første-mai-festen. Christiania står 
for det musikalske. Lørdag 9. august gjentas 
fjorårets suksess med et nytt Sensommerpar-
ty. På scenen der finner vi  Torgeir & Kjendise-
ne, Blues Buddies og en ung herremann fra 
Horten som heter Tor-Magnus Sandbekk 
Eikrem. Og lørdag 11. oktober innbyr man til 
ny fest inne på Haugar med Roger Bergan & 
The Lose Cannons. Mariannes klare oppford-
ring til bygdefolket er: Vær med og bidra! En-
ten som frivillig hjelper eller som festdeltaker.  
Og kom gjerne når vi åpner, sier hun, og lok-
ker med ekstra rimelige priser i baren på star-
ten av kvelden. 
 Høyjordingen ønsker Marianne lykke til 

som lagets nye styreleder. 

Ny leder i ungdomslaget 
Siden Høyjord ungdomslag ble stiftet i 1918 har det stort sett vært menn som 
har bekledd styreledervervet i ungdomslagets hovedstyre. På årsmøtet i  febru-
ar  var det en dame som overtok som leder. Marianne Eckholdt heter hun, og er 
nok et kjent ansikt for de fleste i Høyjord. 
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Høyjord idrettslag har mange «baller» i lufta 
om dagen og helårsløype mellom Høyjord og 
Møylandsletta i Andebu er en av dem. Denne 
løypa kan brukes til sykling, gå turer og på 
vinteren blir det kjørt opp flotte skiløyper. 
Her er det muligheter for en flott søndagstur 
eller om man vil trene så er det gode mulig-
heter for det også. Det vil være muligheter til 
å bruke den til konkurranser også. Det er god 
fremdrift på denne løypa og den nærmer seg 
å bli helt ferdig, det vil også bli satt opp noe 
skilting/merking når den er ferdig. Det er 
John Arve Knippen som har stått i bresjen for 
denne løypa fra Høyjord sin side og han har 

gjort en kjempejobb. Løypa er beregnet på 
gående/syklende, men ikke noe motorisert 
annet enn løype maskinen. 
 Idrettslaget planlegger også og begynne 
med å pusse opp klubbhuset, det bærer preg 
av at det ikke er gjort noe der på flere år og 
trenger sårt en oppløftning. Hvis det er noen 
som ønsker å bidra med dette så er det bare 
å ta kontakt på mail til sekre-
taer.hil@gmail.com Vi er veldig takknemlige 
for alle som har mulighet til å bidra på dug-
nad. Oppussingen vil nok starte i juni 2014 og 
fortsette etter sommerferien. 
 Ski sesongen ble ikke så lang i år, men så 

I år er det 80 år siden Høyjord idrettslag ble stiftet og mange forandringer har 
det vært i løpet av alle disse årene, deriblant har det vært mange forskjellige 
som har sittet i styret. Per dags dato består styret av Stein-Erik Halleland (leder), 
Bjørn Roger Svartangen (nestleder), Morten Andersen (kasserer), Marit Skog-
heim (styremedlem), Boge Leegaard (leder av skigruppa), Kjetil Myhre (leder av 
fotballgruppa) og Monica Ludvigsen (sekretær). Varamedlemmer er Tina Fevang 
Gran og Anette Firing. 

mailto:sekretaer.hil@gmail.com
mailto:sekretaer.hil@gmail.com
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lenge det var snø, kjørte Boge Leegaard opp 
flotte løyper i år også.  Det ble også gjennom-
ført noen torsdager med poenglangrenn, 
med godt oppmøte og avslutning til slutt med 
premieutdeling og grilling utenfor klubbhu-
set. 
 Det er også bestilt inn en ny spinning 
sykkel til trimrommet, som vil bli levert etter 
påske. Så da er det bare å sykle i vei. 
 Fotball sesongen har akkurat startet og 
Høyjord idrettslag har for tiden 3 lag, dette er 
gutter/jenter- 05/06 med Jostein Myhre, Kje-
til Myhre og John Wallumrød som trenerer, 
det har også startet opp et nytt lag nå for 6 
åringene med Hanne Andersen som trener. 
Første uka etter påske så braker det løs med 
kamp for gutter/jenter- 2005/2006, og i juni 
2014 er de meldt på til Yngling cup. HEIA HØ-
JORD!!  Kom gjerne å se på, spesielt når de 
spiller hjemmekamp, jo flere tilskuere, jo gøy-
ere er det for ungene. 

 Følg med på facebooksiden til Høyjord 
idrettslag, her vil vi oppdatere om når det er 
kamper!! Vi har kiosk på alle hjemmekampe-
ne og dette pleier å være veldig populært. 
 Vi har mange flotte mennesker som stil-
ler opp som frivillige for å få til et godt tilbud 
for våre unge, håpefulle her i bygda og vi set-
ter veldig pris på det. Så stor takk til alle som 
stiller opp!! Er det noen som ønsker å bidra 
med noe, så er det bare å sende en mail til 
sekretaer.hil@gmail.com eller ta kontakt med 
en av de som sitter i styret. 

Vårdugnad blir torsdag 8. mai 2014 kl 17.30, 
da trenger vi hjelp til å få gjort klar banen og 
ommrådet rundt så det blir fint til 17.mai. Hå-
per på bra oppmøte denne dagen. 

For Høyjord idrettslag 
Monica Ludvigsen 

Sekretær 

mailto:sekretaer.hil@gmail.com


 

8 

Konfirmanter 
i Høyjord Stavkirke, søndag 4. mai 

Klokken 10.30:      
Tommy Berg 
Rikke Helmine Dahl 
Rebecca Bøe Hansen                       
Kristoffer Gran Lima 
Sandra Myhr 
Helene Smedsrud 
Veslemøy Snygg 
  

Klokken 12.30: 
Kiri Jørgensen Hilsen 
Ronja Leegaard 
Alf Jonas Skaug 
Ellen Lovise Smedsrud 
Eline Isaksen Trevland 
Hans Marius Lasken Valmestadrød 

, g

 

Trenger du et lokale? 
 

Du må gjerne leie Haugar til bryllup,  
konfirmasjoner, minnesamvær, vennefester osv. 

 

Vi leier også ut bord, stoler og dekketøy. 
 

Ta kontakt på 
Telefon: 33 44 20 79 

www.hul.no 
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INFO fra Høyjord Velforening 

 
Kontingenten er på vei ut i postkassene. Den vil være på plass i postkassene i slutten  

av april med forfall 15 mai. Den er uforandret, 250 kr pr år. 
 

Betalende medlemmer av Høyjord velforening får et medlemskort, fordelene kan  
sees på hoyjordvel.no. For å kunne utbedre nærområdene er velforeningen helt  
avhengig av innbetalt medlemskontingent, vi ønsker oss derfor så mange som  

mulig betalende medlemmer.  
 

Velforeningen har pyntet opp og sådd etter nedgravingen av vannledningen,  
vær vennlige å ikke gå der det er nysådd.  

I løpet av sommeren håper vi også å få drenert langs sykkelstien/tennisbanen. 
 

Ønsker dere at Norsk Tipping skal gi noen midler til Høyjord vel,  
kan ta med tippekortet til kommisjonær og registrere Grasrotandel  

på vel foreningen, org nr: 998316685. 
 

Vi håper mange har lyst til å komme på dugnad 6 mai kl 18.00 på lekeplassen.  
Her blir det sosialt, og vi serverer kaffe og kake. 

 
Til sist oppfordrer vi i styret til å plukke med seg søppel de ser langs veiene,  

fremfor å gå forbi, for et renere Moafelt. 

http://hoyjordvel.no
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To lørdager i vår, samt mange kvelder og flere 
ukedager har foreldre, ledere og speidere 
vært på speiderhytta i Høyjord og revet, 
snekret, malt, pusset, ryddet og fikset. Ute 
har vi byttet en vegg, vi har fått fire nye vin-
duer, huset har blitt malt grått og hvitt. Inne 
har vi malt i gangen, samt at speiderne har 
ryddet i diverse boder og kott. 
 Vi ønsker å sende en stor takk til alle 

som har hjulpet til, små og store, matlagere 
og barnevakter! Uten deres dugnadshjelp 
hadde hytta virkelig begynt å forfalle, nå er 
det igjen rustet for vær og vind! 
 
Tusen takk til naboer, Optimera, Viggo Skars-
holt og Andebu Sport og farge , - samt våre 
faste sponsorer – Gjensidige Andebu, VPI og 
Andebu Sparebank. 

Dugnad på Speiderhytta 
Mulig du har sett det, hvis ikke – kikk opp på Speiderhytta neste gang du kjører 
forbi. Den har blitt så fin at den er nesten ikke til å kjenne igjen! 
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Etter fjorårets suksess, måtte bare de driftige damene i Barneaktivitetsgruppa i ungdomslaget 
dra i gang med en ny akedag i Annabakken. Lørdag 8. februar klokken 12.00 satte man som 
årets akedag. I dagene før gikk man og lurte på om været holdt, og om det i det hele tatt var 
mulig og få gjennomført årets akedag. Men værgudene var i godlynne denne dagen, så ake-
dag ble det. Rundt 80 store og små fant veien til Annabakken. Nytt av året var salg av pølser, 
kaker, saft og kaffe. Det ble med andre ord et vellykket arrangement - og neste år er man i 
gang igjen….. 
Det sies at et bilde sier mer enn 1000 ord, så da hører vi på det. 

Akedag i Annabakken 
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Hva er innbyggerinitiativ? 
Gjennom å samle underskrifter har du som 
innbygger i en kommune eller et fylke rett til 
å sette en sak på den politiske dagsorden. Du 
har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall 
av saken. 
 
Hvem kan foreslå saker? 
Du må bo i den kommunen eller det fylket 
saken gjelder for å foreslå eller skrive under 
på en sak. Ungdom under 18 år kan foreslå 
saker. 
 
Hvor mange underskrifter trenger du? 
Du må samle underskrifter fra minst to pro-
sent av innbyggerne, eller minimum 300 un-
derskrifter dersom kommunen din har mer 
enn 15000 innbyggere. I fylkeskommunen er 
det nok med underskrifter fra 500 av innbyg-
gerne i fylket. 
 
Hva kan du fremme saker om? 
Du kan fremme saker som gjelder kommu-
nens eller fylkeskommunens virksomhet. I 
praksis betyr dette oppgaver som kommunen 
eller fylkeskommunen er engasjert i, både 
lovpålagte og frivillige oppgaver. Det er der-
med snakk om et vidt spekter av saker. 
 

Hva kan du ikke fremme saker om? 

 Saker som allerede er behandlet av kom-
munestyret (eller fylkestinget) i løpet av 
valgperioden. 

 Saker med samme innhold som et tidli-
gere innbyggerinitiativ. 

Dette betyr ikke at det forbudt å fremme 
”den samme” saken i løpet av én og samme 
valgperiode, eller at kommunestyret eller fyl-
kestinget ikke har lov til å behandle saken. 
Kommunestyret eller fylkestinget kan velge å 
behandle en sak som har blitt behandlet før, 
men initiativtakerne kan ikke kreve dette. 
 
Når må saken behandles? 
Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stil-
ling til saken senest seks måneder etter at 
den har fått nok underskrifter. Det er ett unn-
tak fra denne fristen. Seksmånedersfristen 
gjelder ikke hvis saken blir henvist til behand-
ling i forbindelse med en pågående plansak 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Hvor lenge kan en sak bli liggende? 
Saker som ikke har nok underskrifter etter 12 
måneder, blir slettet fra minsak.no. 
 
 

Kom med din sak! 
Nå kan du foreslå saker du mener vil gjøre Andebu kommune bedre 

Om du får med deg 110 personer som er enig med deg i en sak, kan du forvente 
at den kommer opp til politisk behandling i Andebu. Du trenger ikke ”løpe rundt” 
for å samler underskrifter - del saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Fa-
cebook eller Google+. Hvis du samler nok underskrifter må Andebu kommune 
vurdere saken din. Alle kan foreslå saker, uansett om du har stemmerett eller ikke.  
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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 18 år - 50 kroner i årskontingent. 
Enkeltmedlemmer over 18 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 atten år. 

Familiemedlemskap/husstandsmedlemskap - 300 kroner i årskontingent. 
 

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

Enkeltmedlemmer over 18 år - 150 kroner i årskontingent. 
 

Er man under atten år og bor i en husstand der de øvrige beboere ikke vil ha familiemedlemskap/
husstandsmedlemskap, men personen under atten 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, Moaveien 1 A , 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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Velkommen til tradisjonell 
natt-til-første-mai-fest 

på Haugar ungdomslokale 
Vi er ikke helt sikre på hvor mange år vi har arrangert ”natt-til-første-mai-fest” 
på lokalet vårt, men det vi er helt sikre på er at onsdag 30. april er det igjen klart 
for denne tradisjonsrike festen i Høyjord. 

Når dette leses har Festkomiteen i ungdoms-
laget samlet alle tråder, og fordelt alle de ar-
beidsoppgaver og gjøremål som er nødvendi-
ge for at du skal kunne oppleve en god fest 
på Haugar ungdomslokale. 
 
I år er det Christiania som skal sørge for den 
musikalske feststemningen - resten av stem-
ningen er det du selv som står for. 
 
Frontfiguren i Christiania er Kjetil Nordfjeld. 
Som vokalist og låt skriver har nå Kjetil Nord-
fjeld fartet rundt på Norske landeveier over 
35 år. Christiania har gitt ut fire album, det 
første i 2000 og EVIG VANDRING albumet 
kom i 2005. ”STERKE SAKER” ble tittelen på 
bandets 3 plate i 2011. 2012 ble oppsumme-
ringens år, hvor gutta la alle sine beste låter 
på en samleplate. Til sammen 32 spor på en 
dobbel cd hvorav to nye; GATELIV og EN 
GÅNG I LIVET som ble en duett med svenske 
Carolina Skaarup Ohlsson. 

De fleste låtene bandet gir ut er signert Nord-
fjeld selv. 

Under dansefestivalen i SEL, Gudbrandsda-
len, fikk Kjetil Nordfjeld fikk GULLSKOEN som 
årets tekstforfatter med låta ”En gång i livet”. 

KJETIL NORDFJELD er 47 år, vaskeekte Kongs-
vinger gutt. Har spilt trommer, keyboard og 
gitar i diverse band, ved siden av sin hoved-

rolle, som vokalist. Han har spilt dansemusikk 
i alle år, men er glad i mye forskjellig musikk. 
Har oppdaget at de fleste musikkstiler kan 
benyttes som balsam for sjela, bare man bru-
ker dem riktig….Han er utpreget distre`, og 
sikre kilder kan opplyse om at han bestandig 
har 100 ugjorte ting som surrer i hodet hans.. 
Han har fått diagnosen ”periodekreativ” av 
venner og musikerkolleger. 

I 2007 startet Nordfjeld opp NORVID A/S, og 
produserer bl.a. musikkvideoer for Norske 
band.  

MICHAEL GAVRIL …heter han. Bandets desi-
dert blideste gutt. Har alltid et smil på lur. 
Han elsker sin gitar, noe publikum fort legger 
merke til !  

FRED MORØNNING er bandets trommesla-
ger, og i tillegg til dette en meget dyktig 
trekkspiller, noe publikum vil får med seg fra 
guttas 3plate og fremover. Her bidrar Fred 
med sitt trekkspill på flere av låtene. 

LARS DAHLMANN er nyeste medlemmet i 
bandet. Feirer 30 år som musiker i år. Var 
med i svenske Candlers i første halvdel av 90 
tallet og svensk/norske Leif Lennartz frem 
mot 2000. Har også jobbet en del som 
Pubtrubadur med duoen Fun2do i noen år. 
Lars er en erfaren keyboardmann og arrang-
ør. 
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Onsdag 30.  april 
 

Haugar Ungdomslokale 
i Høyjord 

 

Åpent fra klokken 20:00 
til klokken 01:30 

 

Aldersgrense: 18 år 
 

Inngang: 200 kroner 
Billettsalg ved inngangen 

 

Salg av vått og tørt 
til fornuftige priser 

 

Medbrakt drikke er 
ikke tillatt 

 

Vi har betalingsterminal 
 

Arrangør: 
Festkomiteen i 

Høyjord Ungdomslag 
 

Støtt Høyjord Ungdomslag - kom på denne festen! 
Kom gjerne så tidlig som mulig. 

Hvorfor ikke starte med voirspillet hos oss? 
Barsjefen har lovet ekstra hyggelige priser på begynnelsen av kvelden. 

www.facebook.com/hoyjordul 
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Hilsen fra oss i Høyjord Ungdomslag 

Heisann, du kjære leser! 

Er du ny i bygda, eller har d
u en annen  

bankforbindelse enn Andebu Sparebank? 

Kunne du tenke deg et kundefo
rhold til Andebu 

Sparebank? 

På neste side finner du en ver
dikupong. 

Hvis du ikke er kunde i Andebu Sparebank, men kunne  

tenke deg og opprette konto 
der, så hjelper du samtidig 

oss, pluss at du får en god b
ankforbindelse. 

Tusen takk for at du hjelper oss ved at du inngår et 
kundeforhold med Andebu Sparebank! 

Hvorfor ikke kontakte Andebu Sparebank i dag for 

et godt tilbud til deg. 
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Ungdomslederordning 
på plass i Kjellerklubben 

Kjellerklubben er et av satsningsområdene til Høyjord Ungdomslag. Derfor har 
man inngått et samarbeide med Frilynt Norge om kjøp av ungdomsledertjeneste 
fra vår landsorganisasjon. 

Ungdomslagets hovedstyre vil at det tilbudet 
som er i Kjellerklubben skal være så godt og 
sikkert som mulig. Derfor var man ikke sene 
om å slå til på tilbudet fra Frilynt Norge om 
kjøp av ungdomsledertjeneste fra dem. 
 I mange år har ungdomsledertjenesten i 
klubben vært løst med frivillig engasjement, 
men man må bare innse at tidene forandrer 
seg, og at det ikke lenger er like lett og finne 
ildsjeler til den oppgaven. 
 Det som er litt pussig og tilfeldig er at 
vår nye ungdomsleder er en person med flere 
års erfaring nettopp fra Kjellerklubben.  Det 
er Jonas Haukjem som er ansatt som klubb-
rådgiver hos Frilynt, og i tillegg til rollen som 
ungdomsleder her i Høyjord har han også en 
tilsvarende rolle i klubben til Kodal ungdoms-
lag. 
 Det sier seg selv at ungdomslaget ikke 
har midler og mulighet til og ansette en per-
son i en stor stilling. Derfor tror vi at den løs-
ningen som nå er valgt er den beste. Nå kjø-
per vi en ekstern tjeneste, og trenger ikke 
tenke på noen rolle som arbeidsgiver med alt 
det medfører. 
 Den stillingsandelen vi har kjøpt er ikke 
stor nok til at Jonas kan være her fulle klubb-
kvelder to ganger i uken.  Hans primæroppga-
ve vil være ett tett samarbeide med det valg-
te ungdomsstyret med råd, veiledning og 
støtte. Den biten er veldig viktig, og Jonas har 
allerede gjort grep der. 

 Klubben skal selvsagt fortsette med sine 
faste klubbkvelder og arrangementer.  Men 
Jonas har også ønske, ideer  og planer om å 
videreutvikle klubbkonseptet. Med det me-
ner han at det skal skje mer enn tidligere. 
Han tenker seg å starte opp med små under-
gupper av klubben som kurs i film, dans, ung-
domsrevy osv.   
 - Det er så utrolig mange muligheter, og 
det er bare fantasien som setter grenser, sier 
Jonas. Han mener også at dette vil generere 
positivt til ungdomslaget som helhet. 
 Selv om det settes i gang diverse aktivi-
teter, er det selvsagt lov å komme på klubben 
og rett og slett ikke gjøre annet enn bare å 
sitte og slappe av og prate med venner.  Og 
klubben skal selvfølgelig være åpen for alle i 
målgruppen, enten man bor i Høyjord eller 
andre steder, eller er medlem av ungdomsla-
get eller ikke. 
 I slutten av mai har Jonas planlagt  et fel-
les kick-off for ungdomsstyrene i Høyjord og 
Kodal. Disse ungdommene kjenner jo hver-
andre, og kanskje dette også medfører et 
samarbeide på tvers av sognegrensene. 
 Hovedstøtet blir neppe satt inn på den-
ne siden av sommeren, vi har da mer tro på 
at ting skjer utover høsten og vinteren. 
 Vi ønsker Jonas og ungdomsstyret lykke 
til med det viktige ungdomsarbeidet de gjør. 

www.facebook.com/kjellerklubben 
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Det vil bli Olsok gudstjeneste 29 juli kl. 1800 i Høyjord Stavkirke. 
 

Vi får besøk av vår nye biskop Per Arne Dahl. 
 

Etter gudstjenesten blir det sang ved Tone Krohn  
og salg rømmegrøt, vafler og kaffe. 

 

Olsok gudstjenesten i Høyjord en tradisjon som går mange år tilbake i tid. 
Dette har skaffet mange penger til kirkestua som er under bygging. 

 

Bygdekvinnene har i alle år kokt rømmegrøt. 
 

Overskuddet i år vil også i år gå til å ferdigstille kirkestua. 
 

Håper du kommer til stavkirken denne dagen. 
 

Høyjord Menighetsråd 

Olsok i Høyjord 

Bygdekvinnene kommer med rømmegrøt Biskop Per Arne Dahl  kommer på besøk 
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Kunne DU tenke deg å bruke  
noen timer en lørdagskveld  

på nattevandring? 
 
Andebu Røde Kors går nattevandring i Ande-
bu. Hele hensikten er å bidra til å ha voksne, 
ansvarsbeviste mennesker på steder der 
ungdom ferdes - og på en tid av døgnet da 
dette ikke er en selvfølge. 
 
En nattevandrer er først og fremst et med-
menneske som tar ungdom på alvor. Det er 
en voksen person som tror det er mulig å 
skape et mer åpent og tryggere samfunn 
gjennom tilstedeværelse og kontakt. 
 
Nattevandrere befinner seg på steder hvor 
ungdom ferdes. De er ikke tilstede for å 
kontrollere, men lytte og observere. 
 
Nattevandrerne går hver lørdag i Andebu, 
Høyjord og Kodal. De møtes på Anexet ved 
Andebu Sykehjem klokken 22:00. 
 
Vi har vert så heldige at Andebu Kommune 
stiller med bil til disposisjon til vandrerne. 
Har du spørsmål, ønsker å være med i en ar-
beidsgruppe eller ønsker å være med, kon-
takt Solveig R. Aadne på 952 15 232 eller e-
post s.r.aadne@dcpost.no 
 
PÅ FORHÅND TAKK FOR AT DU STILLER OPP! 

Hva er nattevandring? 

Nattevandrere er frivillige voksenpersoner 

som er til stede på steder der ungdom fer-

des. Med nærværet av bevisste, edru voksne 

skapes det et tryggere gatebilde. 

Ungdomstiden handler for mange om å ut-

forske grenser og være der andre ungdom-

mer er. Dette kan føre til usikre situasjoner 

med rus og vold. Nattevandrerne er med på 

å skape trygghet i utemiljøet ved å være til 

stede på steder der barn og unge ferdes på 

kvelds- og nattestid. 

Nattevandrerne er ikke til stede for å kont-

rollere, men er lett tilgjengelige og imøte-

kommende når ungdom tar kontakt. De gri-

per ikke inn i konflikter, men kontakter politi-

et hvis situasjonen krever det. Nattevandrer-

ne går alltid sammen i grupper og har god 

tid til å stoppe, lytte og observere. En natte-

vandrer er en voksen person som tar barn og 

unge på alvor. Gjennom sin tilstedeværelse 

er nattevandrerne med på å skape et mer 

åpent og tryggere oppvekstmiljø. Nattevand-

ring etableres på bakgrunn av et behov i lo-

kalmiljøet. 

FACEBOOK: 
Nattevandring i Andebu 

mailto:s.r.aadne@dcpost.no
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Vestfold Ungdomsfylking har  
blitt til Frilynt Vestfold 

Etter og ha eksistert i 110 år, er nå Vestfold Ungdomsfylking (VUF) formelt ned-
lagt. Men organisasjonen som sådan er ikke død og begravet. Vi snakker nok 
mer om en navneendring, og kanskje en ny giv. 

Den formelle delen med overgangen fra VUF 
til Frilynt Vestfold ble gjort på et årsmøte i 
februar måned. Navnendring og nye vedtek-
ter ble vedtatt, og et styre ble valgt. 
 Samtidig har Romerike Ungdomsforbund 
(RUF) også vært gjennom samme prosess, og 
de heter nå Frilynt Akershus.  I tillegg har Fri-
lynt Buskerud blitt stiftet. 
 For de som ikke vet det var det VUF og 
RUF som i 1965 stiftet Norsk Frilynt Ung-
domsforbund (NFU). Forbundet skiftet for ett 
år siden navn til Frilynt Norge. Det er styret i 
Frilynt som gjennom en lengre prosess har 
besluttet og gjøre om fylkesleddene til det vi i 
dag ser resultatet av. Så vil bare tiden vise om 
dette var et riktig valg. Det kan legges til at 
både VUF og RUF har gått på ”sparebluss” i 
flere år nå, og man vurderte en nedleggelse 
eller en fornying. Og da var det altså forny-
ingsalternativet som ble valgt. 
 Hvilke oppgaver tenker man seg så at 
det nye fylkesleddet og dets styre skal ha? Jo, 
man tenker seg følgende: 

 Komme med innspill og høringssvar til 
kommuneplaner, rammebetingelser og 
saker som omhandler frivillighet, kultur -  
samt barn og unge. I samarbeid med Fri-
lynt sentralt vil dette bli som et ombud 
for våre medlemmer i den aktuelle kom-
munen. Gir synlighet og økt autoritet til 
Frilynt som viktig kulturorganisasjon. 

 Komme med innspill og høringssvart til 
fylkeskommunen på saker, planer og 
rammebetingelser som omhandler frivil-
lighet , kultur - samt barn og unge. Dette 
vil både gi synlighet og økt autoritet som 
viktig kulturorganisasjon. 

 Delta på årlige samlinger mellom fylkes-
styrer og lsandsstyre. 

 Nominere representanter til styret i 
eventuelt barne– og ungdomsråd, tea-
terråd og studieforbund i fylket. 

 Delta på årsmøter i barne– og ungdoms-
råd, teatrråd i fylket - og landsmøtet i 
Frilynt Norge. 

 Dele informasjon og nyheter fra Frilynt 
Norge via sosiale medier og e-post til 
medlemmer og ikke medlemmer i fylket. 

 Arrangere kurs for medlemmer i samar-
beid med andre fylkesledd/og eller Fri-
lynt Norge. 

 Arrangere lagledersamlinger for utveks-
ling av ressurser, ideer og samarbeid - 
samt informasjonsmøter om Frilynt Nor-
ge og våre tilbud. 

 Rekruttere nye medlemslag til Frilynt 
Norge. 

 Arrangere årsmøtet i tråd med vedtekter 
hvert år. 

 Delta på besøk i medlemslaga. 

følg oss på 
facebook Frilynt Vestfold 
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Velkommen til 

SENSOMMERPARTY 

på Haugarplassen, lørdag 9. august 
Høyjord ungdomslag vil også i år invitere til Sensommerparty på vår idylliske fest-
plass, Haugarplassen. Det hele går av stabelen lørdag 9. august, og arrangements-
komiteen har vært i arbeide en god stund nå. Under her kan du se nærmere på 
årets artister. Har du Facebook? Hvis du ennå ikke har trykket LIKER på vår side 
Sensommerparty - bør du gjøre det nå! 
FRIVILLIG? Vi trenger mange frivillige til og få dette arrangementet i havn. Vi 
trenger folk som kan være med og rigge til i forkant, vi trenger masse folk til å 
hjelpe til på selve festen både som vakter, salg og annet. Og ikke minst trenger vi 
ryddehjelp på søndagen. Er dette noe for deg? Ta i så fall kontakt med Marianne 
på telefon 900 64 049 eller på e-post: leder@hul.no 

Tor-Magnus Sandbekk 
 

Tor-Magnus er en ung mann fra Horten. 
Hans hovedinstrument er munnspill og 
gitar. Han har ingen spesiell utdanning, 
men har vært med på Bandseminar un-
der Notodden Bluesfestival, og har del-
tatt i UKM de tre siste årene. TM har 
vært med i Vestfold-talenter, og Norske 
Talenter. Han har i hovedsak lært å spil-
le selv, men også funnet litt hjelp på 
Youtube. Ettersom årene har gått har 
han ofte fått lov til å jamme med andre 
folk, og flere forskjellige band har hatt 
han med seg som gjesteartist. 
Tor-Magnus spiller hver dag. Han elsker 
og få med publikum på showet han 
framfører, og liker godt og lage liv og 
røre. 
Skal vi gjette på at Tor-Magnus er en 
skikkelig ”Up-Coming” stjerne? 
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Hæla i taket med Blues Buddies  
 
Blues Buddies er et røft og tøft showband fra Vestfold. Det syv-manns store bandet baserer 
sine konserter rundt musikken fra den legendariske kult-filmen "The Blues Brothers". 
Bandet har eksistert siden 1990-tallet og har i årenes løp gjort en rekke konserter/show rundt 
om i Norge og Sverige. Men repertoaret er ikke bare fra filmen, men også låter av blant andre 
AC/DC og Tom Jones for å nevne noen. Låter som blir pakket inn i Blues Buddies-drakt. 
Blues Buddies fikk strålende kritikker for sine fem utsolgte førjulshow, som ble arrangert på 
Hotell Klubben i Tønsberg i november og desember 2013.  
Anmelder Fredrik Rütter ga en femmer på terningen, og skrev blant annet dette i sin kritikk 
som sto på trykk i Tønsbergs Blad 30.11.2013. 
«The Blues Buddies kjører en heidundrendes Blues Brothers-tribute. Med høyt hevede mega-
foner, fulgt av deres temalåt på full guffe, entrer de scenen til ellevill jubel fra nesten fire hun-
dre gjester.  
Det tok omtrent bare 30 sekunder før det første paret kastet seg ut i dansen.  
 
De vet hva de er kommer for å høre, og mange synger med. Bandet spiller med høy intensitet 
og masse trøkk. Asle Tronrud trakterer bassgitaren, og Truls Gran har en stabel av keyboards. 
Tom Erik Rønningen har lange riff på gitaren og Per Arne Hansen sitter høyt med sine trom-
mer. Vokal gjest er Line Knudsen som ikke bare har stemmekraft, men også prakt. Hun drar i 
gang Aretha Franklin-repertoaret med en enorm energi. 
  
Hovedpersonene selv, Tom Bjørnsen, og den mest fremtredende av de to, Bjørnar Mikkelsen, 
jobber beinhardt. De har glimt i øyet og klarer å holde temperaturen oppe», skrev han. 
Du vet aldri var som skjer når bluesbrødrene Elwood og Jake med band inntar scenen … 



 

29 

Resyme`- her er hva som har skjedd så langt : TORGEIR Hansen og hans muntre bande – Kjen-
disene -  har, som vi husker fra forrige episode, gjennomført 2500 spillejobber, et utall hits og 
har unnagjort et vellykket jubileumsår. Men publikum vil fortsatt ikke gi slipp på våre helter ! 
Følg med i den spennende fortsettelsen. 
Vi går inn i historien der gutta har gitt ut en ny singel på et nytt selskap ( daWorks). Det fører 
til at Torgeir og Kjendisene legger ut på landeveien igjen. Denne gang er det « Jeg og min far» 
som skal promoteres for et sultent publikum og en sulteforet presse som har tatt imot dette 
nye livstegnet av en Youtube hit fra våre helter med åpne armer. 
Tilfeldighetene vil ha det til at denne singelen kommer ut nøyaktig 20 år etter platedebuten 
«Publiv»! Står vi så overfor nok en hurramegrundt-låt, kan du spørre, og svaret er at det gjør 
vi ikke. Dette er en ettertenksom ballade som kan få frem følelser selv hos de mest hardbar-
kede av oss. 
Men fortvil Ikke! Torgeir og Kjendisene har ikke glemt OPPDRAGET. Kallet de har fått er å un-
derholde rundt om i Norge. Det har de gjort til Særdeles Godt i 21 år og som vi vil oppleve i 
neste episode – festen fortsetter og fortsetter. 
Gå ikke glipp av Torgeir og Kjendisene når de kommer på Haugarplassen lørdag 9. august. 

www.facebook.com/sensommerparty 
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Kjellær’n er for deg som går på ungdomsskolen (og litt til) 
Åpent torsdager fra klokken 17.30 til 22.00 

BILJARD  |  PLAYSTATON  |  DATACAFE  |  KIOSK  |  MUSIKK 
TREFFE VENNER  |  SLAPPE AV  |   GJØRE INGEN TING 
BILSPILL: RATT OG PEDAL, 2 PLAYER, STORSKJERM 

Gratis inngang 
 
 

Minikjellær’n er for deg som går i fjerde til syvende klasse 
Åpent mandager fra klokken 17.30 til 21.00 

BILJARD  |  PLAYSTATON  |  DATACAFE  |  KIOSK  |  MUSIKK 
TREFFE VENNER  |  SLAPPE AV  |   GJØRE INGEN TING 
BILSPILL: RATT OG PEDAL, 2 PLAYER, STORSKJERM 

LEKER & KONKURRANSER 
Kroner 10,- i inngang 

Følg Kjellerklubben på Facebook 

Butikkplanene er foreløpig lagt på is 
Til tross for stor interesse fra bygdas innbyggere om butikk i Høyjord, har mulige 
kjøpmenn/butikkdrivere dessverre ikke delt den interessen. ”Butikkgruppa” har 

hatt annonse i Handelsbladet  uten respons. De har også 
vært i kontakt med mulige drivere, men også her har det 

vært liten interesse. De har derfor foreløpig valgt å legge det-
te prosjektet på is. Men om det skulle 

dukke opp noe nytt er de beredt til og 
ta en ny runde. 
”Butikkgruppa” skal i alle fall ha takk for 

sitt engasjement og at de har vært villige 
til og prøve og få til noe. 



 

 

Bente Wahl Hjulstad er pedell  
på klubbhuset til Høyjord IL. 

 

Hun tar seg av utleie og renhold av klubbhuset  
med garderober, treningsrom og kiosk. 

 

Kontaktes på tlf. 979 74 394  
(hverdager etter kl. 17.00 og helg) 
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Gang– og 
sykkelveien 

 

Gang– og sykkelveien fra Moa til 
Heimdal tar mer og mer form. 
Entreprenøren, Carl C. Fon, lover 
at veien skal være helt ferdig til 
skolestart. 



 

Skal du ha fest eller  

sammenkomst hjemme? 
 
 

Du vet vel at ungdomslaget leier ut bord, stoler, 
tallerkener, kopper, glass, fat og slike ting? 

Musikkanlegg med DJ er også mulig. 
 

 

Ta kontakt på telefon 33 44 20 79 i dag! 
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Skal du arrangere noe og trenger et lokale? 

Et alternativ er da Haugar Ungdomslokale 
 

Vi leier også ut bord, stoler og dekketøy om du 

skal ha fest eller annen samling hjemme hos deg selv. 
 

Ring 33 44 20 79 for bestilling/opplysninger 

RÅDYRJAKT 
Rådyrterreng ønskes leid. 

Ta kontakt med 
Severin Ellefsen 

Telefon 414 77 133 
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Her kunne din annonse  

eller innlegg stått! 

Til lag og foreninger i Høyjord og omegn: 
Vi vil at ”Høyjordingen” skal være så aktuell som mulig for alle 

våre lesere - derfor tilbyr vi gratis spalteplass for beskjeder, 
meldinger eller annet dere vil ha ut. 

 

Til næringsdrivende: 
Bruk gjerne ”Høyjordingen” som annonsemedium. 

For en billig penge kan du få din annonse på trykk hos oss. 
Annonseinntektene bidrar til utgivelsen av bladet. 

Ta kontakt for annonsering! 

”Høyjordingen” vil fra 1. mai også være  
tilgjengelig på Facebook - det betyr at ditt 
budskap/annonse når ut til ennå flere. 

Innlegg, annonsebestilling, forespørsler og lignende  
sendes på e-post til: post@hul.no 

Neste papirutgave av bladet er i september. 
Innleveringsfrist: 22. august 

”Høyjordingen” trykkes i et opplag på 800 eksemplarer, og blir gratis postkassedistribuert til 
alle husstander i Høyjord med omegn, Vivestad inkludert. 

Bladet blir postsendt lagets medlemmer utenfor distribusjonsområdet. 
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Årsmelding fra Høyjord Ungdomslag 

Hovedstyret har bestått av: 
Styreleder: Robert Wahlross 
Nestleder:  Tom Cato Abrahamsen 
Kasserer:  Marit Solberg 
Sekretær:  Linda Bakkeland 
Styremedlem: Anette Ektvedt 
1. varamedl.: Arild Jensen 
2. varamedl.: Mona Gran Sukke 
3. varamedl.: Bjørn Roger Svartangen 
 
Møter: 
Hovedstyret har hatt fast møtedag den tredje 
onsdagen i måneden, unntatt i juni og i desem-
ber. Det har vært bra oppmøte på styremøtene. 
Valgte styreleder, Robert Wahlross, fratrådte 
vervet sitt tidlig på våren grunnet sykdom. Nest-
leder, Tom Cato Abrahamsen, har vært funge-
rende styreleder resten av perioden. Lederen 
har representert og deltatt i diverse møter med 
samarbeidspartnere i perioden. 
 
Medlemmer: 
Det er totalt 508 registrerte medlemmer i Høy-
jord ungdomslag per. 31.12.2013. Det reelle 
medlemstallet er noe lavere enn oppgitt da med-
lemsregisteret ikke er ajourført. I tallene ligger 
også alle personer som er knyttet opp mot fami-
liemedlemskapet. Laget har fire nålevende æres-
medlemmer. 
 Medlemskontingenten for 2013 ble sendt 
ut i månedsskiftet november/desem-ber, mens 
den burde vært sendt ut på vårpatten. 
 Vi har i 2013 knyttet oss til HyprerSys, et 
medlemsregister som en rekke lag og foreninger 
benytter seg av, og som vi har tilgang til via vårt 
medlemskap i Frilynt Norge (tidligere Norsk Fri-
lynt Ungdomsforbund). Det var den valgte styre-
leder som i utgangspunktet påtok seg å være an-
svarlig for medlemsregisteret, men i hans fravær 
er denne oppgaven ikke blitt tilstrekkelig fulgt 
opp av andre. 
 
Haugar: 
Haugar ungdomslokale begynner å bære preg av 

tidens tann, og en oppgradering/oppussing av 
huset er høyt på ønskelisten. Utvendig fikk man 
dette året restaurert sydveggen med bytte av 
vinduer og del av kledningen med råte i. Samti-
dig fikk man malt veggen. Dette var nok den veg-
gen som var mest utsatt, og som hadde det 
største behovet for å bli gjort noe med. 
 Beate Hunnestuen er husets pedell, og hun 
utfører sine oppgaver til styrets største tilfreds-
het. 
 Musikkanlegg og diverse annet utstyr som 
ble innkjøpt i 2012, ble heller ikke montert opp i 
2013. 
 Utleien av Haugar lå i 2013 noe under 
2012. Det er flere som ikke ønsker å leie Haugar 
da de opplever lokalene som slitt, samt at toa-
lettforholdene anses som ”gått ut på dato”. Det-
te har vært et kjent problem i flere år. Nedgang-
en skyldes nok mer at vi har sagt nei til flere så-
kalte ungdomsfester på grunn av hærverk og 
ødeleggelser. Vi har også innført et depositum 
på 15.000 kroner for lokalleie. Dette beløpet til-
svarer vår egenandel på forsikringsskade. 
 
Økonomi: 
Vi har også i 2013 hatt god økonomistyring med 
Marit Solberg som kasserere. Men med både 
uforutsette utgifter og noe sviktende inntekter 
kan vi notere oss et underskudd i 2013. 
 
Dugnadsarbeide: 
Vi har i 2013 ikke påtatt oss eksterne dugnader i 
frykt for ikke å kunne skaffe nok dugnadshjelp, 
og av frykt for å ”bruke opp” folk som vi trenger 
til egne arrangementer. Internt har det vært 
dugnadsjobbing på sydveggen, samt en betydelig 
dugnadsinnsats i forbindelse med utefesten. 
 
Sensommerparty: 
Styreleder var prosjektleder og ”lokomotiv” fore 
Sensommerparty 10. august. Dette var hans 
”baby”, og han overbeviste styret om at dette 
var riktig vei å gå. Men når han brått ble syk og 
trakk seg fra alle verv og oppgaver i ungdomsla-
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get, innhentet virkeligheten oss. Hva gjør vi? Et-
ter krisemøte mente man at det beste ville være 
å kansellere alle avtaler. Dette ville bli for stort, 
for kostbart og en for stor risiko for oss. Men så 
enkelt var det ikke. Bookingfirmaet hadde en 
helt klar juridisk bindende avtale/kontrakt med 
oss. Vi kunne gjerne trekke oss, men måtte like-
vel ut med nær 400.000 kroner. Det var i ut-
gangspunktet avtalt tre arrangementer den hel-
gen, men to av dem klarte vi å kansellere uten 
kostnader. Men det største fikk vi ikke gjort noe 
med, så da var det bare å brette opp ermene og 
sette i gang. Arrangementsmessig ble det en suk-
sess. Rent økonomisk var det ingen gullgruve, 
men rundt 65.000  kroner i overskudd ble det til 
slutt. Hadde det ikke vært for Andebu Spare-
bank’s arrangementstilskudd på 100.000 kroner 
ville resultatet blitt røde tall. 
 
Representasjon: 
HUL var representert på årsmøtet i Norsk Frilynt 
Ungdomsforbund, som der skiftet navn til Frilynt 
Norge. 
Marianne Eckholdt og Tom Cato Abrahamsen 
representerte HUL på jubileumsfeiringen til An-
debu Sparebank på Park Hotel i Sandefjord. 
 
Hjemmesicen - Facebook: 
Vi bruker hjemmesiden - www.hul.no - regel-
messig for å informere om arrangementer og 
andre beskjeder. Det er Joachim S. Nordby som 
er webmaster og gjør det rent praktiske med å 
legge ut de sakene på hjemmesiden som han får 
beskjed om. 
 D e n  n y e  F a c e b o o k p r o f i l e n : 
www.facebook.com/hoyjordul brukes flittig, og 
vi oppfordrer alle om å like den. 
 
Høyjordingen: 
Bladet ”Høyjordingen” ble utgitt to ganger i 

2013. Redaktøren, Tom Cato Abrahamsen, er litt 
frustrert over at dette er en ganske ensom jobb, 
og at han ønsker seg litt hjelp til innsamling av 
stoff som skal på trykk. Bladet blir gratis postkas-
sedistribuert til alle husstander i Høyjord med 
omegn, samt postsendt til de av lagets medlem-
mer som bor utenfor postkassedekningsområ-
det. Så langt det er mulig prøver bladet og fortel-
le litt om hva som har skjedd i bygda, og hva som 
skal skje. Bygdas lag og foreninger, samt skolen 
og barnehagen inviteres tikl å bidra med stoff til 
bladet. 
 
Kjellerklubben: 
Hovedstyret mener at Kjellerklubben er et viktig 
lagstilbud. Man har manglet en ungdomsleder 
som kan ta litt styring, veilede og legge til rette 
for at det valgte Kjellerstyrfet kan drifte klubben. 
Vi har derfor inngått et samarbeide med Frilynt 
Norge med kjøp av ungdomsledertjeneste. Den-
ne tjenesten er så smått i gangsatt, og vi forven-
ter at dette skal  gi resultater på litt sikt. 
 
Konklusjon: 
Totalt sett må vi si oss fornøyde med 2013, og at 
ut fra de ressurser og muligheter vi har kan vi 
vise til aktivitet dette året. Det ser ut som om 
dette kan økes noe i 2014 ved at vi får flere res-
surspersoner og spille på. Tross alt synes vi det 
er moro og drive ungdomslag i Høyjord - og hå-
per at enda flere deler dette med oss. Vi benyt-
ter sjansen til og takke store og små for samar-
beidet som har vært, og håper på likre godt sam-
arbeide i 2014. 
 
 
Ovenstående er Hovedstyrets årsmelding 2013.  
Husstyret, Festkomiteen, Kjellerklubben, Barne-
aktivitetsgruppa og Økonomiutvalget la alle frem 
sine egne årsmeldinger for årsmøtet. 
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www.pica.no
facebook.com/picaprintservice

grafisk verksted

reklamebyrå

trykkeri

kopisenter

skiltmakeri

tekstiltrykkeri

profilprodukter



En alliansebank i eika.

– en trivelig bank med kloke løsninger

En trivelig bank med kloke løsninger 

for ungdom
Det er mye å tenke på når man står på terskelen til voksenlivet. Noe av det handler om penger,  
sparing og forsikring. Ofte kan det være smart å snakke med noen som har greie på det. Som  
kan gi deg trygghet i hverdagen og hjelpe deg med å nå drømmene dine. Vi vil gjerne være en  
sånn samtalepartner. Ikke for å tvinge på deg noe du ikke ønsker, men for å gi deg nok kunnskap  
til å ta dine egne valg. 

Kontakt oss for en prat!
andebu-sparebank.no/ungdom     epost@andebu-sparebank.no    tlf 33 43 83 00 
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