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Hei til alle i Bergan Vel!

En ny utgave av Skjærgårdsnytt er med dette utgitt.
Dette litt uoffisielle nyhetsbladet utgis 2 ganger i året
gang med informasjon til alle som sogner til Bergan
Vel. Innledningsvis vil jeg takke Jan Pedersen for
mangeårig innsats som leder av Bergan Vel. Det nye
styret er klare til å føre videre det gode fokus som har
vært på aktiviteter til glede for store og små i denne
delen av Færder kommune.

Det er mange flinke folk i dette området som ønsker
å bidra til gode aktiviteter. Og gjerne aktiviteter som
ikke ivaretas av andre organisasjoner eller lag. Det
siste tilskuddet av aktiviteter var utekinoen som ble
arrangert i oktober 2018. Utekinoen kom i stand etter
forslag fra Barne- og Ungdomskomiteen i Bergan Vel.
Straks styret fikk nyss om dette var vi positive til ideen
og støttet med det vi kunne. Ola-billøpet våren 2017
er et annet populært eksempel og vi satser på nytt
løp nå i 2019. Begge arrangementene er eksempler
på enkeltpersoners ønske om å gjøre noe bra for
lokalmiljøet. De fleste aktivitetene i regi av Bergan vel
har blitt til som følge av slike forslag. Har du en ide så
ta gjerne kontakt med en i styret, så gjør vi en

INFO

Å gjøre en frivillig innsats for lokalmiljøet tror jeg
bidrar til å knytte oss mer sammen. Vi har alle
begrenset med tid, men hvis alle bidrar med litt så får
vi til mye sammen. Og dersom du nylig har flyttet til
dette området så er det en fin måte å bli kjent med
nye folk.

Et av sommeren store høydepunkt for Bergan Vel
har de siste årene vært å arrangere konsert på
Barneskjær. Årets utgave vil være den 8. gangen
konserten arrangeres. Barneskjær driftes og leies ut
av Friluftskomiteen i Bergan Vel og er et offentlig sted,
hvor brygga er tilgjengelig for alle. Info finner du på
www.berganvel.no.
Da gjenstår det å ønske alle en god 17. mai og
jeg håper vi sees på et av våre arrangement!
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				 Arne - Leder, Bergan vel

Kontaktinformasjon:

Jan-Erik Bjørge
Petter Grødem
Trine Sommerseth
Marte Wrige
Pål Wrige
Jan Pedersen
Line Bülow-Kristiansen
Arne Lassen Urdahl
Gustav Kamfjord

Barneskjær:
Bob Voith
33 38 73 60
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s5 | OLABILLØP 2019

vurdering sammen på gjennomføring. De fleste som
er med i styret i dag har blitt engasjert i vellet på den
måten, men la ikke det legge en demper på gode ideer.
Vi er mange som står klare til å ta i et tak.

Styret/Redaksjonen:

Leder:
Arne Lassen Urdahl

s4 | LESERNES BILDEDELINGER

Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134
eller VIPPS #525991
Årskontingent kr. 150,Sjekk ut vår hjemmeside
www.berganvel.no

THOM HELL
OG AGNES STOCK
BARNESKJÆR
LØRDAG 22. JUNI
KL. 19.30

Følg oss på Facebook og Instagram!
@BerganVel

HJEMSENG

PSSST! Har du lyst til å lese tidligere Skjærgårdsnytt på nett?
Se www.berganvel.no sine hjemmesider og se under fanen “Skjærgårdsnytt”

S20 | FLYTSTI TAR OSS MED PÅ EN
SYKKELHISTORIE

S22 |SKJÆRGÅRDSQUIZ

Jon Bye- Andersen
HJEMSENG

Jon Bye- Andersen

BILLETTPRIS:BLADET:
350,- / BARN UNDER 16 ÅR: GRATIS
S24 |Billetter
BAKPÅ
selges på Nøtterøy Kulturhus eller per tlf. 90 66 52 57
Gratis transport fra Knarberg båthavn kl. 17.00
KONSERTPLAKAT
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LESERNES BILDEDELINGER

OLABILLØP 2019
I 2017 arrangerte vi Olabilløp for første gang. Det
ble en braksuksess, med mange deltakere og et stort
publikum. Dessverre måtte vi avlyse i 2018 siden vi
ikke klarte å få tak i nok dekk til sikring av banen. I
år har vi derfor alliert oss både med Dekk-team og
med renovasjons selskapet for å få låne dekk, til årets
olabil løp. Løpet arrangeres søndag 19. mai. Vi håper
de som har lyst til å delta rekker å bygge en bil eller to
innen den tid. Siden det er 17. mai helgen, satser vi på
at mange er hjemme og at mange tar turen for å se på
de tøffe sjåførene og bilene.
Klok av skade fra 2017 vil det bli en strengere teknisk
kontroll i år, for å sjekke at bilene er gode og sikre
nok. Vi krever bremser eller en annen metode for å
kontrollere farten (f.eks. at en voksen løper bak bilen
og er bundet samme med tau). Rattutslaget skal være
begrenset for å unngå at bilen svinger for krapt og i
verste fall velter. I tillegg kreves det som et minimum
at sjåfør og eventuelle passasjerer bruker hjelm.

Vi kjører for show og best stil, ikke på tid. Løpet passer
barn i alle aldre, såfremt de kan håndtere kjøretøyet
på egenhånd. Det kjøres på eget ansvar og risiko. Det
vil bli premiering av alle som deltar og kåring av årets
kuleste bil.
For å dekke arrangementsutgifter setter vi opp en
kiosk med salg av kaffe, saft og litt å bite i. Det vil
bli mulig å betale med Vipps. Vi gleder oss til årets
tøffeste billøp i Bergan Vel.
Ta med olabil, familie og venner til Veumåsen (starten
er fra nr 21) - søndag den 19. mai kl 13:00.
Velkommen til Bergan Vel Grand Prix 2019

				Tekst: Jan Erik Bjørge

Vi vil gjerne ha bilder til neste utgave av Skjærgårdsnytt!
Ta bilder og del de på instagram med
4

#skjærgårdsnytt #berganvel
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PADLELEDEN

I VESTFOLD

FAKTA PADELEDEN VESTFOLD

•Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, enkle
overnattingssteder og annen tilrettelegging

•Skal stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet
• Hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen

•Et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder, og har ansvaret for å
utvikle konseptet for padleleden. Kommunene har ansvar for å gjennomføre og finansiere merking og tilrettelegging langs leden
•Prosjektet er unikt i nasjonalt sammenheng

Vestfoldskjærgården har lenge vært blant
Skandinavias mest attraktive områder for padling
av kajakk. I sommer fikk denne vakre kyststripen
en tilrettelagt led med skilting/info, og enkle
overnattingshytter.
Padleled Vestfold blir Norges første, sammenhengende
padleled, hvor du fra sommeren 2018 har kunnet
padle langs merkede og tilrettelagte ruter av ulik
vanskelighetsgrad fra Svelvik i nord til Larvik i
sør. Prosjektet er igangsatt fylkeskommunen, og
gjennomføres i samarbeid med kystkommunene. Det
er allerede satt opp endel “padlehuker” for overnatting
og det skal bygges ytterligere utover våren. Følg med
på @padleledvestfold på facebook for status.
På Vestfold Guiden finnes det en total oversikt over
ulike padleruter som padleleden omfatter. Vi har
funnet frem en rute som omfattes innenfor velet. Dette
er en rute på 8km som tar ca. 2 timer å padle.

Bjerkø rundt fra Fjærholmen
Kort og enkel padletur enten du er nybegynnereller
bare ønsker en kort ettermiddagstur. Turen giren liten
smakebit på hva skjærgården i Færdernasjo nalpark har
å by på. Turen starter ved Fjærholmen, og etter utsett
legges ruta sørover via Barneskjær og over til Bjerkø.
Vær oppmerksom på kryssende båttrafikk. Bjerkø er
en av få øyer i Vestfold som fortsatt har fastboende.
Ruta videre føler langs land helt til sørsiden av øya.
Kursen dreier så nordover til du kommer på høyde
med Ulvøtangen. Her krysses sundet, vær oppmerksom
på båttrafikk. På Ulvøtangen er det fint å legge inn en
rast og benstrekk. Ruta går så videre nordover langs
land, i et område med mye bebyggelse.Kryss så over til
Fjærholmen igjen, og du er tilbake til start.
Turvariant: Her er mulighetene mange for å utvide
turen litt! Et godt tips er å legge turen via Ekornholmen
og over til Hvalø.

Kajakkstativ på Knarberg Båthavn!
Bergan Vel har lagt merke til at det har blitt innstallert
kajakkstativ på Knarberg Båthavn. Her kan man søke
om å leie plass. Les mer på oslofjorden.org for å legge
inn søknad!

Regler for bruk av «Rett ut» kajakklagring
Ansvar: Kajakken oppbevares på brukers eget ansvar i forhold til hærverk, tyveri og evt. andre skader som kan oppstå i
forbindelse med bruk av stativene.
Årsleie: Plassleie for medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd: kr 500,- pr. år.
Plassleie for ikke medlemmer: kr 975,- pr. år

Leieavtale. Leieavtalen fornyes automatisk. 3 måneders gjensidig oppsigelse. Innbetalt leie refunderes ikke om plassen
ikke brukes deler av tiden.
Betaling: Leien betales forskuddsvis. Hvis ikke faktura betales innen innbetalingsfrist, anses leieavtalen som avsluttet.

Om man ikke betaler leien, forbeholder OF seg retten til å fjerne kajakken. Kajakken legges for eiers risiko løst ved siden
av stativet. Om den da ikke hentes innen rimelig tid vil den bli ansett som eierløs og fjernet uten kompensasjon.
Medlemskap i OF: Medlemskap i OF er ikke inkludert i leieprisen, alle som ønsker kan bli medlem.
Merke: OF-årsmerke med plassnummer tilsendes. Det skal festes på kajakkens styrbord baug.

Sikring av kajakken: Stativplassene har påmontert «øyer». Vi anbefaler at du låser kajakken fast i stativet. Vi anbefaler
bruk av hengelåser og kjetting med plastovertrekk.

Tekst og bilder hentet fra Vestfold Guiden og Oslofjorden.org
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UTLEIE AV UTSTYR

Liste over utstyr som leies ut til velets medlemmer
Gjennom mange års drift av velforeningen, har vi gjennom
stort frivillig engasjement, mange hundretalls timer
dugnad, frivillige bidrag gjennom medlemskontingenten
og ikke minst fra midler og støtte, vi har fått fra det
lokale næringsliv og fra kommunen, klart å skaffe midler
utover normal drift og vedlikehold. Midlene er benyttet
til anskaffelse av blant annet turutstyr som brukes i
forbindelse med arrangementene våre for barn og unge,
og for velets medlemmer forøvrig. Både skoler og frivillige
foreninger, i vårt nærmiljø, er aktive brukere av utstyret.
Utstyret lagrer og passer vi på, så godt vi kan, slik at det
er i tipp topp stand når det skal brukes. I denne utgaven
av Skjærgårdsnytt har vi laget en liste, for å synliggjøre for
leserne og medlemmene våre, hvilket utstyr vi eier og hva
som kan leies ut til en rimelig penge til de som ønsker å
benytte det.
Type utstyr
Kanoer m/2 årer

Vi understreker at de som leier må behandle utstyret
forsiktig og riktig, og som om det var sitt eget. Ved
tilbakelevering skal utstyret være i samme stand og gjerne
enda bedre, enn det var ved utlevering. Alt skal være
rengjort og helt tørt. Dersom man kommer tilbake med et
telt etter en helg, som er fuktig etter en helg der man har
vært uheldig med værgudene, er det ekstra viktig at vi får
beskjed om dette slik at vått utstyr ikke pakkes bort og blir
ødelagt av jordslag, sopp eller mugg. Og har man allikevel
vært uheldig å fått ødelagt eller mistet noe, er det viktig at
leietaker melder fra om dette slik at vi kan fikse det før vi
leier ut til andre som da risikere å få utlevert dårlig utstyr
til sin tur.

Antall Leiepris

Tor B

Kano m/3 årer

1

100,- per døgn

Tor B

Tilhenger til kanoer

1

* inklusive

Tor B

Kajakker m/åre Hasle

2

100,- per døgn/stk

Jan P.

* inkludert i leie av kano/kajakk

Tor B

Voksen padlevester

2

* inkludert i leie av kano/kajakk, hvis ledig

Jan P.

Oppblåsbar 2-manns kajak

1

kun etter avtale

Tor B

Lavvoer (16 , 12 og 2x 8 manns)

4

kun etter avtale

Tor B

Telt (4 manns)

1

kun etter avtale

Tor B

Feltseng

2

50,- per døgn

Tor B

Myggnett

2

20,- per døgn

Tor B

20

10,- per døgn

Tor B

Mygghatter

Etter The Voice har Agnes hatt fokus på å skrive og
spille inn egne sanger og noen av disse blir å høre hos
oss.

Bergan vel sørger for at alle kommer seg til og fra
Barneskjær. Det vil bli satt opp transport fra Knarberg
ca klokken 17.30. Billetter kjøpes på Nøtterøy
kulturhus eller ved å ringe 90 66 52 57. Billettprisen
er satt til kroner 350,- som alle år tidligere kommer
barn under 16 år inn gratis.
Bergan vel satser på godt oppmøte og
en fantastisk konsert!!!

Kontaktperson

500,- per døgn

24

Hennes klare stemme og ektefølte formidling
berørte mange. ”Din stemme er bare magisk!” var
tilbakemeldingen fra hennes mentor Lene Marlin
gjentatte ganger.

Ta kontakt med en av oss, hvis du skal på tur eller skal
arrangere noe, og har behov for å leie noe. Så hjelper vi deg
med det om vi kan.
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Barn kanovester

ÅRETS KONSERT PÅ BARNESKJÆR

Kajakkvester

4

* inkludert i leie av kano/kajakk, hvis ledig

Tor B

Kajakker (nye vår 2015)

4

100,- per døgn/stk

Tor B

Partytelt 4x6m

1

250,- per gang

Tor B

Partytelt 4x8m

1

250,- per gang

Tor B

Turøks

2

50,- per gang

Tor B

Tursag

2

50,- per gang

Tor B

"Vanlige" partytelt

4

kun etter avtale

Tor B

Høytaleranlegg

1

250,- per gang

Jan-Erik

Det er med stor glede Bergan vel kan
annonsere årets konsert, Thom Hell og Agnes
Stock. Artistene kommer til Barneskjær lørdag
22.juni. Det blir en fin start på St.Hans helgen .
Dette blir en magisk konsert.
Thom Hell er en av Norges beste artister. Han har
vunnet en rekke priser, herunder spellemannsprisen i
2008 og 2010. Han er også kjent fra TV 2 produksjonen
Hver gang vi møtes. Han har en unik formidlingsevne og
vi er helt sikre på at han vil sørge for en uforglemmelig
konsert på Barneskjær.

Ikke nok med det…..
I år har vi vært ekstra heldige. Agnes Stock, kjent fra
blant annet The Voice kommer også. Agnes Stock er
oppvokst i Tønsberg og på Nøtterøy. Hun deltok i løpet
av høsten i fjor på sangkonkurransen The Voice, hvor
Agnes sang seg helt til finalen.

Tekst: Petter J Grødem

Jan Erik: tlf 93417034 // Tor B tlf: 91653332
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NØTTERØYJOGGEN

FOLKSOM FÆRDERCUP

Foto: Thea Natalie Svendsen - hentet fra Tønsbergs Blad

Færder kommune er med i et folkehelseprosjekt
med fokus på å fremme innbyggernes helse og
livskvalitet.
Høsten 2018 inviterte kommunen innbyggerne i
kommunen til å bidra med egne tiltak for å fremme
folkehelsen. Målet var og er at befolkningens stemme
blir hørt og skal nå frem til de som skal ta beslutninger
i kommunen vår, og at utviklingen av tilbud og tjenester
i større grad skal gjenspeile de ønsker og behov
innbyggerne har.
Heidi Stenehjem som bor på Nøtterøy, er et eksempel
på en innbygger med en god ide og en stemme som
ble hørt. Heidi har ifølge henne selv alltid vært opptatt
av løping og folkehelse. Hun ønsket å starte en gå/
løpegruppe, for å folk med seg ut på tur. Ikke bare
for å komme i bedre fysisk form, men også skape en
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sosial møteplass, der man blir kjent med andre både
i og utenfor eget nærområde. Nøtterøyjoggen er en
møteplass for nettopp det. Her er det åpent for hvem
som helst og det koster ingenting å være med, foruten
et par gode sko og treningstøy. Her møter du masse
forskjellige folk fra nybegynnere og utrente, til de
som har litt erfaring og er i litt bedre form, men felles
for alle er at trim er godt for både kropp og sjel.
Ved å melde seg inn i facebook gruppa
@Nøtterøyjoggen får man informasjon om når det
er trening og hvor man skal møtes. Siden kan også
brukes for å dele tips og erfaringer som andre kan ha
nytte av.

Det blir FOLKSOM Færdercup 25. – 26. mai i år,
som i 2018. Dette er andre året vi arrangerer
turneringen, som skal spilles i Nesskogen og på
Tømmerholt, og som inkluderer alle årgangene i
barnefotballen – fra 6-åringene til 12-åringene.
Både jenter og gutter. Det er så langt påmeldt ca.
190 lag fra om lag 30 ulike klubber, og vi satser
på at det som i fjor vil delta godt over 200 lag i
turneringen. Morsomt i år er at det kommer en del
lag fra andre fylker, blant annet fra Lyn, Mjøndalen
og Strømsgodset. Det vil spilles mer enn 400
kamper denne helgen, som involverer om lag 1 500
fotballsparkende barn. I år som i 2018 er vi heldige
og har fått mange gode sponsorer fra det lokale og
regionale næringslivet. Dette er helt nødvendig
siden dette er en gratiscup, og siden vi også i år skal
kjøpe inn flotte deltakerpremier til alle barna. Vi som
arrangerer cupen og Nøtterøy Fotball håper selvsagt

på stor oppslutning også fra folk i nærmiljøet, som er
hjertelig velkommen til Nesskogen siste helgen i mai.

Bygget kostet 13,5 millioner å få på plass, en million
mindre enn først antatt, uten at det blitt brukt av
kommunale midler. Kun ved hjelp av spillemidler,
hjelp fra sponsorer og ikke minst en formidabel
dugnadsånd har dette vært mulig.
Vi gleder oss til å ta dette i bruk!

Det er anledning til å leie Nøtterøy IF sitt anlegg/
klubbhus. Nøtterøy IF leier kun ut til personer over
30 år til arrangementer og jubileer i helgene og
ukedager.
Kontaktperson: Anne Lene Kristiansen,
Mob: 92481021
Mail: a.l.kristiansen@medisin.uio.no

Tekst: Jan Erik Bjørge

Tekst: Thomas Sando/ Bilder: Hege Asp
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BILDER FRA EN SVUNNEN TID
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EN FREMTIDSRETTET SKOLE

Barneskolen vår, Oserød Skole, er en barneskole der
mange barn i Bergan krets tilbringer skoledagen.
Den ble tatt i bruk i 2004, da Bergan og Hårkollen
skole ble lagt ned. Skolebygningen er formet som
en hånd med fire fingre. Dette er en baseskole hvor
hver base har store åpne rom, mindre grupperom,
arbeidskroker og innlæringskroker
te
Stensdalsbussen ru

6 - 50-tallet

Duken p

å 60-tall

et

6
ergan 198

d/B
Skallesta

Skolen har miljøarbeider, sosiallærer, helsesøster,
bibliotekar og leseveiledere. I tillegg har skolen nært
samarbeid med PPT og forebyggende barnevern.

Tekst: Marte Wrige
Bilde hentet fra nettet

HUSKELISTE FØR SKOLESTART!
•Ryggsekk. Ryggsekk markerer overgangen fra barnehage til skole, og oppleves derfor
som en spennende ting av enhver unge. ...
•Pennal og bokbind. Pennal er et must for skolebarn, og butikkene bugner av mange
forskjellige typer. ...
•Drikkeflaske og matboks. ...
•Regntøy og jakker. ...
•Navnelapper. ...
•Sko og støvler. ...
•Klær til skolestart

Ulvø Ska

llestad
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Innredningen er fleksibel og flyttbar. Hver base
består av et varierende antall elever og lærere som
samarbeider om undervisningen.
Håndflata i bygget inneholder fellesareal som aula,
tumlerom (myk gymsal), realfagsrom og musikk- og
formingsavdeling, i tillegg til administrasjonen

Skolen har ca. 410 elever og 56 ansatte.
Administrasjonen består av rektor, to inspektører,
SFO-leder og servicemedarbeider.
SFO er delt i to avdelinger med ca. 190 barn til
sammen.

Bilder hentet fra facebook gruppen
“Du vet du er fra Nøtterøy”
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- OPPRØR I SKOLENE -

- HERSTAD OG BERGAN -

Steinar Marvik på Interkommunalt Arkiv på Kongsberg
(IKA) tok i sin artikkel utgangspunkt i en kilde han fant
som arkivar. Han fortsatte med søk i sine arkiver og
laget sin artikkel med disse kildene. Redaksjonen mente
at Thor Hansens liv i tillegg kunne belegges med kilder
i lokalmiljøet, og resultatet følger her. De to artiklene
viser spennvidden i hvilke kilder som kan brukes til et
portrett.
Hele historien om lærer Thor Hansen er fargerik
og interessant. Som lærere flest på den tiden
involverte han seg i en rekke forhold på Nøtterøy.
I tillegg til forannevnte kan blant annet tilføyes:
Han var gårdbruker og var med og stiftet Nøtterø
Landbrukslag og ble den første formannen (18841888). Han var også pott og panne i dannelsen av
Nøtterø Forbrugsforening i 1876 (i dag Rema på
Borgheim) og stifter av og første formann i Nøtterø
Venstre (1896). Han kunne som medeier i et skip
også kalle seg skipsreder. Hansen ble også bestyrer
for hovedsetet for biblioteket. Han var videre også
en av flere «bankdirektører» i den nystartede
Nøtterø Sparebank (1857).

Også Nøterø Husflidsforening

Alle disse vervene var kanskje ikke så unaturlige for
en samfunnsengasjert lærer, men i 1887 holdt han
et foredrag i Nøterø Landboforening om «Husflidens
Tilbagevenden i Hjemmet.» Han hadde lite til overs for
nymotens importvarer: «Tøier og Klædningsstykker
kræver den klingende Mynt og skaffer en tom Pung.»
Han mente at selvlagde ting i hjemmet var mye
bedre: «Arbeide giver Tilfredshet i Sindet, Sundhed
og Styrke» mens lediggang er roten til alt ondt. De 34
møtedeltagerne, «Mænd og Kvinder» ble enige om å
stifte Nøterø Husflidsforening med formålet å «.. vinde
Husfliden tilbage til Hjemmet og til Brugen av norske
og hjemmevirkede Klædesvarer.»
Et artig poeng blir da at dagens aktive husflidsforening
på Nøtterøy nylig har fått permanent tilhold på
historielagets Fagertun ved Kjernås. Det ville den
gamle hedersmann satt umåtelig pris på.
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Best skikket som hans ettermann var Bergan-læreren
Christian Kaldager «som sang bedre enn Thor
Hansen på Herstad». Berg forteller videre: «Nu var
hesplen blit endda mer vrien.» Påny nektet Herstad å
være klokkerskole, og Thor Hansen kunne heller ikke
godt tvinges vekk. Da fremkom en radikal tanke. Det
skulle opprettes en høyere allmennskole for Kaldager
med lokale nær kirken, men utgiftene skremte. Man
fikk da først se å få skikk på den lavere skole! het
det. Den geskjeftige Harbitz lanserte et spennende
kompromiss: Kaldager skulle konstitueres som
klokker og fremdeles bo og holde skole på Bergan.
Foreldrene tidde still. De ville ikke miste Kaldager.
Men han måtte dele klokkerinntektene med Thor
Hansen, som påtok seg å være organist og å føre
kommunikantregisteret (liste over altergjester, reds.
tilf.). Begge fikk avslag i lærerlønnen.

Thor Hansen og hans kode, Elise Mathilde Hansen

Fikk sin medalje

Thor Hansen fikk sin borgerdådsmedalje. Det bekreftet
hans datterdatter overfor lærer Helga Hiorth, som
i 1981 arbeidet med Herstad skoles historie. Men
alt gikk ikke bestandig helt på skinner for den gamle
hedersmann. Lorens Berg forteller i sin bygdebok om
hvorledes Thor Hansen ble involvert i et skoleopprør
fra foreldrene på Herstad, ikke mot ham, men mot
lærer/klokker-ordningen. Dette spredte seg også siden
til Bergan skole.
Thor Hansen fikk borgerdådsmedaljen i sølv. (SNL)

I 1855 døde bygdens populære klokker, Rasmus Holm.
Den opplagte etterfølger var hans vikar gjennom
mange år, J. H. Davidsen. Men etter skoleloven måtte
klokkeren knyttes til en fastskole. Dermed satte
blant andre den iherdige nye sogneprest Georg Prahl
Harbitz, en ruvende skikkelse i Nøtterøy bygdehistorie,
fortgang i byggeplanene for fire fastskoler – Herstad,
Bergan, Torød og Skjerve. De kom i 1856 – Tømmerholt
seks år senere og Føynland i 1877.

Thor Hansen fikk borgerdådsmedaljen i sølv (SNL)

Ville ha klokkeren

Men så skjedde noe overraskende. Lorens Berg
beretter:

Foreldrene på Herstad gjorde opprør – de ville ikke
ha klokkeren som lærer, for han var jo av og til nødt
til å forsømme skolen. Ville skolekommisjonen tvinge
på dem klokkeren, så truet de med å melde seg ut og
danne sin egen skolekommune – noe loven ga adgang
til. Den floken kunne ikke en gang Harbitz løse.

Resultatet ble at Davidsen skulle konstitueres som
klokker og bo og holde skole mot å betale 20 spesidaler
til skolekassen (av sin klokkerlønn underforstått). Han
skulle spille orgel, undervise i sang, være kasserer,
bibliotekar og endelig gi avkall på klokkerbolig. Han
døde allerede i 1858.

Hansens kollega, C. Kaldager
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17. MAI PROGRAM

Begge på Herstad

Denne ordningen varte noen år, men i 1864 «meldte
Bergan protest». Både foreldre og Kaldager var vel
blitt lei av den lange kirkeveien, heter det. Dessuten
hadde flere av skolene for stort elevtall, og en ny
ide ble lansert – en ny to-etasjes skole på Sem, med
almueskole i første og høyere skole i annen etasje.
Og her skulle også klokkeren bo. Samtidig skulle det
bygges en skole på Kjønnerød. Denne planen vakte ny
strid, men så en stund ut til å seire.
Men tanken om en høyere skole på Nøtterøy var ennå
ikke moden. Herredsstyret stemte saken ned, og man
ble i stedet enige om å bygge på Herstad, Skjerve og
Bergan skoler. Alle fikk to lærere.

Slik endte Thor Hansen og Christian Kaldager som
kolleger på Herstad skole, den siste også som fast
klokker. Thor Hansen virket på Herstad i 52 år. Han
sluttet i 1908 etter 65 år på kateteret og døde i 1914.

Avisen Tunsbergeren trykket 26.3.1914 en nekrolog
ved hans død. «Thor Hansen var en personlighed som
vilde noget – for at bruge et av hans yndlingssuttrykk
– og hva han vilde, kjæmpet han for djervt og
paagaaende. Derfor var det ogsaa ofte strid om hans
navn. Vistnok av samme grund kom han sjelden til at
indeha nogen av de saakaldte kommunale tillitshverv.
Det er nu en gang saa, at det ikke altid er de som vil
noget, der beklær disse. Allikevel har han sat merker
efter sig.»

Tradisjonen tro skal vi også i år markere
nasjonaldagen på Oserød skole
Vi i årets 17. mai komité vil med dette invitere små og store til en flott
feiring på skolen. Det presiseres at det er et arrangement for alle,
uavhengig om man har barn som går på skolen.

Kl. 13.00 går det tog fra Meny til skolen med skolekorps.
Vi oppfordrer alle til å følge toget inn til skolen.
Arrangementet avslutter kl. 15.30

Herstad skole i påbygd tilstand.

Tekst og bilder hentet fra Nøtterøy historielag
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Det vil bli tale for dagen, tradisjonelle 17. mai leker,
salg av kaker, pølser, is, kaffe mm.

I år så kan man forhåndskjøpe bonger som man bruker når man skal ha mat, drikke, kaker og is.
Disse kan forhåndkjøpes 13-16 mai ved Kiwi hjemseng og Meny Skallestad klokken 16.00-17.00
alle dager. Det vil også være mulig å kjøpe bonger ved skolen på 17 mai. Det er fortsatt mulig å
betale med kontanter og vipps.
I år slår vi et slag for miljøet og kutter ut premier ved lekene.
Det er en glede i seg selv å være med på lekene.
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NØTTERØY SKOLEKORPS

Nøtterøy skolekorps ble stiftet i 1950 som Nøtterøy
guttemusikkorps, og var aktive med å spille på
17. mai allerede året etter. I 1955 ønsket man seg
et eget korps på Teie, og Teie guttemusikkorps
ble da stiftet. De første årene var Nøtterøy
guttemusikkorps og Teie guttemusikkorps samlet
under et felles styre, men de to korpsene skilte lag
og ble to selvstendige korps i 1962. Som vi ser av
navnene var korps til å begynne med forbeholdt
gutter. Men heldigvis kom jentene til etterhvert.
I Nøtterøy ble jentene med i 1962 og i Teie ble de
med i 1965.

De to korpsene på øya eksisterte i mange år som to
selvstendige korps med et utstrakt samarbeid. Men
i 1991 så man at den kunne være fordelaktig med
et stort korps på Nøtterøy. Da ble Nøtterøy gutteog jentekorps og Teie skolemusikk slått sammen til
Nøtterøy skolekorps, slik vi kjenner det i dag. Nøtterøy
skolekorps består i dag av tre korps aspirantkorpset,
juniorkorpset og seniorkorpset. Når musikantene starter
spiller de først ett år i aspirantkorpset. Etter det første
året følger to år i juniorkorpset, før musikantene blir tatt
opp i seniorkorpset. Der kan man spille til man er 19 år
gammel.
Siden det ble ett korps har Nøtterøy skolekorps vært et
aktivt og stort skolekorps. Korpset har vært på utallige
turer rundt i verden, som USA, England, Sverige,
Danmark og utallige steder i Norge. Korpset har deltatt
i flere konkurranser og senest i 2018 ble Nøtterøy
skolekorps Norgesmestre i marsjering og vant 2.
divisjon på Hjertnesfestivalen.
Dirigent for seniorkorpset er Tibor Szurscik, som har
vært dirigent for skolekorpset i 5 år. Dirigenten for
juniorkorpset og aspirantkorpset er Anett Brubeg som
har vært i skolekorpset i 4 år.

Idag har korpset 91 musikanter, fordelt på de tre
korpsene. Korpset har musikanter i alderen fra 8 til 19
år. Nøtterøy skolekorps har medlemmer fordelt på alle
aldre i denne spennet. Gjennomsnittsalderen er i dag
11,5 år. Vi har musikanter fra alle skolene på Nøtterøy,
og tar opp musikanter hovedsakelig fra disse. De holder
til og har øvelser på Oserød skole. De øver på SFO og i
tumlerommet hver torsdag.

- ET KORPS I VEKST!

marsjsesonger, hvor 17. mai inngår. De starter ofte
denne også med en helgesamling. Nøtterøy skolekorps
satser seriøst på å både marsjere og spille med høy
kvalitet når de er ute, og har en egen marsjinstruktør
som heter Tor Andre Stokknes. De har ofte flere
oppdrag hvor de marsjerer og spiller i løpet av våren

“Å spille i korps er en kulturell og sosial
fritidsaktivitet som har stor aktivitet gjennom
hele året”, sier leder Kenneth Larsen til Bergan Vel.

Nøtterøy Skolekorps øver ukentlig hele året, og har to
til tre helgsamlinger for å øve mer intensivt.

De starter korpsåret samtidig som skoleåret. Og hver
høst har de en helgsamling for å få en god start på
repertoaret de skal spille den kommende høsten. I
løpet av høsten har de en konsert med alle tre korpsene
på Nøtterøy kulturhus. I 2018 markerte de at det var
musikkorpsenes år med å invitere Åge Sten Nilsen til
å være solist sammen med de i kulturhuset. Når det
nærmer seg jul spiller de på julegrantenning på Teie
Torv, og i nissetog til velforeningene. På julaften spiller
de i kirken. I løpet av høsten arrangerer de også ofte
huskonserter for noen av korpsene.
Etter jul, så starter de igjen opp med en helgesamling for
å øve inn nytt repertoar. Seniorkorpset deltar som regel
på i konkurranse på Hjertnesfestivalen i Sandefjord.
Her setter de sammen et kort konsertrepertoar som de
spiller for publikum og dommere. I 2018 ble Nøtterøy
skolekorps belønnet med 1. plass i 2. divisjon. Tidlig
på våren arrangerer de også en vårkonsert hvor alle
tre korpsene fremfører det de har øvd inn i løpet av
vinteren. Denne har de ofte på Oserød skole.
Samtidig sent på vinteren eller tidlig på våren begynner

17.mai toget fra Oserød skole

På slutten av hvert korpsår arrangerer de turer for alle
musikantene. Noen av disse er mer eller mindre faste,
mens andre varierer. Aspirantkorpset reiser ofte til
Aspirantkorpsfestivalen i Skien hvor de spiller sammen
med andre aspirantkorps og overnatter på skole
sammen med mange andre musikanter i samme alder.
Denne turen avsluttes ofte med en tur innom Lekeland
i Skien.
Juniorkorpset alternerer mellom å reise på
korpsfestivaler i Norge det ene året, og å dra til
Danmark det andre året. Seniorkorpset drar annet
hvert år på en festival i Norge. De andre årene reiser
de på tur til utlandet og deltar på festivaler eller andre
musikkarrangementer der. De har i løpet av de siste
årene vært i England og Danmark og planlegger en
jubileumstur til USA i 2020.
Nøtterøy skolekorps har flere ganger vært
norgesmestre i marsjering, og nå senest i 2018. Da ble
NM arrangert i forbindelse med Sommarlandfestivalen
i Bø, hvor skolekorpset deltok. De marsjerte da et
planlagt program, og spilte et tilhørende program.
De deltagende korpsene ble bedømt av befal fra HMK
Gardens musikkorps, og Nøtterøy skolekorps ble da
belønnet med 1. plass og norgesmestertittelen.

Konsert i Nøtterøy Kulturhus - Foto: Line Grelland

“I Nøtterøy skolekorps er vår hovedinntektskilde
loppemarkeder. Dette har vi to av i året, og disse er
godt besøkt. Det vil si at for foreldre til musikanter i
Nøtterøy skolekorps er det kun forventet at man bidrar
på ett loppemarked på høsten og ett på våren. Ut over
dette er det ikke dugnadsarbeid ved å ha barn i korps”,
legger han til.
Nøtterøy skolekorps er et janitsjarkorps og har
instrumeter tilpasset dette. Det vil si at de har fløyte,
klarinett, saksofoner, horn, trompet, trombone,
baryton, tuba og slagverk. De har mange musikanter
som spiller slagverk og har derfor de siste årene satset
tungt på å skaffe spesielle slagverksinstrumenter som
pauker, xylofon, vibrafon, marimba med mer.

Det å spille i Nøtterøy skolekorps er en kulturell og
sosial fritidsaktivtet som gir sosiale relasjoner på tvers
av alder og skolegrenser kombinert med kulturelle
opplevelser og det å lære seg å spille et instrument
alene og sammen med andre. “Nøtterøy Skolekorps
er et stort og inkluderende korps som alltid ønsker
nye musikanter velkommen”, sier Kenneth Larsen.
De har hovedopptak av aspiranter i mai, hvor de har
en åpen dag der alle som er interesser kan prøve
ulike instrumenter og få informasjon om korpset.
I 2019 vil dette være 23. mai.

Fra Sommarlandfestivalen 2018. Foto: Kenneth Larsen

Nøtterøy skolekorps er et korps i vekst, som holder et
høyt aktivitetsnivå og spiller på egne konserter og på
offisielle oppdrag gjennom hele året. Skolekorpset er
en av få fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 8
til 19 år som tilbyr et sosialt felleskap på tvers av alder
og skolegrenser på Nøtterøy. De holder også et høyt
nivå gjennom samarbeid med Færder kulturskole om
profesjonelle instrumentallærere og dirigenter.
Se forøvrig nye nettsider til skolekorpset på
www.notteroyskolekorps.no

Tekst av
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“Det er nok en myte at det ofte er dugnader
i forbindelse med korps”, sier Kenneth Larsen.

Ferske norgesmestre i marsjering 2018.
Foto: Kenneth Larsen

Tekst: Trine Sommerseth
med innspill fra Kenneth Larsen
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PÅ EN SYKKELHISTORIE

FLYTSTI TAR OSS MED
På et idyllisk område midt på Nøtterøy finner man
Flytsti sine lokaler som holder til i en rød låve på
tunet hvor Truls Ekelund og kona bor sammen med
sine tre barn.
Bergan Vel tok turen hit for å få litt historie bak konseptet
Flytsti. Vi blir møtt av en rolig og behagelig Truls som
i samme øyeblikk som vi ankommer leverer fra seg en
sykkel som har vært på service til en kunde. Her var det
en personlig atmosfære vi ble møtt med, og mens vi fikk
sett oss litt rundt i lokalene, avsluttet Truls praten med
kunden sin.
En felles interesse
Truls er opprinnelig billakkerer og drev eget firma
med dette tidligere. På den tiden var den eldste sønnen
hans, Jesper, i skolealder og foreldrene var opptatt av
at han skulle finne seg noen sportslige aktiviteter som
han kunne drive med på fritiden. Sønnen kom hjem
en dag og hadde funnet sin idrett; han ville begynne
med terrengsykkel og meldte seg inn i en sykkelklubb
i Tønsberg. Det var treninger et par ganger i uken og
Truls slang seg med i baktroppen istedenfor å sitte å
vente på at treningen ble ferdig. Det at Truls ble med
på denne interessen gjorde at sønnen og Truls syklet
sammen utenom mye på fritiden. De startet med å sykle
litt rundt i skogen bak huset der de bor, og sønnen var
ute så å si hver dag med sykkelen sin. De systematiserte
dette etterhvert ved å få tak på et turkart fra kommunen,
og de utforsket flere stier som stod oppført på kartet.
«Her har det skjedd mange endringer siden kartet ble
skrevet», sier Truls. Han forteller at stier endres hele
tiden og nye stier blir til. Dette kan være fordi et tre
ramler ned på den opprinnelige stien, eller at dyr og
folk tråkker nye veier. «Kommunen burde ansatt noen
til å holde stiene på øya vedlike», sier Truls med litt
humor i stemmen.

Foto: Truls Ekelund
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Et møte som satt en spire for Flytsti

Guidet tur

Truls gir tips om sykkelustyr!

Med større og større entusiasme for terrengsykling fikk
Truls tilbud om å trene sykling på treningssenteret ved
badeland. Han tok med sykkelgruppen sin ut på turer
og en dag da de skulle sykle til Tjøme var det en bil som
fikk øye på gruppa. Dette var SantaCruz-importøren
i Norge, som fikk sitt første møte med Truls, og har i
dag godt og tett samarbeid med firmaet som i dag er
registrert som Flytsti AS.

Flytsti arrangerer også guidede turer for grupper fra
2 til 25 personer av gangen. Flytsti har demosykler
og utstyr til uteie for slike arrangementer. Her kan
man ved interesse få seg en tur ut i stien med en
ekspert på område, være seg kun interessen eller for
utdrikkingslaget. Truls er også engasjert i tilrettelegging
av «pump track» som er å sette opp «humpete» baner
for terrengsykling. Truls røper at han faktisk har sin
egen «pump track» bane bak huset.

Som nummer en så MÅ alle ha hjelm sier Truls, utover
det bør man ha sykkelbukse og gode hansker.
Utovet det bør man ha:
• Sykkelbukse
• Sykkelsko/flats pedaler
• Briller
• Sekk
• Ringeklokke
• Knebeskyttere
• Lys når det er mørkt

Stor entusiasme blant folk

Flytsti AS ble ikke registrert som foretak før i 2018,
men felleskapet om Flytsti har holdt på i flere år før
det. «Flytsti er direkte oversatt fra engelsk, Flowtrail,
som handler om duvende opplevelse på ett spors
sti», sier Truls. Det er stor interesse for nettopp dette
med stisykling i området og det fikk Truls kjenne på
da han for en del år tilbake laget en event på facebook
med stisykling fra Verdens Ende til Slottsfjellet. På
under et døgn var det 75 påmeldte i aldre 13-74 år
av ulike kjønn. Det var 74 som fullførte turen og den
ble avsluttet på Havariet på Tønsberg Brygge. «Vi fikk
deler av restauranten for oss selv», sier Truls. Havariet
syntes dette var morsomt konsept og omrokkerte på
andre gjester for at de sykkelentusiastiske gjestene
skulle få plass. Den 75.te syklisten kom til after bike
etter en liten tur på sykestua for et lite kutt over øyet.
Dette var en av hans første turer på sykkel i skogen,
men han ble ikke skremt av den første opplevelsen og
er fremdeles en del av fellesskapet.

Løypekart

Når man er ute og sykler er det mange som liker å
«tracke» turen sin via GPS og laste den ned til for
eksempel trailguide.net. Her ligger mange stier lastet
ned fra syklister. De er merket med fargekode – sort,
rød, blå og grønn – hvor sort er det «vanskeligste»,
mens grønn er de letteste løypene. Færder kommune
har masse stier og utforske – noen mener til og med at
stitettheten er blant den høyeste i Norden!

Følg @flytsti på facebook og meld deg inn i gruppen
«På stitur med flytsti» du også!

På instagram finnes dessuten mange bilder fra turer
med #forosssomlikersti og #flytsti
Vi gleder oss til å følge Flytsti videre og skal ved nær
anledning booke oss på guidet tur med Truls!

«Smiles per hour»

Siden den første turen har det blitt mange turer for
Truls og gjengen som følger Flytsti. «Her kan alle
melde sin tur på facebook gruppen», sier Truls. Det er
lav terskel for å bli med på terrengsykling. «Dette skal
være gøy», sier Truls. Turene måles ikke i puls, men
«smiles per hour». Vi skjønner fort at dette med sykling
er en lidenskap for Truls, som er engasjert i Flytsti mer
eller mindre på fulltid nå. Flytsti livnærer seg på salg av
sykler i alle varianter, utstyr og service. Den dagen vi
var på besøk så hadde Truls 12 sykler på service. Folk
reiser fra Kongsberg, Notodden og andre steder på
Østlandet for å levere sykkelen sin på service hos Truls.
Han selger også alt fra sykler med kurv til fulldempede
sykler i prisklasse fra 6.000 kroner og oppover. Truls
spør alltid sine kunder om hvor de liker å sykle før han
kan anbefale de en sykkel. «En sykkel er mer enn bare
fargen, den skal passe til nettopp deg», sier Truls.

Tekst og foto: Trine Sommerseth
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SKJÆRGÅRDS Norske elver

Konger & Vikingtid

3.
4.
5.
6.

3.

1.
2.

9.
10.

Hva er promillegrensen til sjøs?
Kravet til båtførerbevis gjelder båtførere født
fra og med hvilken dato?
Hvor mange meter er en nautisk mil?
Hvor fort har du lov å gå for motor innenfor
de gule bøyene som markerer offentlig badeområde?
Hva avgjør hvilken side du skal passere
en rød stake?
Hvilken side skal du passere kardinalmerke som er
sort øverst og gult nederst?
Hva betyr hvit sektor (gul på kartet) fra et fyrtårn?
Hva kalles fyrkarakteren som har lengre
lys- enn mørkeperiode?
Hvor mange grader er lysvidden på topplanternen?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hva er jobben til Bastian?
Hvor bor Tobias?
Hva kjører Syvertsen?
Hva heter røverne?
Hva slags husdyr har røverne?
Hva heter tanten til Kamomilla?
Hvilket instrument spiller Kamomilla?
Og hva spiller Barberer Sørensen?
Hvem har skrevet boken om Kardemomme by
Når ble boken gitt ut?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kardemomme by

7.
8.
9.
10.

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

9.
10.

Hvilket bilmerke har modellene XC40,
XC60 og XC90?
Hvilket bilmerke lager roadsteren MX-5?
Hva er opprinnelseslandet til bilmerke Jaguar?
Hvilket britisk bilmerke knyttes gjerne til
James Bond?
Hvilket bilmerke har modellene Jazz og Civic?
Hvilket kjent bilmerke, etablert i 1926
har sitt hovedkontor i Stuttgart?
Og hvilket bilmerke har sitt hovedkontor i
den 101 meter høye bygningen, kalt Vierzylinder?
Hvilket bilmerke ble grunnlagt av
Alexandre Darracq og Nicola Romeo?
Hvem grunnla bilmerket Porsche?
Hvilken finsk kjøretøyprodusent
produserer hovedsakelig lastebiler
og pansrede kjøretøy?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

USA
Canada
Argentina
Mexico
Chile
Jamaica
Cuba
Haiti
Uruguay
Brasil

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva betyr det om noe er «lø»?
Hva vil det si «å hooke»?
Hva menes med «han er keeg»?
Hva betyr «lættis»?
Hva gjør en gjeng som «loker»
Hva betyr ordet «dud» om noen sier:
«sjekk han duden der»?
Hva betyr «yolo»?
Hva er en «gerro»?
Hva betyr «å tæsje»?
Hva betyr «avor»?

Språk (født på 2000-tallet)

7.
8.
9.
10.

(Red. anm: Vi fant disse 10 spørsmålene på internett. Ingen i
redaksjonen til Skjærgårdsnytt er unge nok til å kvaltitssikre om
spørsmålene henger på greip og vi tar således intet ansvar for
eventuelle feil, eller om noe er utdatert og nå betyr noe annet..)

Musikk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I hvilket band er James Hetfield vokalist?
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse,
Jim Morrison og Kurt Cobain var like gamle
når de døde. Hvor gamle var de?
Hvem vant Spellemannsprisen for årets låt i 2018?
Han har låter som «Faded» og «The Spectre».
Hva heter artisten?
De er kjent som Staysmann & Lazz, men hva
heter de egentlig?
Hun bruker fornavnet sitt som artistnavn.
Etternavnet er Solbakk Raabe. Hvem tenker vi på?
Låten «Glycerine» ble gitt ut i 1994, på
albumet «Sixteen Stone». Hva heter bandet?
Utover vokalisten besto bandet av Brian May,
Roger Meddows-Taylor og John Deacon.
Hva het bandet og vokalisten?
Bandet hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet.
Etter flere års pause samlet de seg igjen og
spilte konsert på Valle Hovin, 19. juli 2018.
Punkbandet ble dannet i 1983 og har gitt
ut låtene Bob, Linoleum og The Brews.
Hvem tenker vi på?

Ekstraspørsmål

Quiz av: Pål Wrige

Konger & Vikingtid: 1. Kong Harald V 2. Slaget ved Lindisfarne 3. Prins Sverre Magnus 4. 1066 5. Halvbrødre 6. Kong Oscar II 7. Kong Olav V 8.
Carl XVI Gustav av Sverige 9. 17.1.1991 10. Harald Hårfagre.

Båtførerprøven

6.

Hva heter hovedstaden - Amerika

Bilmerker: 1. Volvo 2. Mazda 3. Storbritania 4. Astin Martin 5. Honda 6. Mercedes-Benz 7. BMW 8. Alfa Romeo 9. Ferdinand Porsche 10. Sisu Auto.

9.
10.

4.
5.

Hvem er Norges Konge?
Hvilken hendelse i år 793 markerer
starten på vikingtiden?
Hvem er i dag nr. 3 i arverekkefølgen til
Den norske tronen?
Når var slaget ved Stamford Bridge?
Hvilket slektsbånd er det mellom Harald
Hårdråde og Olav den Hellige?
Hvem var Konge under unionsoppløsningen
mellom Norge og Sverige i 1905?
Hvem var farfaren til nåværende Kronprins Haakon?
Hva heter nåværende Konge av Sverige?
Når døde Kong Olav V?
Hvem regnes som den første kongen av Norge?

Hva heter hovedstaden - Amerika: 1. Washington, D.C 2. Ottawa 3. Buenos Aires 4. Mexico by 5. Santiago 6. Kingston 7. Havanna 8. Port-auPrince 9. Montevideo 10. Brasilia.

8.

1.
2.

Språk (født på 2000-tallet): 1. Teit, kjedelig 2. Å kline 3. Han er sossete/prøver å se rik ut 4. Noe er veldig morsomt 5. De henger rundt uten noe
mål 6. En fyr eller gutt 7. Forkortelse for “You only live once” 8. En røyk 9. Å stjele eller lure 10. Å stikke, dra eller komme.

7.

Hvilken elv renner gjennom Kongsberg?
Hvilken elv, kjent for rafting, renner gjennom
Heidal i Sel kommune?
Har Eikeren sitt utløp i nord- eller sørenden?
Hva heter elven som renner ut av Tyrifjorden?
Og hva heter elven som renner ut av Mjøsa?
Hva heter Norges nest største elv, som danner
riksgrensen mellom Norge og Russland?
Hvilken foss, med loddrett fall på 145 meter,
er en del av elven Bjoreio?
Hvilken elv er Trollfoss, Vestfolds største foss,
en del av?
Hvilken elv renner under Trollveggen?
Hvor mange høydemeter faller Glomma?
(aksept +/- 25 meter)

Musikk 1. Metallica 2. 27 år (27 Club) 3. Sommerkroppen (Mads Hansen) 4. Alan Walker 5. Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen 6. Sigrid 7. Bush
8. Queen/Freddie Mercury 9. Guns N’Roses 10. NOFX.

1.
2.

Kardemommeby: 1. Politimester 2. I tårnet 3. Trikk 4. Kasper, Jesper og Jonathan 5. En løve 6. Tante Sofie 7. Piano 8. Klarinett 9. Thorbjørn Egner
10. 1955.
Båtførerprøven: 1. 0,8‰ 2. 1.1.1980 3. 1852 m 4. Det er forbudt å ferdes der 5. Leias hovedretning 6. Nord (Nord-merke) 7. Trygg sone 8.
Okkulterende 9. 225° 10. Jeg forstår ikke din manøver.
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Svar:

ADVENTSKALENDER

Norske elver: 1. Numedalslågen 2. Sjoa 3. Nord (Vestfosselva) 4. Drammenselven 5. Vorma 6. Pasvikelva 7. Vøringsfossen 8. Dalelva 9. Rauma
10. 748 m.

LØSNINGEN PÅ ADVENTSKALENDEREN I FORRIGE
UTGAVE AV SKJÆRGÅRDSNYTT VAR:

Ekstraspørsmål: Post svaret på Bergan Vel sin Facebook-side @berganvel
Vi trekker en vinner som får en gratisbillett til sommerkonserten
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THOM HELL
OG AGNES STOCK
BARNESKJÆR
LØRDAG 22. JUNI
KL. 19.30
HJEMSENG

Jon Bye- Andersen
HJEMSENG

Jon Bye- Andersen

BILLETTPRIS: 350,- / BARN UNDER 16 ÅR: GRATIS
Billetter selges på Nøtterøy Kulturhus eller per tlf. 90 66 52 57
Gratis transport fra Knarberg båthavn kl. 17.00
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