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Legevakt 35 04 84 20
DYRLEGE 37 15 23 21

Brøyting:
Tlf. 482 68 705

Tore Skåli - Tlf. 414 02 244

Styret informerer . . .
2009 tegner til å bli et år med store utfordringer. Midt
opp i finanskrise og dystre fremtidsutsikter er det virkelig befriende å kunne trekke seg tilbake til det gode
hytteliv ved foten av Havrefjell. Her kan vi samle krefter
og ikke minst hvile ut i naturskjønne omgivelser. Det
er i slike stunder hytta virkelig kommer til sin rett. Å få
renset opp i kropp og sjel er viktig når vi nå skal ta fatt
på utfordringene som venter oss. Ingen tvil om at vi er
priveligerte som har denne mulighet. Vi i styret har det
siste året videreført de planer som ble presentert på
siste årsmøtet.
Vår hjemmeside, www.sandtjonnlia.no, er blitt en realitet og det er gledelig å se at så mange bruker denne.
Siden er under stadig utvikling, så helt i mål er vi ikke.
Kom gjerne med innspill, hvis du har.
Bommen er også endelig på plass. Et omfattende og
ikke minst tidkrevende prosjekt er ved veis ende. I
skrivende stund er den ikke i drift, men den er testkjørt
og klar til bruk. Vi håper vi med dette tiltaket slipper å
oppleve flere innbrudd og tyverier i hyttefeltet samtidig
som den vil bidra til å redusere unødvendig og uvettig
kjøring. Som en liten bonus har vi p.g.a. strømførsel
til bommen også fått lys i avfallsbodene. Det er
befriende å slippe å måtte kildesortere i bekmørke senhøstes og vinterstid.
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Det er også på sin plass å takke Statskog og Nils Olav
Sunde for at branntårnet er restaurert og endelig på
plass. Vi vet at dette har vært et tungt og tidkrevende
prosjekt. Derfor hyggelig at resultatet er blitt så bra.
Som brukere lover vi å ta godt vare på det.
Sist, men ikke minst, en takk til Havrefjell Utvikling AS
ved Knut Martin Felle og Tore Skåli for det gode samarbeid.

ÅRSMØTE

Ambisjonene om skiløype helt inn
i Løytesdalen er også blitt en realitet.
Styret innkaller
I tillegg er det lagt ned mye arbeid
herved alle medlemmer
i løypenettet rundt Sandtjønn og
av Sandtjønnlia og omegn
ellers i hyttefeltet.
velforening til årsmøte 2009.
Totalt sett kan vi nå skilte med
over 35km oppkjørte skiløyper,
Sted: 	Grendehuset på Felle
noen jeg synes vi skal være stolt
Tid: Skjærtorsdag 9. april
av. Utvikling av løypenettet skal
Kl.: 16.00
imidlertid være en kontinuerlig
prosess, hva gjelder kvalitet og
Styret
antall km.
Sandtjønnlia
og Omegn
Så langt ser det ut til å bli en
Velforening
snørik vinter og vi håper så mange
som mulig tar skiene fatt og kommer
seg ut i den flotte naturen.
Det er også gledelig å se at branntårnet
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endelig er på plass igjen. Dette landemerke, som er så
viktig for oss, har vært dypt savnet. Nå står det der,
fullt restaurert. Klatr deg en tur helt til topps i tårnet og
opplev en utsikt som er helt fantastisk. Vi garanterer at
du vil bli bergtatt. Du kan lese mer om branntårnet på
hjemmesiden vår.
Til slutt vil vi få rette en takk til alle dere som har stilt
opp på dugnader enten det har vært i regi av bomprosjektet eller oppgradering av badeplass og løypenett.
Videre, takk til dere som var med i slukningsarbeidet i
forbindelse med den dramatiske skogbrannen på Felle
sist Pinse. Flott at vi som hyttefolk bryr oss. For de av
oss som var med fikk vi oppleve hvilke enorme ressurser dette lille bygdesamfunnet virkelig besitter. Maken til
mobilisering, omtanke og ikke minst pågangsmot har
jeg aldri opplevd. Her har nok vi ”byfolk” mye å lære.

Vel møtt på årsmøtet!
Kristian Bay
På vegne av styret i
Sandtjønnlia og Omegn
Velforening

Dramatisk
for Pål

Få kjenner terrenget omkring Havrefjell bedre
enn Pål Sætre (65). Han har tråkket mil etter mil
i området sammen med fuglehunden Raya. I høst
gikk det galt. Men redningen var ikke langt unna.

Alarmspesialisten i
Nissedal!
•
•

•
•

Nå over 250 kunder.
Ha kontroll på hytta
slepp innbrudd og
skadeverk.
Slå på varmen fra din
mobiltelefon.
Få en servicemann
med nøkler i bygda.

Ta kontakt for
et tilbud nå.
Tlf. 350 45 555
Eller sjå heimeside

www.aarak.no
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Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen

Pål Sætre og fuglehunden Raya godt plassert
i den flotte hytta ved Havrefjell.

Pål og Raya hadde jakta rundt Solhomfjell da det
skjedde.
- Jeg var vel litt ukonsentrert. Plutselig forsvant liksom
bakken under meg, forteller Pål. - Ankelen knakk rett
av. Og der lå jeg og kunne ikke komme meg opp. Men
Raya forsto at noe var galt og krøp inn i armkroken min,
liksom for å vise at den ville passe på meg.
- Hvordan fikk du varslet?
- For en gangs skyld hadde jeg mobiltelefonen med
meg. Det har jeg vanligvis ikke. Jeg ringte kona i Tønsberg og hun ringte til Knut Martin(Felle). Han, kona
Anne og sønnen Truls (7) dro oppover.
Og der lå altså Pål og ante ikke om noen ville finne
ham. Og var det mulig klare å få en redningsekspedisjon opp i det uveisomme terrenget.

Pål hadde gitt beskjed på mobilen at det var nytteløst
med terrengkjøretøy. De ville ikke ha en sjanse i det
kupperte området. Men Tore Skåli og broren Stein
visste råd. De hadde observert at Stian Solberg drev
kalking fra helikopter rundt Felle. Og det tok ikke mer
enn to minutter før Stian avbrøt jobben og var på vei
mot Pål.
- Tok det lang tid før helikopteret fant deg?
- Jeg var utrolig vanskelig å få øye på, fordi jeg
uheldigvis hadde på meg grønne klær i grønn natur.
Det så håpløst ut. Men så oppdaget helikopterflygeren
den oransje vesten til Raya. Jeg forsto at det var redningen.
Pål forteller at det var imponerende å se hvordan helikopterflygeren manøvrerte maskinen til å lande i det
bakkete terrenget opp mot Solhomfjell. Kort tid etter lå
Pål Sætre på operasjonsbordet på Arendal sykehus.
Knut Martin, Anne og Truls kom opp i mellomtiden, og
tok hånd om geværet og hunden.
Nå er ankelen til Pål full av skinner og skruer. Og han
har kommet seg på beina igjen. Pål vil takke alle
dem som hjalp ham under den dramatiske turen den
15.september i fjor.
-Hva har du lært av dette?
- At jeg må tenke sikkerhet på jakt. Og ikke minst – ta
med sporlys og mobiltelefon.


Pål Sætre med sin historiske kanon under skilekene
som velforeningen arrangerer hver påskeaften.
Sandtjønnlia og omeGN velforening
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Et nytt og rikere liv!

Velkommen til
NY E
Åpningstider
Nærmat Felle:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

10-17
09-16
10-17
09-16
09-18
10-14

OBS! I forbindelse
med helligdager, kan
det være endringer i
åpningstidene.
For opplysninger om
dette, ring
35 04 57 55 eller
sjekk oppslagstavlen
i butikken.

Felle

landhandel

- Din lokale dagligvare

Knut Åge Felle
har f.o.m. 2008 tatt
over driften av Felle
Landhandel.

Vi har ellers:
MEDISINUTSALG
FISKEKORT

Støtt opp
om din lokale
hyttebutikk!

Det komplette byggevare huset finner du på Brokelandsheia
Godt utvalg av hytteprodukter.
Størst utvalg i trelast, byggevare og interiør!

Bjordammen

BYGGSENTER
Brokelandsheia, 4993 Sundebru Tlf: 37158870
Åpningstider: man-fre 07.00-17.00 lør. 09.00-14.00
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litt eldre ut, så vi ender med å snu. Men før vi kommer
opp bakken tenker jeg at vi kan banke på huset ved
siden av, siden vi allerede hadde kommet så langt. Da
kunne vi spurt om tips til hvor de trodde ungdommen
oppholdt seg/var.
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Høstværet hadde akkurat kommet. Sommeren gikk alt
for fort. Jeg ligger under et deilig pledd med en god
kopp te. Livet er egentlig ganske fint nå. Både fri fra
skolen og gode venninner ved siden av meg. Kan det
bli bedre? Stress og mas forsvinner i en vakker røyk
fra peisen. Stearinlysene er tent og vi venter bare på
at frosten skal legge seg på hyttetaket. Vi utveksler
mange historier under pleddene her ved peisen. Mamma kommer med nybakte boller og pappa hogger ved.
Lillesøster ser på tv. Vi gjør virkelig akkurat det vi har
lyst til. Og det er det som er så deilig med hytta vår.
Allikevel kan det bli kjedelig til tider, som for annen
ungdom, uten noen venner i hyttefeltet eller i bygda. Vi
ungdommer er veldig flinke til å tilbringe mange timer
foran en skjerm, uansett hva det måtte være. Og på
grunn av det kan vi også bli litt usosiale. Vi er heller
sosiale via en skjerm, og derfor velger vi kanskje det
”enkle” sosiale livet. Men noen ganger blir jeg fort lei
av et svett, grisete tastatur og treig internett- hastighet,
eller dårlige fjernsynsprogram.
Derfor bestemmer jeg meg for å oppsøke bygda,
Felle. Felle virker selvfølgelig veldig ukjent, men det
er noe veldig spesielt med denne bygda føler jeg, og
akkurat derfor er min nysgjerrighet stor. Men jeg drar
selvfølgelig ikke alene. Både Kristine og Martha er
med, to gode venninner. Vi vil utforske den lille nydelige
bygda,” der ingen trudde nokon kunne bu”. Vi satt
lenge å diskutere hvem som skulle prate og hvilket hus
vi skulle banke på. Jeg hadde tidligere i sommer sett
noen ungdommer ved et stor hvitt hus, så jeg tenkte vi
kunne prøve der først. Allerede før vi hadde kommet til
huset, kjører en Mercedes dit, mannen bak rattet ser

Nervøs og en smule redd banker jeg på. Martha og
Kristine er like redde. En ung kjekk gutt åpner døren.
Både han og vi skvetter like mye. ”Em… Vet du om
noen ungdommer som bor i bygda?”, sier jeg oppkavet
og litt skjelven. Han smiler. ”Malin, det er besøk til deg”.
Plutselig står det to søte jenter og titterut av døren, bak
beina på den unge gutten.
Vi ender opp på en trampoline like ved huset. De ser
nok litt rart på oss byfolk, men de godtar oss fra første
stund. Og mange spørsmål om bo-forhold, jakting,
klær, musikk, data osv. blir utvekslet imellom oss. På
kvelden blir vi invitert på fotballkamp i gymsalen. Her
treffer vi flere supre ungdommer. Noen herlige folk.
Kvelden mørkner og vi blir hentet etter å ha sett litt på
film hjemme hos noen av de nye vennene. Dagen har
vært veldig spesiell, litt uvirkelig, men likevel super.
Og slik fortsetter det fantastiske nye hyttelivet mitt på
Felle. Utrolig mange bilturer blir det til bygda. Både
med og uten venner. Nye folk treffer jeg også. Det
blir mange timer med prating og albumtitting. Fotballkamper både på tv og i gymsalen har vi brukt mye tid
på. Scooter og bilkjøring og ikke minst jakt har vi også
drevet med. Jakt er noe av det beste. Man opplever
den helt fantastiske naturen samtidig som man hører
stillheten og skuddet. Da vet du det blir en god middag,
hvis du har vært heldig og truffet.
Uansett… bygdefolket på Felle er virkelig noe helt
spesielt og jeg takker Gud for at mine to venninner og
jeg tok sjansen og banket på et ukjent hus. Jeg angrer
ikke et sekund, og selv om det er lang biltur til Felle, er
det virkelig verdt det. Felle er helt unikt. Derfor takker
jeg ungdommen, men også de voksne for at dere tok
meg imot, godtok meg og respekterte meg selv om jeg
kanskje var annerledes og en byjente. Jeg har virkelig
fått et rikere liv.
		
Den stolte hyttejenta

Orrhanen

• Havrefjells spillemann!
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Tekst: Knut Håvard Andersson

Ikke uten grunn hadde han vi kjøpte hytta vår
av, kalt den for ”Orre-stua”. Mange ganger
har vi blitt vekket av orrhanens boblende
kutring og langtrekkende sjoing ”tsjoo-yysch”!
Men også på kveldstid kan de karakteristiske
lydene høres rundt omkring Sandtjønn og
Spjotvatn.

ert tilbakegang i bestanden, noe som blant
annet skyldes store biotopødeleggelser, altså
at områdene der orrfuglen hekker, endrer seg,
for eksempel ved boligbygging. Derfor blir det
spennende å se om utbyggingen av hyttefeltene
våre på sikt vil føre til at orrfuglen ikke lenger vil
være her.

Utbredelse
Orrfugl finnes i hele Europa, men ca 95 prosent
av hele bestanden finnes i Norge, Sverige og
Finland. Man regner med at det finnes mellom
200 000 og 400 000 orrfugl her. I resten av
Europa har det de siste årene vært en mark-

Orrfuglen foretrekker en variert skog med stort
innslag av bjørk, gjerne med åpne felt innimellom. Den liker myrkanter og skogkanter med
løvtrær og rik undervegetasjon. I områder ikke
langt fra kysten, liker orrfuglen seg også godt
i røsslyngheier. Den spiser knopper av løvtrær,
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særlig bjørk, og bartrær, blad og bær av forskjellige lyngarter og insekter. Særlig er orrfuglen
glad i blåbær.

døgn. Ungene forlater reiret så fort de er tørre
og kan finne sin egen mat. Kyllingene kan fly når
de er to uker gamle, men holder seg vanligvis til
kullet til de er ca tre måneder.

Utseende
Utseendemessig er det stor forskjell på haner og
høner. Orrhanen kan bli opp til 55 cm lang, mens
høna er ca 10 cm kortere. Orrhøna er brunspraglete. Det gir henne en svært god kamuflasje,
noe som er viktig siden orrfuglens reir ligger
på bakken. Hanens fjærdrakt er blåsvart med
metallisk glans og lyreformet hale som er hvit på
undersiden. Vingene har hvite bånd.

Vandring
Det ser ut til at orrfuglen danner større eller
mindre flokker som holder til i et avgrenset område, vanligvis fra en til seks kvadratkilometer.
Orrhanene holder seg innenfor et område som
ikke er større enn en til to kvadratkilometer.
Orrfuglene fra en leik danner normalt en flokk,
men om vinteren kan en se at det foregår noe
utveksling mellom flokkene.
Når våren kommer, holder hanene fra en leik
igjen seg sammen.

Leiken
I løpet av februar begynner orrhanene å oppsøke
de faste spillplassene der paringene senere
skal foregå. Dette kan være myrer, islagte vann
og andre åpne steder. Spillet tar til i april der
hanene i oppreist stilling og med utspilt stjert uttrykker sine karakteristiske lyder. Nå har hanene
også fått kraftige røde kammer over øynene.
Hønene kommer vanligvis til leiken i begynnelsen av mai. Dette er den såkalte høneuka
og er tiden da selve paringene foregår. Siden
orrfuglen er polygam som det heter, er det noen
få haner som foretar de fleste paringene. Etter
paringene drar høna et stykke fra leiken og
finner et leveområde der hun legger 8-10 egg i
månedsskiftet mai–juni. Eggene ruges i ca 25

Siden vi i år feirer påske i første halvdel av
april, er det bare å komme seg opp tidlig for
å lytte om orrfuglflokken i Sandtjønnlia har
innfunnet seg og begynt med spillet!

Utfordring
til hyttefolket!
Har du noe du ønsker formidle, en god
historie, et attraktivt reisemål etc.
Skriv inn til redaksjonen og få din artikkel
med i neste hytteblad.
RED.

Sandtjønnlia og omeGN velforening
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Den ekte

Tore
i sporet

Tore Synes jobben er gøy.
– Og så har jeg fått mange nye venner, sier han.
Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen

Tore Skåli er alt-mulig-mannen i hyttefeltet
vårt. Han er hjelpsom 24 timer i døgnet gjennom hele året. Det er aldri nei når en ringer til
Tore. Han er alltid i sporet. Her skal du bli litt
bedre kjent med mannen som har ansvaret for
vei, vann og kloakk. Men som også hjelper til
med alt annet.

Redd for å ligne Bin Laden
Han er stor og har rødt skjegg. – Det er bare
dovenskap at jeg ikke klipper det oftere, sier
Tore. – Lederen i velforeningen har spøkt med at
han kan komme til å henge opp bilder av meg i
området for å holde tjuver og kjeltringer unna. Jeg
var hos frisøren i Arendal en gang, og han sa at det
ikke gjorde noe at jeg klippet meg litt oftere. Da jeg
ferierte i Tyrkia for en tid siden, måtte jeg ta skjegg
og hår. Jeg var redd for å bli tatt for Bin Laden,
spøker Tore.
Men vi som har kjent han i noen år kan fortelle at
det ikke er helt sant at skjegg og hår alltid er langt.
Sommerstid er han blitt observert nærmest glattbarbert på toppen. Men det vil han ikke vedkjenne
seg.
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24 timerservice gjennom hele året!
Hyggelig mas
Tore er 47 år. Og var maskin-entrepenør med 7
ansatte. Men en sykdom gjorde at han begynte i
Havrefjell Utvikling for nesten 4 år siden.

Og da lyser det faktisk en smule sinne
ut av øynene til den store mannen. Men
ikke så mye at vi trekker oss tilbake og
blir engstelige. Men det er en advarsel til
politikerne. Det forstår vi.
Tore er elgjeger. Han var på jakt første
gang som 7-åring. Men det er ingen
sensasjon i Nissedal. Det er like vanlig
som å gå på butikken.
Mannen har vært gift. Han har to sønner
på 22 og 27 år. Yngstemann bor på
Felle.
- Hytteutbyggingen betyr alt for Felle,
sier han. Det har betydd vekst og
utvikling. Og selv har jeg fått mange
nye venner. Det er gøy hele tida, sier
den røslige karen før han setter seg i
beltebilen og følger sporet.

Tore Skåli gjør alt.
Her er han klar til å ta fatt på sporet.

Han er den ordentlige Tore i
sporet. Andre er bare etterligninger.

- Og siden har det vært mas?
- Masse mas, sier Tore. Men hyggelig mas, svarer
bamsefar. Han er rolig som vest-telemarkinger
flest. Han er like stø og pålitelig som granitten på
Havrefjell.

Musikk
Skyteshow
Nordisk Strongma
n
Lavvoleir
Trytepub
Økologisk mat
Gevirutstilling
Fotokonkurranse
Barnas bondegår
d

-Hva er det folk ringer og spør om da, før de drar
opp til hytta?
- Det er alt mulig. Det var til og med en som ringte
og spurte om det var måneskinn.
- Blir du aldri lei da?
- Nei jeg ser på jobben min som et serviceyrke.
Og jeg synes bare det er hyggelig og alltid være til
tjeneste. Jobben er hobbyen min, sier Tore.

Knivtorg
Kunst
Jungelløype
Kanopadling
Håndverkstorg
Hesteleir
Tradisjonell matk
unst
Kurs
Humor og galskap
Og mye mer!!

Vel møtt til

21.- 23.
August 2009

Hytteutbygging betyr alt
Tore Skåli er levende opptatt av at det lille
Fellesamfunnet skal bestå. – Butikken og skolen
skal vi beholde. Skolen har vi sloss for så lenge jeg
kan huske. Og nå er det krefter i kommunen som
vil legge ned skolen. Men det skal neimen ikke
politikerne få lov til., sier han meget bestemt.
Sandtjønnlia og omeng velforening
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N oen betraktninger . . .

tilbudet om skiløyper…… eller nordover i retning
mot Gautefall og hyttefeltene der.
Dette tankespinnet skisserer en del muligheter,
men også utfordringer. Med debatten i media fra
Gautefall i friskt minne, angående spørsmålet om
drifting og kostnader i forbindelse med løypeoppkjøring; melder spørsmålet seg umiddelbart
– hvem skal stå ansvarlig og hvordan skal det finansieres? Det skal forbli ubesvart i denne omgang,
men som grunneier ser jeg ingen problemer med
å bidra til tillatelse til løypekjøring da dette er type
fritidsaktivitet jeg ser veldig positivt på.
Solen har for lengst forsvunnet bak et Havrefjell
badet i frostdis. Et par granmeiser virrer omkring
mellom grenene i skumringen og stillheten har lagt
seg over vinterlandskapet.

Luften er kald og klar og frostrøyken står som en sky her inne i Løytesdalen. Haresporet
som krysser terrenget er tydelig mot den hvite snøen som har lagt seg som en lett dyne over
trær og lyng. Harepus har gjort noen lange byks, antagelig skremt av en rev eller noe annet
faretruende.
Datoen sier 6. desember; vinteren har kommet
tidlig i år, det er rene julekortstemningen nede ved
Løytestjønna. Sola står lavt på himmelen og kryper
så vidt klar av Solhomfjell. Det er lett å få sjelefred
i denne storslagne, stille vinternaturen.
Jeg; som står og filosoferer litt over tilværelsen, er
grunneier vestover mot Heimdalsheia. Tidligere i
høst ble jeg engasjert av hytteforeningen til å rydde
en trassé som skulle brukes til skiløype mellom
Spjotvatn og vestover gjennom Løytesdalen til
Ormvasslivegen. Dette er en strekning på rundt 4
km fra hyttefeltet.
Her jeg står framstår trasséen som en smal vei i
terrenget som bare venter på å bli oppkjørt. Dette
kan bli bra, tenker jeg og håper vinteren forløper
12
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Etter en befaring for en tid tilbake med innspillingsfolkene bak TV-serien 71˚ Nord; gikk det opp for
meg hvilket potensiale det lå i dette området. Det
skulle spilles inn en episode der deltakerene skulle
ta seg fram med terrengsykkel fra Felle til Gautefall. Undertegnede ble kontaktet som kjentmann og
ivrig syklist. En god del tid har derfor blitt brukt de

siste par årene på å sykle stier og svabergområder
for å kartlegge mulige ”løyper”. Resultatet har ført
til arrangement av flere guidet dagsturer. Så de av
dere som trives på et terrengsykkelsete kan jeg
love en annerledes opplevelsestur på alt fra teknisk
krevende stier til åpne svaområder i en bedøvende
vakker natur! Mesteparten ligger relativt høyt (5600 moh) med en utrolig utsikt i alle himmelretninger. Og et skrint terreng gjør det oversiktlig. Det er
langt mellom tette skogspartier. De store områdene
med sva innbyr til utforsking og naturopplevelser.
Og det er med sykkel som med ski; jo mer velegnet
utstyr, jo større turutbytte. Jeg har derfor anskaffet
noen sykler til utleie som er velegnet til formålet.
Høres dette fristende ut, kontakt Per på m.
91751981 eller epost: pkveim@online.no

For øvrig ønsker jeg dere lykke til med videre framdrift av hytteforeningen. Med et så oppegående
styre og en samarbeidsvillig utbygger er det duket
for interessante prosjekter i framtiden.
Ha en fin vinter.
		
Per Kveim			
		
Treungen, 14.12.2008

normalt når det gjelder snøtilgang. Hittil ser det
lovende ut. I samme åndedrag må jeg få berømme
drivkreftene i hytteforeningen som viser en innsatsvilje og dugnadsånd det står respekt av. Jeg håper
virkelig at vinteren i år blir ”normal” slik at skiløypa
kan komme på plass.
Om man skal driste seg til noen framtidsvisjoner er
mulighetene mange i dette området. For eksempel
kan løypa fortsettes sørover langs Ormvasslivegen
for så å svinge østover opp mot Havrefjell, og der
knyttes til eksisterende løypenett. Terrenget er
åpent og oversiktlig og bruk av snøskuter som
løypemaskin virker skånsomt og uproblematisk. Videre kan man leke med tanken om skiturer over til
Solheia hyttefelt på Treungen-siden, som tidligere
har signalisert at de også kunne tenke seg å utvide
Sandtjønnlia og omeGN velforening
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Ha ha . . .
Den store skilnaden
- Veit du skilnaden på ein nattkjole og
Henrik Wergeland?
- Æh...nei.
- Nattkjolen er for mutter og Henrik Wergeland
er forfatter.
Hvilken årgang
– Og hva foretrekker De som 80-åring i dag?
Kvinner eller vin?
– Å, unge mann, det kommer helt an på årgangen.

 )ZUUFOZIFUFS
 5FNBBSUJLMFS
 /FUUCVUJLL
 &LTQFSUQBOFM
 %JTLVTKPOTGPSVN
 5PNUFPWFSTLU NFE LBSUWJTOJOH
 0WFSTJLU PWFS MFWFSBOESFS BW IZUUFS PH IZUUFVUTUZS
 0H NZF NFS

Språkkunnskap
Det var en gang da Sametingets presidenten og presidenten i USA møttes. Da sa presidenten i USA:
- I am the president of the United States of America.
Sametingets president var rask med å presenteres seg:
- I am the president of the Same thing.
'05ª +BO&JMFSU 1FEFSTFO WJMMNBSLTIJTUPSJFSOP

Du vet hva du får hos kjente, vi har mye mer enn du tror,
for hos oss kan du få det meste!
Trend kjeden som er i underetasjen:
Maling, jernvarer, varme, byggevarer, og interiør.
El-kjeden i hovedetasjen
Hvitevarer, småeletrisk, lyd og bilde, data, foto, mobiltelefon
I tillegg til dette har vi også:
Rørdeler, Sports avd. med bla. Fischer ski og
sykkel fra DBS, Kjøkkenutstyr, Gaver, Klokker, Leiker, Dekk og felger

Svigermor
- Du - min svigermor er en engel . . .
- Helgig-gris, min lever ennå.
Hvem har det værst. . .
Tannbørsten: Noen ganger tror jeg at jeg har
den verste jobben i verden.
Dopapiret: Å det sier du!

Kjekt å vite:
- Spjotvann, flott fiske og badevann. 341 moh.
- Solhomfjell er et naturreservat hvor det er viktig
la naturen være som den er. Hogging av trær eller
bryting av kvist og bar er derfor ikke tillatt.
- Havrefjelltoppen ligger 638 moh. Nydelig utsikt.
Fin tursti i sommerhalvåret opp til varden.
Ca. 1 times gange fra parkeringsplassen.
- Fiskekort på Felle Landhandel. Det selges dagskort,
weekendkort, ukeskort og sesongkort.

Lars Mesel – 4980 Gjerstad – Telefon: 371 57 183 – E-post: post@larsmesel.no
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-	Nytt flott turkart selges på Felle Landhandel og
kosterkr. 100,-.

Vær sta!
En radiosamtale offentliggjort av den amerikanske
marine lød som følger:
- Vær vennlig å endre din kurs 15 grader nord for å
unngå kollisjon.
- Jeg vil foreslå at du legger om kursen din 15
grader sør.
- Dette er kapteinen på et amerikansk skip.
Jeg gjentar, legg om kursen din!
- Nei, du legger om din kurs!
- Dette er hangarskipet Entreprise, et stort krigsskip i
den amerikanske marinen.
Legg om kursen din!!!
- Dette er et fyrtårn. Din tur.
Stortinget
To fugler satt på en gren og snakket. Så sa den ene:
- Jeg vet ikke hvor jeg skal bygge redet mitt, for det er
et rede på hver eneste gren her.
Da sa den andre: - Bygg det inne på Stortinget, du.
Der har de ikke rede på noen ting.

Nudler

Rask og
deilig turma
t

Man trenger
pr. pers.:
1 pk nudler m
/krydder
1 stor kopp va
nn
1/2 knakk-p
ølse

Kok opp én st
or kopp vann
pr. porsjon.
Ha krydderpo
sen og nudle
ne i
koppen. Knu
s nudlene litt
. Hell
det kokene va
nnet over og
la det
trekke noen
få minutter.
Del pølsa, hv
is du ikke ha
r gjort
det før du dro
, og ha oppi k
oppen.
Varmt, raskt
og nydelig.
De yngste bl
ir garantert
fornøyde!
Sandtjønnlia og omeGN velforening
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Påsken 2009
Påskekomiteen inviterer også i år til påskeaktiviteter.

Påskea en ør ag 1 ap ,

13 00

Ta med deg det som kan krype og gå og møt opp nede
på parkeringen v/Sandtjønn.
Der blir det:

SKIRENN for de minste

REBUSLØYPE for alle som ønsker en utfordring.
Ta med deg grillmat,
vi tenner felles grill.
Hilsen påskekomiteen

Havrefjellerklæringen
Opplevelser – Natur – Stillhet
Velforeningen har en visjon om at de 3 kjerneverdiene skal bli reelle
for alle som oppholder seg her.

Målene:

Et godt sted å være. Rekreasjonsområde for folk i alle aldre.
	Gi mulighet for opplevelser i naturen. Lage fellesskap mellom mennesker.

Midlene:

Vise respekt for medmennesker. Vise respekt for naturens flora og fauna.
Bidra til fellesskapet, i aktiviteter og dugnad.
Unngå forurensninger av enhver art, både i naturen og i nærmiljøet.
La ny kunnskap og gammel klokskap få gode vilkår.

Resultat:

Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Erklæringen:

Havrefjell skal inspirere mennesker til å få fram det beste i seg selv og
hverandre, og være så full av mangfold at alle kan bidra og delta.
Sandtjønnlia og omeGN velforening
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