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Tore Skåli - Tlf. 414 02 244

Styret informerer . . .
Året 2011 er godt i gang og vi står forhåpentligvis foran mye glede og hygge i vårt
hyttefelt.
Vi tar med oss noen kuldegrader og litt snø fra
2010. November og desember ble skikkelig
kalde og vi fikk tidlig snø. For de mest ihuga
skientusiastene kunne det vel kanskje kommet mer snø. Men vi kunne nok en gang
glede oss over oppkjørte løyper i romjula og
flere av oss fikk prøvd skiene.
Som kjent er jo nå løypelaget etablert og
løypemaskinen er overtatt av løypelaget.
Løypelaget har vært en viktig sak de siste årene. For det hersker ingen tvil om at
løypene er noe de aller fleste har glede av
og sist sesong kunne vi alle glede oss over
de flotte løypene som ble kjørt opp. Som en
ytterligere bonus, sies det fra eksperthold at
det utgjør en betydelig pluss på hyttas verdi.
Den største bonusen er vel uansett gleden
over å komme seg ut i naturen og få tilgang
til noen lune plasser i sola for å kose seg med
litt niste når temperaturen tillater det.
Vi i styret kan bare takke alle de som har deltatt i dugnader og de som har stått på for å
etablere det fine løypenettet vi har i dag. Vi
må jo også takke alle de som har betalt inn
løypebidraget, som har gjort dette mulig. Å
skulle du ha glemt det, så er det ennå ikke
for sent.
Utbedring av radon i drikkevannet er ennå
ikke helt i mål i skrivende stund. Det har vært
innkjøringsproblemer med anlegget og verdiene på radon har derfor ikke kommet helt
ned på det nivå som er forskrevet. Verdiene
har gått vesentlig ned og ligger nå litt over det
som er kravet. HU har jobbet med dette i høst
sammen med både leverandør og produsent.
Havrefjell turlag m.fl. har laget en bok om
turområdene rundt hyttene våre. Styret har
ikke fått sett den selv, men vi tror nok at det
her vil være mange gode turforslag. Boken
skal være å få kjøpt i butikken på Felle. Turistforeningen har også egne hjemmesider hvor

man kan få turtips, for de som ønsker å utvide horisonten. Dette kan anbefales.
Etter hvert som feltene begynner å bli ferdig
utbygd og etablert, ser vi at det samtidig begynner å gro igjen med vegetasjon. Vi har hatt
en grei dialog med Statskog om dette og vi
får lov til å tynne. Men vi må huske at vi har
hyttenaboer å ta hensyn til, så det kan være
greit å ha en dialog med de også før en gyver
løs på trærne med motorsaga.
Og apropos hyttenaboer. Ta hensyn til disse
når dere ferdes mellom hyttefeltene. Det kan
være greit å ikke gå oppi kaffekoppen til folk
eller badestampen for den saks skyld.
Styret vil se på muligheter for å lage og skilte
noen stier mellom hyttefeltene, slik at vi
unngår dette.
Hjemmesiden vår er fortsatt operativ og vi
registrerer at den brukes fra tid til annen, men
den kan gjerne brukes mer. Her er muligheten
til å dele sine opplevelser eller erfaringer med
andre. Bare fint hvis man har bidrag til denne
og velavisen.
Styret begynner etter hvert å få de fleste
medlemmene inn på e.post og vi kommer
til å bruke den mer etter hvert. Det mangler
fortsatt noen og det er antagelig ikke alle som
har det heller.
Men det var mange som fulgte vår oppfordring om å sende inn en e.post og det var
veldig bra.
Takk for det og husk en liten e.post til kasserer
hvis det er noen endringer. Da blir han glad.
Ha en godt år på hytta, og vel møtt på
årsmøte 21. april - kl. 16.00 på grendehuset i Felle.
Erik Wefring
På vegne av styret i Sandtjønnlia
og omegn velforening.
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Felle Løypelag i siget . . .
Jeg skriver 7. mars og vinterens skisesong er godt i
gang. Selv om vær og føreforhold har vært variable,
har jeg allerede hatt mange fine skiturer. Naturopplevelsene har stått i kø og som vanlig lagt seg på netthinnen som varige gode minner.
På min vei i skisporet har jeg truffet på mange blide
fjes. Barn som voksne, unge som gamle, synes å
stortrives og det er hyggelig av og til å kunne stoppe
opp å slå av en prat. Aktiviteten er stor og det er
tydelig at oppkjørte skiløyper inspirerer og bidrar til å
gjøre det gode hytteliv enda bedre.
Men denne vinteren er også litt annerledes enn de
foregående på mer enn en måte. For første gang prepareres løypenettet i regi av Felle Løypelag.
Felle Løypelag ble etablert som selvstendig forening
30. mars i fjor og har som formål å levere et best
mulig løypenett i og rundt Felle. Gjennom løypelaget
skal 4 hyttefelt innenfor en omkrets av 10 km knyttes
sammen i ett og samme løypenett med Felle og lysløypa som det naturlige midtpunkt.
I forkant av denne sesongen har det vært jobbet mye
for å få løypelaget operativt. Oppgavene har vært
mange og spennende og det har vært en glede å
lede en engasjert arbeidsgruppe som har tatt fatt
på oppgavene med stor entusiasme. Arbeidsgruppen, som har bestått av 9 personer, representerer
grunneiere, utbyggere, hytteeiere og idrettslag. Egen
løypemaskin ble anskaffet 30. november (kjøpt av
Havrefjellhyttene AS).
Selv om vi har hatt noen utfordringer med maskinen,
fungerer den nå som den skal. Men, vi er sårbare
med kun en løypemaskin og løypelaget har derfor
inngått et samarbeid med en ekstern løypekjører,
som stiller opp med egen løypemaskin, når vi måtte
ha behov for det.

Det jobbes fortsatt med å hente inn ytterligere sponsormidler, så det skal bli spennende å se hvor vi
havner til slutt. Du finner forøvrig en oversikt over våre
sponsorer på www.felleloypelag.no.
Vi har satt oss noen klare mål for denne sesongen.
Å koble hyttefeltene på Katterås til eksisterende
løypenett, er et slikt mål. Vi har alt kjørt opp løyper
fra Felle til Skåli og på Velausfjell. Går alt etter planen
kan du også gå på ski fra Velausfjell til Katterås. Flotte
naturopplevelser i dette naturskjønne området venter
deg og kan anbefales på det varmeste.
Et annet spennende prosjekt vi jobber med å realisere, er å forlenge traseen inn Løytesdalen over til
Ormvasslia. Vel over på Ormvasslia er planen å lage
en rundløype tilbake til Havrefjell. I tillegg ser vi for
oss å preparere en avstikker inn til Orrevatn langs
Ormvasslivegen. Fra Ormvasslia er det også på sikt
muligheter for å komme seg videre til Gautefall.
I vinter har vi startet rydding av ny løypetrase over
til Ormvasslia og går alt etter planen kan vi kanskje
prøvekjøre denne på tampen av sesongen.
Uansett vil en tilkobling mellom Løytesdalen og Ormvasslia være en milepæl i vår utvikling av løypenettet i
denne delen av området.
Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke
medlemmene av Sandtjønnlia og Omegn Velforening
for betydelige bidrag til løypekjøring denne sesongen.
Jeg vil også rette en stor takk til alle sponsorer og ikke
minst Havrefjellhyttene AS som gjorde det økonomisk
mulig for løypelaget å overta firmaets løypemaskin.
Videre vil jeg takke alle som på dugnad har stilt opp
for løypelaget enten det har vært i form av ”mekking”
på løypemaskinen eller rydding av løypetraseer. Ikke
minst en stor takk til vår kjære løypebass,

Vi er også stolte over å ha hentet inn gode sponsorer
til løypelaget. Det er positivt å se at lokale krefter støtter oss.

Tore, som til alle døgnets tider legger sin sjel i å preparere flotte løyper.

Blant annet har Felle IL bidratt med kr. 15.000,00,
Statskog med kr. 10.000,00, Nissedal Kommune
med kr. 30.000,00 og sist men ikke minst, Sparebanken Sør, med hele kr. 50.000,00. Alt dette kommer i tillegg til løypebidragene fra hytteeiere og andre
brukere.

På vegne av oss i Felle Løypelag
Kristian Bay (leder)
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Ønsker deg og dine en fortsatt aktiv vinter så sees
vi sikkert i løypa.

Felle-kroa
- en nostalgisk
atmosfære

: Av Helene Larsen
I lokalet vegg i vegg med Felle Landhandel, der den tidligere gavebutikken “Rypesekken”
holdt til, finner du nå Felle-kroa. I en nostalgisk og hyggelig atmosfære kan du nå sitte
ned for en kopp kaffe eller et måltid. Benytt anledningen enten i forbindelse med et
besøk i butikken, eller en tur ned til bygda for å bli bedre kjent med lokalbefolkningen.
I ukedagene står det gatekjøkken-mat. Når
helgen kommer suppleres det med middag
og andre retter. Kroa har også skjenkeløyve
for øl og vin.
Hva med en rykende varm, fersk pizza den
første kvelden på hytta? Ring og bestill i forkant og betjeningen har den klar til avtalt tid.
Går alt etter planen, vil det før påske også
være en uteplass til servering.
Daglig driver er Hege Pedersen.

Åpningstidene pr. dags dato er:
Onsdag: 17.00 - 21.00
Fredag: 17.00 - 24.00
Lørdag: 15.00 - 24.00
Søndag: 14.00 - 21.00
Åpningstider og meny kan bli forandret - følg
med på www.facebook.no/fellekroa eller
oppslag på Kroa og Felle Landhandel.
Tlf: 98010721, brukes ved bestilling av mat
og andre tjenester Felle-kroa leverer.

– G l i m t f r a n æ re o m g i v e l s e r –

Foto: Knut Håvard Andersson

Foto: Robert Larsen

Velkommen til

FELLE KRO og LANDHANDEL AS
- Din lokale dagligvare
Vi har bl.a. fiskeutstyr og medisin-utsalg.

Åpningstider: Alle dager 11-18, Fredag 11-19

Ved spørsmål til oss, kontakt oss på tlf. 35 04 57 55

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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Praktbok om
området vårt
: Av Thor Øistein Eriksen
Bak utgivelsen står Helle Naturfoto, Kragerø
Turistforening og Havrefjell Turlag. På tur heter boka og tar for seg områdene i Gjerstadskogene på Gautefallheia. Og det er imponerende hva forfatterne har gravd fram av
historier om flora og fauna, kjente og ukjente
turstier og ikke minst om menneskene som
har bodde i disse områdene gjennom tusener av år.
Til og med bjørnedrap har skjedd. Og boka
har med historien om den 13 år gamle Hege
Kyrkjebø som var på Stolvassøygard og

Det er utgitt en praktbok om området vårt.
Den kom ut like før jul i fjor. Og aldri har vi
sett maken til vakker presentasjon av dette
spesielle sammenhengende naturområdet i
de indre bygder nord for Risør og Kragerø.

gjette dyra. Hun ble angrepet av en bjørn og
fikk så alvorlige skader at hun døde. Dette er
nok kanskje den mest dramatiske beretningen i den flotte boka.
Boka er først og fremt et tilbud til de av oss
som ønsker tips om turer, og en slik oversikt
gir boka til gangs.
På tur er spekket med vakre fotografier og får
du ikke lyst til å prøve noen av turforslagene
etter å ha lest denne boka, er du nok en uhelbredelig stuegris. God tur!

Steffansstoga.
Foto: Jacob Bråten
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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“H
“Haren”
Som det står på skiltet nede ved parkeringsplassen: Haren er et av de vanligste dyrene
du kan støte på i hytteområdet.
Har du ikke sett hare, har du sikkert sett sporene av dem. På en liten skitur rundt
Sandtjønn og Spjotvatn møter du de karakteristiske sporene av hare nesten overalt.

: Av Knut Håvard Andersson
Når det er slik at det ikke er så lett å få øye på en
hare, er det nok mest fordi haren er et utpreget nattdyr. Den lever som regel alene, men kan samle seg
i flokker om vinteren. Antakelig som en beskyttelse
mot rovdyr. Om dagen holder haren seg i ro, gjerne i
en liten grop i bakken eller i snøen.
Det er den 17. august 2010. Vi er på vei fra Skien
til hytta. Regnet fosser. Det blåser og det er bekmørkt. Endelig er vi oppe, og Karin løper fra bilen mot
inngangen for å låse opp. I det jeg går ut av bilen,
hører jeg et hyl borte fra hytta, og Karin kommer flyende tilbake. – Det satt en hare foran døra! Jeg så
den ikke før jeg stakk nøkkelen i låsen. Den sprang
da jeg hylte!
8
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En slik oppførsel er typisk for haren. Når den oppdager fare, sitter den helt stille, og løper først når den
skjønner at den er sett.
Den stakkars haren hadde selvsagt søkt ly for uværet
under taket foran inngangsdøra vår. Nå måtte den
finne et annet sted å gjemme seg.
Det er forresten ikke første gang vi ser hare ved hytta.
Flere ganger har vi om våren, tidlig om morgenen,
sett et par hareunger leke rett utenfor. Haren kan få
1 – 3 kull unger om året, normalt med inntil 9 unger
i kullet. Det første kullet setta (Hunnharen) får, kalles
skarehopp fordi snøen som oftest ligger når ungene
blir født. Hannharen kalles forresten ramler.
I parringstiden er hannene aggressive mot hverandre.
Da avholdes det ”boksekamper” for å avgjøre kam-

pen om settene. Paringen foregår om våren, og settene går drektige rundt 50 døgn før ungene fødes.
Hareungene har hår og åpne øyne ved fødselen.
Harene som blir født i Norge, kan bli opp til 5 kg
tunge. Kroppslengda er rundt 60 cm, og halen blir litt
i underkant av 10 cm lang. Bakbeina til haren er lengre og mye kraftigere enn frambeina. Det er det som
gir haren den spesielle hoppende gangen.
Det er bakbeina som også gjør at haren er et meget
raskt dyr. Den kan komme opp i en hastighet på 60
km/t. Det er nesten dobbelt så fort som det raskeste
menneske! Haren hopper mer enn den løper og kan
minne om en liten kenguru når den beveger seg fort.
Sammen med hurtigheten er et skarpt syn, sterk
luktesans og god hørsel harens beste forsvars
midler. Det er særlig rev, ulv, gaupe og ørn som er
harens verste fiender i naturen. Et annet viktig fors

Gjengitt med tillatelse av fotografen Sigmund Lie.

varsmiddel er pelsskifte. Om sommeren har haren
brun pels, men når vinteren kommer, med endringer
i temperatur og lysforhold, skifter den farge til hvit.
Vinterpelsen er god og tjukk, også på føttene. Selv
om kamuflasjefargene for det meste beskytter haren,
kan den bli dens verste fiende hvis snøen lar vente på
seg, eller går tidlig. Da blir haren svært lett synlig for
andre rovdyr.
Haren utstøter som regel ingen lyd, men kan når den
er i fare, skrike slik at det kan høres ut som skrik fra
et spedbarn.

Gjengitt med tillatelse av fotografen Sigmund Lie.

Selv spiser haren for det meste gress, urter og blad.
Om vinteren gnager den bark eller spiser lyng og
skudd på løvtrær. Haren kan gjøre skade på åker og
eng når det forsyner seg av etterveksten, eller spiser
på unge frukttrær. En voksen hare kan legge igjen
nærmere 500 avføringsklumper hver dag. Fordi haren
har et dårlig fordøyelsessystem, er det forstsatt mye
mat igjen i avføringen, noe som gjør at haren spiser
den!
Den harearten vi har rundt oss, heter Lepus timidus
på latin, og kalles på enkelte dialekter for jase eller
jåså.
I norsk folketro ble det sagt at viss gravide kvinner
så en hare eller en haresnute, ville barnet de fødte,
få hareskår.
Ifølge kinesisk kalender, gikk vi i februar 2011 inn i
harens år! Det skal bli et år preget av fred og harmoni!

Gjengitt med tillatelse av fotografen Sigmund Lie.
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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Kjendisshow
på Felle
: Av Thor Øistein Eriksen
3 ganger har den populære realityserien på TV Norge 71 grader nord startet den strabasiøse konkurransen på Felle og i Nissedal. Når dette skrives er det ennå usikkert om også
det 13. programmet i serien vil ta utgangspunkt ved Felle og Havrefjell.
Du har sikkert sett samlingen av A og Bkjendiser kaste seg ut i naturopplevelser
som om de aldri hadde gjort annet i hele sitt
liv. Med en smule undring og en likeså stor

porsjon beundring har vi bivånet Liv Marit
Vedvik eller Cato Zahl Pedersen kjempe seg
fram til neste overnattingssted. Det har virket
som om det gjelder livet. Og seerne henger

ÅRSMØTE
Styret i Sandtjønnlia og omegn
velforening innkaller herved
medlemmene til årsmøte 2011.
Skjærtorsdag 21. april 2011
Tid: Kl. 16:00
Sted: Grendehuset på Felle
Styret
Sandtjønnlia og Omegn
Velforening

10

SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING

med fra første til siste bildet når deltakerne
krabber utslitte over mål. Og da venter en
varm og god seng og et utsøkt måltid mat
for vinnerlaget. Mens taperne må gjerne ta til
takke med et telt eller overnatting under en
presenning i øsende regnvær. Ja, ja sånn er
realitylivet.
Og så har vi faktisk også sett at deler av serien er lagt til vårt kjære hytteområde, ved
Felle, Spjotvatn, Havrefjell og Solhomfjell.
-Ikke tilfeldig, sier prosjektleder for programmet Tom Strømnæss. Han forteller at det
var løypesjefen for programmet Jan Fasting som fant ut at Felleområdet ville gi den
spektakulære naturopplevelsen som er så
viktig for et slikt program.

Tom Strømnæss forteller at området innbyr
til friluftsaktiviteter. Det er hovedgrunnen til at
programmet har valgt Felle 3 ganger.
I 71 grader nord har deltakerne både syklet,
sprunget og gått i Felleområdet og opp til
både Havrefjell og Solhomfjell. Været har slett
ikke alltid vært det beste. Vi har observert
både regn og sludd og deltakerne har slitt
seg fram over granittfjellet og over til Gautefall. En forholdsvis lang og strabasiøs tur når
den skal gjennomføres på kortest mulig tid.
Bak fra venstre:
Minken Tveitan, Liv-Marit Vedvik, Stig Kjos.
Foran fra venstre:
Lars Barmen og Kristin Krohn Devold.
Foto: TV Norge

Drivkraft
på Felle

: Av Thor Øistein Eriksen
Enorm jubel
Han dro fra Felle for noen år og startet på
elektroutdanning. Men han fant ut at det
slett ikke var det han kunne tenke seg å
satse på her i livet. Han vendte derfor tilbake

Tengel Hellemyr er en ekte drivkraft. Eller
hva sier du til en 20-åring som står opp
klokka 2 om natta for å levere aviser til 500
abonnenter i Kragerø, for så å åpne butikken på Felle klokka 11 samme formiddag.
– Jeg må komme meg i seng ved sju-tida
om kvelden hver dag, innrømmer Tengel. Vi
tror ham så gjerne.
Vi møtte for første gang denne drivkraften
av en ung mann for 5 år siden da han solgte
aviser på hyttefeltet. Alltid på moped med
en koselig hund på bagasjebrettet.

til Felle, og i mai i fjor overtok han butikken
til enorm jubel både for lokalbefolkning og
hytteeierne. Skolen var nylig blitt lagt ned
og dermed var det bare butikken tilbake av
samlingssteder i den vesle grenda.

Tengel Hellemyr viser stolt fram butikken.
Han har utvidet varesortimentet
betydelig siden han overtok.

Tore Skjønhaug har
hytte på Kjetilåsen
og gjør sine innkjøp i
butikken på Felle når
han er på hytta.
-Hva skulle vi gjort
uten Tengel, sier han.
Det er flott med en slik
nærbutikk.
Tengel er som vest-telemarkinger en
beskjeden kar, og han vil egentlig ikke ha
så mye blest om sin person. Men når den
driftige 20-åringen først kommer på glid, er
han en utadvendt og åpen ung mann. En
ekte kjøpmann som liker å slå av en prat
med både fastboende og hytteeiere.

Opp 2 hver natt
-Jeg har et utvalg på over 1000 forskjellige
varer, forsikrer kjøpmannen. Og etter at jeg
overtok er varesortimentet betydelig utvidet.
Her er nybakt brød og til og med en egen
tomflaskeautomat har jeg innstallert, sier han
stolt.
-Men du må da bli utrolig trøtt av å stå opp
klokka to hver natt?
-Nei det går greit. Jeg starter utkjøringen av
aviser klokka 3 om natta og avslutter sånn
ved 8-tida. Jeg tror ruta er en av de lengste
budrutene i byen, men det går fint bare en
kommer i gang om morran.

Ikke aviser
Noen av leserne kjenner sikkert til historien
om Posten, Telemark Distribusjon og de to
fylkesavisene som fant det for kostbart å
levere aviser til den vesle butikken på Felle
samme dag. Tross gjentatt press og stor

medieomtale var Posten ubøyelig. Det ble
ingen aviser i butikken samme dag. Inntil
Tengel tok over butikken. For å skaffe ferske
aviser samme dag søkte han likesågodt på
avisrute i Kragerø også. Og tok med seg
avisene midt på natta og opp til butikken.
Kanskje det flotteste bidraget til norsk
distriktspolitikk på mange år. Men Tengel
liker ikke å skryte. Han er forretningsmann
og kjenner kundenes behov.

Ståpå-prisen
Men vi kan ikke slippe det faktum at gutten
jobber stort sett hele døgnet bortsett fra
noen timers søvn?
-Når kommer du i seng om kvelden?
-Butikken stenger klokka 18 og da bør jeg
komme meg hjem for å sove.
-Hvor lenge kan du holde på med dette
kjøret da?
-Jeg føler på meg at dette skal jeg klare
lenge. Det er bare snakk om rutiner. Og du
må huske på at jeg jobber bare fra mandag
til lørdag. Søndag har jeg fri. Og så må du få
med at jeg tar meg fri hver tirsdag.
Ja det er deg vel unt, tenker vi og klarer ikke
å gi slipp på denne beundringen for ekte
ståpå-vilje. Kan vi foreslå STÅPÅ-prisen for
2011? Men den finnes sikkert ikke.

Dårlig
skiltmoral
På veien ned til badestranda ved Spjotvatn er det montert et skilt med teksten: Parkering forbudt. Likevel er det svært mange som har vanskelig for å lese, og de bryr seg ikke om skiltet.
Svært mange tyske bilister parkerer rett ved siden av skiltet. Velforeningen bør montere et skilt
med tysk tekst ved siden av det norske.			
									

tøe

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
Kjøkkenutstyr, Gaver, Klokker, Leiker, Dekk og felger

Åpningstider: Mandag-Fredag 08.00-17.00. Lørdag 09.00-14.00
Lars Mesel – 4980 Gjerstad – Telefon: 371 57 183 – E-post: lars.mesel@online.no
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Ha ha . . .
Hørt på fabrikken
Mannen til fabrikkarbeideren:
- Er du påvirket av å jobbe på sjokoladefabrikken?
- Japp japp, det skal være snickers og twist!
Synstest
Doktoren: - Hva står det på den nest nederste linjen?
På tavlen står følgende bokstaver og tall:
B A T A C T Q A V 9 10 A
Pasienten: - Be`a Tea se te kua ved ni tia.
Traﬁkken
Gamle Tobias hadde hatt sertifikat i årevis.
En dag kom han hjem til kona etter å ha
vært og fått seg nye briller.
- Før gikk det så fint i trafikken, sa han. Men nå kommer bilene fra alle kanter.
Mange barn
Læreren: - Petter hvor mange barn
er det hjemme hos deg?
Petter: - Åtte
Læreren: - Men det må da bli veldig dyrt.
Petter: - Å, nei vi kjøper dem ikke vi lager
dem selv.

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: Spør på Felle Landhandel hvor man
får kjøpt dagskort, weekendkort, ukeskort og
sesongkort.

Hos tannlegen
Når går det som dårligst for en tannlege?
Svar: Når han ikke ser en kjeft.
Lille Ole i dyrehagen
- Pappa, pappa, se, en kiraff
- Nei, nei, gutten min det heter sjiraff,og
dessuten er det ikke en sjiraff, det er en
kanel...
Hvor gammel
Lille Per spør bestemor hvor
gammel hun er:
- Bestemor hvor gammel er du?
- Nei, det har jeg helt glemt.
- Dra ned underbuksa di og se da vel.
- Nei sånn må du ikke si lille Per.
- Jammen i underbuksa mi står det fire til
seks år.

Saftig
Påskekake

100 g smelte
t smør
5 dl vaniljek
rem (ferdig pa
kke)
200 g sukker
3 ts bakepulv
er
350 g hvetem
el
Alt røres sam
men og helles
i en
rund form. S
trø på perlesu
kker
og kanel før
den stekes.

Stekes på 17
5°C, nederste
rille
til den er gy
llenbrun.
Holder seg sa
ftig lenge, m
en går
fort unna!
Servér gjerne
med is innti
l.
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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PÅSKEN 2011
Påskekomiteen inviterer også i år til påskeaktiviteter.

Påskeaften lørdag 23. april, kl. 13.00
Ta med deg det som kan krype og gå og møt opp nede
på parkeringen v/Sandtjønn.
Der blir det:

Ski-/Turløp 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.

