Siste nytt 2009
Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt
spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år
siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene
har gått fort. På 70-tallet tenkte jeg at når vi kommer
til år 2000 er jeg steingammel og livet er så og si
forbi. Sånn føles det ikke nå, og heldigvis for det. Jeg
antar det er mange med meg som har vært inne på
den tanken.
Bortsett fra at de blå gradene har vært i fleste laget, har det vært ei drømmejul
værmessig. Stort vakrere kan vel ikke naturen bli enn det den har vært i jula 2009. Det vil bli
lagt inn noen få bilder i fotoalbumet som dokumenterer det flotte været.
På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år.
Åse 31/12-09
___________________________________________________________________________
Hei alle sambygdinger og medlemmer av Drangsholt og
Grødum Velforening.
På vegne av velforeninga vår vil jeg ønske dere alle en
riktig god jul.
Denne jula ser i skrivende stund ut til å bli hvit og fin,
men en vet aldri hva værgudene kan finne på. Det har
versert noen regndråper på yr.no, men storm.no hadde
hvite snøfiller i sin melding.
Det første halvåret mitt som bestyrer av hjemmesida har vært et spennende prosjekt. I
utgangspunktet var jeg skeptisk til om det kunne være stoff nok til å oppdatere sida relativt
jevnlig, men det har vist seg å være enklere enn jeg trodde. Jeg har også fått mange
hyggelige tilbakemeldinger som ”trigger” skrivelysten, og i tillegg har jeg vært så heldig å få
mange bilder til bruk i fotoalbumet. Takk skal dere ha, alle sammen. I tillegg har det vært
utrolig hyggelig å følge med på telleverket og se at dere bruker sida. Det var også hyggelig å
se at en tidligere Drangsholtbeboer som flytta for mange år siden, hadde funnet fram til sida
vår fra Oslo.
Jeg skal være så ubeskjeden å si at jeg tror at ei hjemmeside faktisk være et lite bidrag til at
vi føler oss som ei bygd. Mange av oss har bodd her i mange, mange år – og det er jo en
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grunn til det: Det er godt å bo her! Det må vi ta vare på. Til dere som har bodd her i kortere
tid, så håper vi dere trives.
Det største som har skjedd i bygda vår i 2009 er selvfølgelig at det kom ny bro over til
Foss. Etter noen måneder med velvillig ferjetransport over elva til Foss, var det godt for
både for de som bor på Foss og omegn og oss på Drangsholt og Grødum at vi igjen kan
spasere over den nye broa uten å planlegge turen i detalj. Fotoalbumet er fylt med mange
fine bilder fra bygginga av broa. Takk til dere som har levert bilder.
Bortsett fra etpar små uker i begynnelsen av juli, var det dessverre ikke en sommer som tilsa
stor badeaktivitet i Presthåla. Men, det kommer om ikke lenge en ny sommer og nye
muligheter. Selv om vi kunne ønske oss en samlingsplass med tak og vegger, er vi tross alt
heldige som har den populære badeplassen vår.
God jul til dere alle sammen. Vi ønsker også god jul til familien Espedalen/Punsvik – dvs Tor,
Camilla, Solveig og Sverre. De går nå inn i sitt siste halvår på Svalbard og er hjemme igjen på
Pettersborg på Drangsholt i løpet av sommeren 2010.
Åse- bittelillejulaften 2009
___________________________________________________________________________
Etter den beklagelige fadesen min igår, fikk vi likevel kårt en vinner på neste runde
tall. Bjørn Breilid fikk tallet 10.010. Bjørn bor midt i velforeningas område - i Kristiansand
kommune. Gratulerer med jubileumet, Bjørn.
Åse 21/12-09
Beklager, folkens. Jeg blei selv nr 10.000, og da hever vi tallet til 10.010

.

Søndag morgen (20.12.) er det registrert 9.991 besøkende på hjemmesida. Dette er
fantastisk på et halvt år, og responsen på hjemmesida er veldig gledelig for
"redaktøren". Den som blir nr 10.000 oppfordres til å gi beskjed enten i gjesteboka eller på
mailen minasebuli@online.no. Vi har ingen lottogevinst, men jeg lover hyggelig omtale av
vedkommende.
Åse - 20/12.
___________________________________________________________________________
Jula nærmer seg enda mer, og i dag har jeg lagt til julemusikk på hjemmesida. Jeg starter
med Jingle Bells, men det er flere muligheter. Jeg kommer til å bytte ut denne slik at alle
variantene er spilt gjennom før jula er over.
Åse 19/12-09
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og juleværet ser ut til å ha kommet for å bli. Her oppe på "prærien" på Grødumsmonen
blåser og føyker det merkbart, og utenfor huset vårt står en hermetisk lukket liten Suzuki
som ikke vet hva en garasje er. Mye av vannet fra i høst har samla seg i dørene og i
låsene, og de vil bare ikke opp.
Mens vi svetter over julekortskriving, kan vi tenke på at det er kun noen dager til sola snur,
og da blir alt så meget bedre. Fortsatt lykke til med juleforberedelsene.
Åse 17/12-09
___________________________________________________________________________
Liv Aarli er førstemann til mølla til vår "kjøp- og salgside".
Klikk dere videre
Åse 10/12-09
___________________________________________________________________________
For ikke lenge siden var det to innbrudd på Rugsland, og flere på Birkeland. Igår kveld var det
innbrudd i øverste del av bygda vår også. Det blei stjålet smykker og andre
verdisaker. Velforeninga minner om at det er veldig lurt å passe på hverandre og ha et
våkent øye hvis det skjer noe unormalt hos oss og rundt oss.
Åse 10/12-09
___________________________________________________________________________
Ved Stemtjønn, 2,2 km fra Foss innover Fosse daler,
har Bent Kallhovd og kamerater bygd denne flotte
gapahuken. Det er et ypperlig turmål i jula, eller så
snart som mulig hvis en vil være sikker på å slippe
ski. Turen "brenner" garantert kalorier hvis en føler
behov for det mellom ribbemiddagene.
Det er fin skogsbilvei innover som er lett å gå på for
både små og store, selv om bakkene nok kan bli for mange og lange for de aller minste. Hvis
en ønsker å utvide turen, kan en gå 1,8 km lenger til Skådane, og da er det ikke langt igjen til
Erkleiv.
God tur.
Åse 9/12-09
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Velforeningas faste arrangement gikk av stabelen
lørdag den 5. desember 2009. Som vanlig var Tomas
og Marianne Gabrielsen behjelpelige med å stille
låven sin til disposisjon, og Liv Aarli og Hans
Malterud var primus motorer for den praktiske
delen. Det regna hele dagen, men det så ikke ut til å
hindre folk i å komme på nissefesten. Det var
bortimot 50 små og store, med og uten nisseluer,
som stilte opp til dette koselige førjulsarrangementet. Jesper og Anne Katrine stilte med
gitarer og underholdt med sanger. Festen varte fra klokka 17 til 18.30.
Nissen og nissemor kom også på besøk. Nissen fortalte at han kom direkte fra Finland hvor
han bor.
Det er lagt inn bilder fra arrangementet i fotoalbumet under "turer og andre treff".
Jan Johansen på Snarkjøp sponsa hele arrangementet med grøt, saft, brus osv. Velforeninga
takker og bukker.
Åse 6/12-09
___________________________________________________________________________
Seinhøstes 2006 arrangerte velforeninga en
søndagstur på Buheia. Oddleif Gundersen har sendt
bilder som i dag er lagt inn i fotoalbumet på ei side
jeg har kalt "turer og andre treff". Jeg skal forsøke å
få lagt inn bilder fra nissefesten førstkommende
lørdag også på denne sida.
Åse 2/12-09

___________________________________________________________________________
Det blir tradisjonell Nissefest på låven hos Tomas og Marianne Gabrielsen
lørdag den 5. desember kl 17 - 18.30.
Fra godt informert hold er det kommet melding om at nissen har lasta opp sekkene, gjort
reinsdyra klare for avgang og vil være på Drangsholt i god tid for å rekke festen.
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Velkommen alle sammen.
Åse 30/11-09
___________________________________________________________________________
Vår sambygding Conny Mollestad Pedersen åpner den 1. desember (førstkommende tirsdag)
butikk i Lillesand sammen med sin søster Beate. Butikken heter To fruer og ligger midt i
smørøyet i Lillesand sentrum, dvs mellom Ole Olsen og hotell Norge. De skal i første omgang
selge interiørartikler, men utpå nyåret vil de også tilby klær. Løp og kjøp!
Velforeninga ønsker lykke til!
Åse 29/11-09
___________________________________________________________________________
Under tittelen "Litt historikk" kan dere nå i korte trekk lese hva velforeninga har beskjeftiga
seg med siden oppstarten i 1991.
Åse 29/11-09
___________________________________________________________________________
Husk at førstkommende søndag er 1. søndag i advent. Vi har enda noen dager igjen til å
finne fram alle de lilla effektene som hører til i adventsmåneden. Det er litt tidlig å
presentere adventslyset som her til høyre på hjemmesida, men vi trenger alt lyset vi kan få i
disse regntunge novemberdagene.
Åse 25/11-09
___________________________________________________________________________
Vannverkets vedtekter er nå også på plass på egen
side.
23/11-09
Jeg har i dag lagt inn velforeningas vedtekter på egen
underside og tar også sikte på å legge inn noe
historikk fra vår nesten 20-årige historie. Foreninga
blei stifta den 18. april 1991. På "bildet" ser dere
første invitasjonen som er underskrevet av Åslaug
Kvåle og Lisa Krageboen.
Åse 22/11-09
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Endelig fikk vi en fin høstdag søndag den 15.
november. Bildet er tatt fra Fossebroa
oppover "floden" hvor det har vært stor
vannføring i lang tid.
Undertegnede hadde en tur over til Foss
hvor smaksprøve av den første julebaksten blei
servert hos Aud Pedersen. (Noen bedre?) Det
tilligger ikke velforeninga å inspisere julebaksten rundt i heimene, men det er hyggelig å se
at tradisjonene holdes ved like. Jeg mistenker Aud for å jobbe seg oppover mot 7-tallet i
antall kakeslag
Åse 16/11-09

. Lykke til med kakebaksten, alle sammen.

___________________________________________________________________________
Ideer til velforeningens hjemmeside dukker opp med jevne mellomrom. Det er gledelig for
redaktøren at telleverket tikker og går jevnt oppover. I og med at hjemmesida blir mye
besøkt, antar jeg det kan det være en ide å ha ei underside for kjøp og salg, eventuelt om
noe ønskes gitt bort. Det blir vår egen finn.no helt gratis. Send i så fall mail til
min adresse asebuli@online.no så legger jeg det inn.
Åse 8/11-09
___________________________________________________________________________
Vi er imponert av Olemann som har rydda hele
skråninga ved snuplassen på Grødum. Det var et
villnis som ikke så lett ut å ta seg fram i, men han kom
seg fram. Han mente det kunne være 9-10 mål
ved. Bildet er tatt av Oddleif Gundersen. Det ligger
også i fotoalbumet.
Åse 8/11-09

___________________________________________________________________________

Dette fantastiske høstbildet fikk jeg tilsendt fra
Dagfinn Brørs som opplyser at bildet er tatt i
2005. Bildet forteller at det var mye vann i elva
også den høsten. Det er også lagt inn i
fotoalbumet.
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Åse 8/11-09

___________________________________________________________________________

Vi gratulerer Bjørn Viig med Kongens
fortjenestemedalje i sølv som han ble tildelt denne
uka. Den var vel fortjent.

___________________________________________________________________________
Vi bør være fornøyd med pressedekninga om den nye
broa både i TV og aviser. Jeg antar alle fikk
Birkenesavisa i postkassa denne uka, og det var faktisk
ei hel side om bygda. Det var et flott oppslag fra Foss
også med Bent som hovedperson. Jeg har forøvrig fått
forespørsel om å skrive for Birkenesavisa hvis det skjer
noe av interesse i Ytterdalen. Jeg trenger litt hjelp, så
hvis dere kommer på noe som kunne være av
interesse å få på trykk, så er jeg veldig mottakelig for tips.
Ellers har heldigvis været vært bedre denne uka etter forrige helg med regn 4 dager i
strekk. Som dere ser på bildet, fikk jordet problemer med å ta imot alt vannet.
God helg.
Åse 30/10-09
___________________________________________________________________________
Ordførerne i Kristiansand og Birkenes åpnet 23.
oktober den nye gang- og sykkelbroa fra Foss til
Grødum. Etter åpningen inviterte oppsitterne på Foss
til en markering av begivenheten. Oktoberværet tillot
ikke utendørs feiring, og Sigmund og Anny Stålesen
stilte sitt romslige uthus til disposisjon. Selv om været
var dårlig, kom det mange små og store bygdefolk som
hadde kjent kaffe- og vaffellukta fra Foss.
Beint Foss orienterte om forløpet før ny bro var et
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faktum. For tre år siden kom det som lyn fra klar himmel at broa måtte stenges av
sikkerhetsmessige grunner. Først og fremst betydde det isolering for beboere på Foss siden
de kom til å miste busstilbudet på Grødumssiden. Innbyggerne på Foss, Grødum og
Drangsholt har i alle år hatt mye samkvem, og kontakten mellom bygdene kom til å
avta. Etter mye om og men vedtok heldigvis Kristiansand bystyre at det skulle bygges ny bro,
og så gikk det slag i slag.
Arvid Omdal som er bystyrerepresentant i Kristiansand for KrF, var invitert til markeringen,
og han fortalte om hva som skjedde før vedtaket om ny bro kom på plass. Han poengterte
viktigheten av å ha lokale representanter i bystyret til å ivareta bydelenes behov. Bygging av
ny bro ble vedtatt i bystyret med så knapp margin som 27 stemmer mot 26. Han kunne også
fortelle at broa faktisk blei 2 mill. billigere enn budsjettert.
De frammøtte fikk ei hyggelig stund i den regntunge oktoberkvelden.
(Artikkelen er sendt til Birkenesavisa og kommer forhåpentligvis med onsdag
28.10.09) Bilder fra kvelden er lagt inn i fotoalbumet.
Åse 24/10-09
___________________________________________________________________________
Den store begivenheten i bygda vår gikk av stabelen i
tett regnvær, men det så ikke ut til å være noe stort
hinder for folks frammøte. Både store og små fra
bygda var tilstede, og Karoline Aarli fortalte at de
hadde fått fri den siste skoletimen for å være med på
åpninga.
Ordførerne fra både Kristiansand og Birkenes, Per
Sigurd Sørensen og Harald Vestøl, var med på åpninga og delte gleden med oss for at vi
igjen kan komme over elva på egne bein. Harald Vestøl overrakte en fin blomsterbukett
til Kristiansands ordfører.
Det er ikke tvil om at det er ei solid bro Kristiansand kommune har bygd. I tillegg er det blitt
utrolig fint på land på begge sider, og det er allerede asfaltert og beplanta.
Drangsholt og Grødum Velforening gratulerer så mye
Bilder fra dagen er lagt inn i fotoalbumet.
Åse 23/10-09
___________________________________________________________________________
Vi minner om åpninga i morgen fredag 23. klokka 13.30. Ordførerne i Kristiansand og
Birkenes vil komme fra hver sin kant, og møtes for snorklipping på midten av broa.
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Det vil også bli en markering av dagen på låven til Sigmund Stålesen klokka 17 samme
dag. Det vil bli enkel bevertning. Store og små fra begge sider av elva er velkommen til
denne høytideligheten.
Møt fram alle som kan.
Åse 22/10-09
___________________________________________________________________________
Jeg har funnet noen gamle bilder som blei tatt på en
vandretur i 1993 mellom Urdalen (Høvåg) og
Drangsholt. På veien passerte vi noen gamle
buplasser som dere kan se under "Fra gamle dager" i
fotoalbumet. Husene er nok ikke lenger i den
forfatning som de var den gang, men noen rester bør
nok finnes.
Åse 13/10-09
___________________________________________________________________________
I dag er det kommet melding fra Kristiansand kommune til Bent Kallhovd på Foss (som er
kontaktperson) at åpning av den nye Fossebrua vil gå av stabelen fredag den 23. oktober
klokka 13.30.
Ordfører Per Sigurd Sørensen vil foreta den høytidelige åpninga. Dette er en stor begivenhet
i bygda, så vi oppfordrer alle som har mulighet til å møte fram.
Åse 8/10-09
___________________________________________________________________________
Det er så definitivt høst. Sommeren er allerede ganske langt unna, og de første
frostmorgenene gjorde sitt inntog i uka som gikk. Høststormene har også feid med seg mye
dødt lauv og barnåler. Men, det er fortsatt ting å glede seg over.
Brua til Foss er så godt
som ferdig, og det ryktes at det vil bli høytidelig snorklipping i løpet av oktober. Den
endelige datoen er ikke fastsatt enda, men den vil bli lagt ut på hjemmesida så snart datoen
er klar. Følg med.
Åse 4/10-09
Nytt skriv fra vannverket angående rørledning er lagt inn på "vannverkssida" i dag den
22.9.09. Skrivet vil bli sendt til alle husstander. Det er også lagt inn flere bilder
(fotoalbumet) som er tatt under arbeidet med utskiftinga.
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Åse
Det er fortsatt gledelig å se at bruprosjektet går framover, og det er også betryggende å høre
at vår bygdemann Harry Aarli er sterkt inne i prosjektet med betongleveranser. Det er flott
at en av våre er med å sette preg på brua. Vi håper det blir mulig å holde en brufest før
snøen kommer
I dag er det lagt inn en begynnelse på ei ny side med litt historie om bygda vår, det vil blant
annet si litt om opphavet til de navnene som ikke sier seg helt sjøl. Hvis noen har flere
opplysninger, er jeg mottakelig.
Åse 16/9-09
Er du interessert i navn?
På denne nettadressa
http://www.ssb.no/navn/
kan du finne ut hvor mange i landet som heter det samme som deg og hvor mange som har
akkurat ditt etternavn. Du kan også se når ditt fornavn var mest populært. For min egen del
så var det mest "i vinden" på 1940-50-tallet, og det kan nok faktisk stemme.
Åse 14/9-09
Fra Birkenesavisa sakser vi en artikkel om at vi har to flotte jenter i bygda som har jobba hele
sommeren for å få råd til å reise til Ghana for å jobbe gratis på barnehjem. Jentene er
Janna Sommererset Risdal fra Mjølemoen (22) og Camilla Espegren (24) fra Espegra. De er
tilknytta en organisasjon som heter X-plore og som har spesialisert seg på jobb- og
reisemuligheter for mennesker mellom 18 og 40 år. Bygda er stolte av dere og håper å få en
hilsen når dere er i Ghana.
Åse 3/9-09
Hilsen fra Svalbard.
Våre sambygdinger Tor og Camilla som er midlertidig utflytta til Svalbard, har sendt
hyggelige hilsener til oss i Gjesteboka. Vi hilser tilbake, og ser fram til at dere blir fastboende
igjen på Pettersborg til sommeren.
Åse 1/9-09
___________________________________________________________________________
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Det jobbes jevnt og trutt med brua, og i forrige uke
var jobben ikke helt lydløs heller. Men, peling er i
denne sammenhengen en god lyd. Lekterne kom til
nytte som vi har sett. Sigurd Løyning sendte over
bilder av slepinga oppover elva. Bildene ligger i
fotoalbumet på "Fossebrua". I tillegg sendte han
over mange bilder fra "føritida", og det var nå såpass
mange bilder fra flommen i 1959 at jeg oppretta et
eget fotoark. Takk til Sigurd.
August er absolutt på hell, og i morgen er det september. Håpet svinner om en indian
summer, men den k a n jo enda komme. Det er litt dystert med mørke kvelder og morgener
igjen, men en venner seg fort til det.
Ha ei fin uke.
Åse 31/8-09
___________________________________________________________________________
Det er ikke hver dag det er trafikkstans på Myra, men mandag 17. august sto trafikken
ganske lenge i Kilen. Heldigvis var det ingen ulykke, tvert i mot, for det som skjedde var at
det blei lossa av lektere som nå ligger ved land der Fossebrua bygges. Hva de skal brukes til
er foreløpig ukjent, men det vil vise seg etterhvert.
Til orientering er det lagt inn endel bilder fra "gamle dager" i fotoalbumet siste uke. Takk til
Sigurd Løyning som sendte over noen av dem.
Åse 23/8-09
___________________________________________________________________________

er i ferd med å gå over i historia, men en kan jo alltids
håpe på en liten "indian summer" før det er kroken på
døra for denne gang. Imorgen er det full fart igjen
for skoleelevene i bygda som etter en lang skoleferie
sikkert gleder seg til å komme tilbake i folden, eller......
Det er definitivt slutt på seine kvelder og
tilsvarende morgener. Lykke til, gutter og jenter.
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Høsten har heldigvis også sine fordeler. Det er sopptid, og tyttebærene holder på å få sin
delikate rødfarge. Det er bare å ta beina fatt og komme seg på skauen.
Åse 16/8-09
___________________________________________________________________________
Det er gledelig å registrere at det igjen er full aktivitet i arbeidet med ny Fossebru. Det ser
ikke ut til at kommunen tar enkelt på saken når først de bygger, så dette må bli ei bru som
står i mange år. Det blir spennende å følge med i utviklinga av prosjektet. Kanskje må Foss
Ferries legge ned virksomheten før de vet ordet av det.
Jeg takker igjen for hyggelige tilbakemeldinger. (Jeg minner om at jeg gjerne tar imot
bilder). Det inspirerer . Det er ikke så mye nytt journalistisk stoff fra bygda hver dag, men
det gjelder å få mye ut av lite.
Åse/11.8.09
___________________________________________________________________________
En føler seg hensatt til gamle dagers transportmåte
over elva i disse dager. For å komme til Foss uten å
bruke bilen er båt det eneste
framkomstmiddelet. Vi ringer, Beint
bringer. Ferjetaksten er det ikke noe å si på!
(For de som er interessert, er det i dag lagt inn ei
lenke slik at du kan se hvordan vannføringa i elva
er).
Åse 8/8-09
___________________________________________________________________________
Værgudene er ikke snille med oss for tida som dere ser
på bildet som er tatt idet ei skikkelig byge kommer
innover bygda.

Men, vi får bare finne oss idet.

Redaksjonen vil informere om at det er ferietid, og det
vil ikke bli så mye aktivitet her den neste uka.
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Fortsatt god sommer.
Åse 30/7-09

___________________________________________________________________________
Liste over hvem som har tilsyn i vannverket er lagt inn på
"vannverksiden".
Åse/28.7.09
Nytt fra vannverket den 26.7. - se Drangsholt vannverk.
Åse
Selv om det fortsatt er noen skyer på himmelen, så ser det ut til at vi får se sola i helga som
kommer. Det er i dag meldt i Fedrelandsvennen at det bugner av blåbær i skauen, og det er
også observert kantareller. Tomatene på bildet er av en mer lokal variant, men det er
gledelig å se at alle vannekannene de har fått i etpar måneder, gir
resultater. "Hjemmelagde" tomater smaker fantastisk, så dere som ikke har hatt planter i år
bør tenke alvorlig på det til neste år.
Åse 24/7-09
Det foregår nå en større hogst ved snuplassen på Grødum. Linn og Tor Arnfinn opplyser at
trafikksikkerhet er utgangspunktet for hogsten, men det er virkelig en bonusvirkning at det
også blir utsikt til den vakre elva som går gjennom bygda vår. Ole Ramse har jobben med å
hogge, og han må ha god kondis og sterke bein for å komme fram i alt lauvet. Godt jobba,
Ole.
Åse/17. juli 2009
___________________________________________________________________________
Det er i dag oppretta ny side for Drangsholt vannverk. Etter avtale med formannen, Folke
Kallhovd, skal all informasjon fra vannverket legges ut på hjemmesida vår.
Åse / 12. juli 2009
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___________________________________________________________________________
God sommerhelg
Veien blir til mens en går, er det noe som heter. Det stemmer veldig godt med virkeligheten
når det gjelder å lage hjemmeside. Kanskje er det på tide med en kort "oppskrift" på bruken
av den. Det er fra produsentens side ment at forsiden skal inneholde saker av mer generell
karakter. På nyhetssiden blir det lagt inn mer viktige opplysninger, og det anbefales alltid å
gå innom den hvis du har logget deg inn. I dag er det oppretta ei side for
geburtsdagshilsener, og først ute er Åslaug i Myrkroken som fyller 50 lørdag den 18.
juli. Gratulerer med dagen, Åslaug.
Hvis dere har tips om noen i bygda som fyller år, kan dere legge en beskjed i gjesteboka eller
sende dem til min mailadresse (gjerne med bilde).
Åse / 10. juli 2009
___________________________________________________________________________
Takk for hyggelige hilsener i Gjesteboka .
Det er oppmuntrende å se at dere har funnet hjemmesida, og det er også artig å se at
telleverket tikker og går.
Jeg har i dag lagt inn noen få bilder fra begivenheter i velforeningas regi, stort sett fra det
glade 1990-tallet. Etterhvert kan det være at det dukker opp flere. Jeg tar gjerne imot bilder
fra dere som kan legges inn. Bildene er i et lite format, men klikker du på dem blir de større
og det kommer fram en liten tekst.
Fortsatt god sommer.
Åse / 7. juli 2009
___________________________________________________________________________
Velkommen til velforeningas nye hjemmeside.
Vår tidligere nettredaktør Dagfinn Brørs har flytta fra bygda, og i den anledning har jeg
overtatt redaktørstolen. Helst skulle vi ha fortsatt med den gamle hjemmesida, men av
diverse grunner måtte jeg opprette ei ny, og med ny adresse som jeg håper dere har fått
lapp om i postkassa.
Jeg er ny i "gamet" når det gjelder hjemmeside, og må prøve meg fram, men Rom blei som
kjent ikke bygd på en dag.
Jeg er takknemlig for innspill, så send meg gjerne tips om hvordan vi best får dette til. Bilder
til fotoalbumet mottas også med takk. Jeg skal forsøke å oppdatere dere jevnlig om hva som
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skjer i bygda, og håper på god hjelp fra dere.
Som dere ser er det ei "underside" som heter "nyheter", men det er fullt mulig å opprette
nye sider. De kommer muligens etterhvert.
Åse Buli Egerhei / 3. juli 2009
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