
1 
 

Siste nytt 2010 

 

Det er for seint å ønske god jul, men et ønske om et godt nytt år er ikke av veien det heller, 
håper jeg. Som i fjor blei jula en kald fornøyelse, og selv i byen registrerte vi 15-16 
minusgrader. Noen mente det var som å komme til syden, men gradene kan sannelig være 
kalde her også og det har vært langt mellom uteaktivitetene. Nå har heldigvis den verste 
kulda gitt seg, og vi håper det fortsetter i det nye året. 

2010 er snart historie, og et lite tilbakeblikk på hjemmesida til starten av året viste at året 
også begynte kaldt . Kulda og snøen ga seg ikke før i begynnelsen av mars, men så fikk vi en 
fin vår og forsommer i mai. 19. juni gjorde noen av bygdas spreke menn gapahuken på 
Falkodden ferdig. Presthåla blei brukt fra slutten av mai, og for ei gangs skyld hadde vi 
fantastisk St. Hans-vær. Juli, som skulle ha vært sommermåneden over alle, blei ikke som vi 
håpte, men det var fine dager innimellom også i år. Vinteren kom i år rekordtidlig og det 
avstedkom at nissefesten for første? gang måtte avlyses på grunn av kulda. Camilla 
Mollestad leverte i gjesteboka et godt begrunna innlegg om hva hun mente om avlysinga, 
dvs at vi i korte trekk ikke er så pysete som en kunne tro. 

Huset vårt på Utsikten blei solgt til Svein Raen som ønskes velkommen i bygda. Også Lingas 
hus på Myra pluss Helge Fossnes’ hus på Grødum er solgt, men navnene på de nye eierne er 
ikke kjente på det nåværende tidspunkt. Uansett ønskes de velkommen til bygda, og alle nye 
er velkommen som medlemmer i velforeninga. Til orientering vil det bli mulighet til det etter 
årsmøtet når regningene vil bli lagt i postkassene. 

På vegne av velforeninga ønskes alle takk for det gamle og et riktig godt nytt år. 
 
Åse 30/12-2010 

___________________________________________________________________________ 

På grunn av sterk kulde, beklager ledelsen i velforeninga at de ikke har funnet det forsvarlig 
å holde nissefesten i år.   
Åse 10/12-2010 

___________________________________________________________________________ 

Det har vært kalde dager i sør og helt uvanlig til å være i november. Selv om nordavinden på 
Grødumsmonen kan være ganske gjennomtrengende, merker vi godt kulda i vårt nye "eksil" 
på elvebredden på Lund. 

Huset på Utsikten er tømt, og det har til tider vært en slitsom affære, både fysisk og 
følelsesmessig. Når det gjelder det fysiske, har vi opplevd at et hus inneholder så uendelig 
mye mer enn en tror, så merk dere leveregelen om at hvis en ting kommer i hus, skal en ting 
ut. Følelsesmessig er det også en påkjenning å bryte opp fra det kjente og kjære sjøl om 
flyttinga er høyst frivillig. Vi har hatt 25 supre år i bygda, og de årene vil sjølsagt være med 
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oss så lenge vi lever. Vi minner oss sjøl og andre om at avstanden ikke er mer enn de 22 km 
vi daglig har kjørt fram og tilbake i 25 år. 

Det vil likevel ikke være så enkelt å være redaktør for velforeningas hjemmeside framover. 
Når en ikke er på stedet, er det ikke så lett å få med seg at isen legger seg på kilen, at 
Kenneth på Myra fyrer opp stampen, at Presthåla er full av folk sommerstid, osv, osv. Jeg har 
likevel sagt meg villig til å fortsette til velforeninga finner en ny, men jeg er avhengig av 
innspill fra dere. Hvis for eksempel en av dere tar noen bilder på årets nissefest neste lørdag 
og sender til meg på mail, skal jeg sørge for å få lagt dem inn. Alle innspill er velkommen. 
Styret i velforeninga vil sørge for å finne en ny redaktør, og hvis noen av dere skulle få en 
forespørsel, kan jeg garantere at hjemmesida er brukervennlig og lett å håndtere. Mitt 
redaktøroppdrag er det beste eksempelet på det. Mailadressen min er som før. 

Jeg ønsker dere alle en fredelig og hyggelig adventstid.  
Åse 2/12-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING INVITERER BEBOERE I ALLE ALDRE TIL 

  

  NISSEFEST 
  

SOM ARRANGERES PÅ LÅVEN HOS MARIANNE OG 
TOMAS LØRDAG 11. DESEMBER KL. 17.00 – CA 18.30. 
  

DET BLIR SOM VANLIG NISSEGRØT OG SAFT, NISSE- 

MUSIKK OG EN EKTE FJØSNISSE (KANSKJE FLERE?) 

SOM SIKKERT HAR NOE TIL BARNA. 

  

TA SELV MED: KAFFE, KAKER, STOL OG EVT. MUSIKK-INSTRUMENT, OG HUSK GODT 
VARMT TØY (DET ER 

KALDT PÅ LÅVEN SELV OM DET KANSKJE ER MILDT 

I VÆRET). 
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ARRANGEMENTET ER GRATIS, OG VI HÅPER AT FLEST 

MULIG FINNER ANLEDNING TIL Å DELTA. HJERTELIG VELKOMMEN!!! 

  

DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 

 

___________________________________________________________________________ 

Ifølge Tor Gunnar Elles bilde i gjesteboka er vårt Drangsholt ikke det eneste stedet på jorda 
med det spesielle navnet.  Er det Drangsholtdøler som har utvandra til Island og tatt med seg 
navnet eller er det motsatt?   Eventuelle teorier mottas med takk. 
 
For etpar uker siden kunne vi lese i Birkenesavisa at Magne Nyhaven øverst i bygda ikke har 
hatt behov for å male huset på 30 år.  Kort fortalt skyldes dette ifølge Magne at han var 
svært nøye med grunnarbeidet da han bygde huset. Kontrolløren fra Jotun som han hadde 
besøk av var også fornøyd og imponert over det han så.   
 
Hos oss på Grødumsmonen er vi imponert over fortidas lyspærer.   Vi har nemlig ei lyspære 
på terrassen som ikke har vært skifta så lenge vi har bodd der, dvs 25 år. For ordens skyld 
legger jeg til at det garantert ikke er hukommelsen som svikter! 
 
På tampen tar jeg med ei lita fornøyelig historie fra dagligvarehandelen.  Vi kjøpte ei pakke 
med kyllingkjøttboller som hadde følgende opplysning på etiketten:  Oppbevares 
utilgjengelig for rev.  Det er første gang jeg har sett en morsomhet på et matprodukt. 
Åse 26/10-2010 

___________________________________________________________________________ 

Det skjer ikke sjelden at elva ekspanderer i bygda vår, men det er like fascinerende hver gang 
å se at elvebredden forsvinner i store mengder vann og at jorder blir til innsjøer. For oss som 
bor i høyden er det uproblematisk, men for de som bor i "lavlandet" og får vann i kjelleren, 
er nok problemet større selv om en må lære seg å leve med at fenomenet kommer med 
jevne mellomrom. Forrige helg "bøtta" det ned, men denne helga er vi lovt fint vær, 
heldigvis. 

Det er ikke kommet redaktøren for øre om det er felt elg i starten av jakta, men antakelig 
settes støtet inn for fullt fra helga som kommer. Vi minner om at det er lurt å legge 
søndagsturen til elgjaktfrie soner helt til vi er sikre på at den er over. 
God helg. 
Åse 8/10-2010 

___________________________________________________________________________ 
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På vegne av velforeninga har Hans Malterud sendt følgende uttalelse til kommuneplanen: 
 
-------------------------------------------- 
Drangsholt og Grødum Velforening 
v/Hans Malterud 
Drangsholtvn. 40 

4658 TVEIT 

  

Kristiansand kommune                                                              Drangsholt 27. september 2010 

postmottak@kristiansand.kommune.no 

  

NY KOMMUNEPLAN – HØRINGSUTTALELSE 
  

Undertegnede viser til at Drangsholt og Grødum Velforening (D&G Vel) har fått tilsendt 
høringsutkastet til ny kommuneplan for Kristiansand, og denne høringsuttalelsen avgis på 
vegne av velforeningen. Jeg avgir samtidig uttalelsen som privat yrkesutøver med bakgrunn 

i mangeårig erfaring med plan- og bygningsetatens saksbehandling basert på gjeldende 
kommuneplan m/bestemmelser som negativ faktor ifm dele- og byggesaker bl.a. i Tveit, og 
jeg viser i denne forbindelse til Gunnar Stavrums invitt under folkemøtet på Ve skole på 
forsommeren. 

  

Eksisterende bebyggelse går en usikker fremtid i møte i områder som Drangsholt og Foss 
fordi det ikke finnes en eneste kvadratmeter jord som er regulert til byggeformål og fordi 

en betydelig andel av bebyggelsen ligger innenfor 100 meters beltet langs Topdalselva. Dette 

er uten unntak bygg som er oppført med kommunal tillatelse, men kommunens avslag på en 
søknad om gjenoppføring av et nedbrent bolighus ved Varoddbrua viser med all ønskelig 
tydelighet at kommuneadministrasjonen fortolker kommuneplanen på en uakseptabel måte. 

Dag Viges avisintervju for noen uker siden belyser på en utmerket måte den frustrasjonen 
dette skaper hos de hus- og hytteeierne dette gjelder, og D&G Vel vil under enhver 
omstendighet protestere mot at lovlig oppførte bygg blir ”lovlig vilt” for byråkrater som 

er ivrige etter å gjøre Tveit grønnest mulig. 

  

mailto:postmottak@kristiansand.kommune.no
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For å unngå at noen skal risikere å havne i en slik situasjon vil jeg foreslå at kommuneplanen 
gis bestemmelse om at planstatus for eksisterende, godkjente bygg med naturlig 
tilgrensende minimumstomt (ca 400 – 500 kvm) skal anses å være eksisterende 
byggeområde uten at dette nødvendigvis må inntegnes på plankartet. Jeg tillater meg 
imidlertid å peke på at en betydelig andel av fritidseiendommene i strandsonen er markert 
som små byggeområder i det nye kommuneplanforslaget, og en slik løsning kunne være like 
egnet for bygninger i utpreget landlige områder som Drangsholt og Foss. Dette vil gi eier rett 
til å gjenoppføre et tilsvarende bygg uten krav om dispensasjon og/eller reguleringsplan, og 
slike krav utløser til overmål høye gebyrer ifm saksbehandlingen enten 
gjenoppføringssøknaden godkjennes eller ei. 

  

I områder som Drangsholt og Foss er det for øvrig slik at kulturlandskapet er i ferd med å gro 
igjen pga redusert landbruksaktivitet og mangel på mennesker som har stedstilknytning eller 
annet incitament til å gjøre en arbeidsinnsats i kulturlandskapspleien – f.eks å holde kant-
vegetasjonen nede i områder hvor det er rent maskinell jordbruksdrift. På 1980- og 1990-
tallet 

ble det for øvrig gitt ekstraordinær tillatelse til oppføring av 10 nye bolighus i dette området, 

og begrunnelsen var trolig nettopp bekymringen for at det lokale folketallet skulle bli for 

spinkelt til å opprettholde en bærekraftig utvikling av naturressurser og kulturlandskap samt 

å beholde et akseptabelt busstilbud. 

  

I lokalsamfunnet har denne nye bebyggelsen blitt oppfattet som et ubetinget vellykket tiltak, 
men stadig redusert landbruksaktivitet har samtidig ført til et stadig større etterslep i kultur-
landskapsarbeidet. Det fremstår derfor som et kraftig paradoks at folk som ønsker å bygge 
nye boliger opplever atbyggesaksavdelingens saksbehandlere gjennomgående stiller seg mer 
negativt enn tidligere i dele- og byggesaker, og at planstatus LNF-område (heretter hensyns-
sone med angitt formål) er blitt et nærmest automatisk avslagsgrunnlag i den administrative 
saksbehandlingen. Dette begrunnes med atadministrasjonen må forholde seg til kommune-
planen som er vedtatt av Bystyret, men når Byutviklingsstyret (BUS) i enkelte nyere saker har 
fattet vedtak i søkers favør etter anke er disse vedtakene senere konsekvent opphevet i tråd 
med Landbruksdirektørens innstilling. Erfaringene tilsier dessverre at terskelen for dele- og 
byggetillatelse med dispensasjon fra kommuneplanen for fremtiden vil ligge i hendene til 
byråkrater på kommunalt og regionalt nivå, og at politikerne i BUS blir overkjørt når de fatter 
vedtak som gjenspeiler de holdninger som gjør seg gjeldende i det politiske miljøet i byen. 
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Dette oppleves som et alvorlig demokratisk problem, og for de som rammes av dette (dvs. 

eiere av eiendommer i det meste av Tveit og andre ”grønne” bydeler) er det av avgjørende 
betydning at det tas inn bestemmelser til kommuneplanen som så vidt mulig avhjelper 
problemet. Forslag til slike bestemmelser ble for øvrig etterlyst av Gunnar Stavrum under 
folkemøtet på Ve skole, og jeg tillater meg derfor å fremsette forslag til noen kriterier som 
evt. kan/bør vektlegges ved den administrative behandlingen av dele- og byggesøknader i 

hensynssoner med angitt hensyn landbruk, friluftsliv osv: 

  

1. Tette familiebånd mellom tomteinteressent og eier av fradelende bruk. 

(Kommentar: Kristiansand kommune stiller seg generelt negativ til spredt bosetting, men 

denne politikken er til hinder for at mennesker med slektstilknytning til et gårdsbruk får 
anledning til å bosette seg tilstrekkelig nær til at de kan bidra i arbeidet med å holde 

selve gården og kulturlandskapet i hevd. Boligfelter som Brattvollheia og Solsletta duger 

ikke i denne sammenheng). 

  

2. Stedlig behov for menneskelige ressurser til kulturlandskapspleie og annet 
landbruksrelatert arbeid 
(Kommentar: Eiere av landbrukseiendommer over hele landet sliter generelt med at det 

pr. i dag er et så vidt svekket befolkningsgrunnlag på bygdene at det er underskudd på 

mennesker som kan bidra i kampen mot gjengroing av kulturlandskapet eller som kan 

hyres  til hjelp ifm landbruksdriften for øvrig. Dette er en av flere årsaker til at antall bønder 
stadig synker trass i uttalt målsetning om det motsatte, og i vårt nærområde er det åpenbart 
at skogen allerede har fått overtaket i store arealer som var jordbruksjord for 20 – 30 år 
siden).. 

  

3. Svakt befolkningsunderlag lokalt for opprettholdelse av busstilbud og styrking av infra-
strukturen ellers (for eksempel gi styrket grunnlag for fremføring av fiber for fullverdig 
bredbånd) 
(Kommentar: Befolkningen i områder som Drangsholt og Foss er ikke nettopp bortskjemt 

med stedlig kommunal infrastruktur, og det dreier seg stort sett bare om skoleskyss og 
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noen veistubber med gatelys og kommunal brøyting. Busstilbudet er heller ikke mye å skryte 
av, og det er lite grunnlag for håp om forbedring når befolkningsunderlaget faktisk er blitt 
svekket over tid. Samtidig opplever vi at bredbåndtilbudet er svært dårlig idet et flertall 

må leve med nedlastingshastigheter til dels godt under 1 Mb pr. sekund – altså en liten 

brøkdel av den hastigheten som er tilgjengelig for folk i mer sentrale deler av kommunen).  

Det er åpenbart at vi her er inne i en ond sirkel når kommunen faktisk motarbeider 
lokalbefolkningens forsøk på å få godkjent nybygging for i det minste å opprettholde 
folketallet på steder som Drangsholt og Foss). 

  

Alle er innforstått med at den nye kommuneplanen i likhet med tidligere planer vil vise 

bydelen Tveit som et overveiende grønt område, men det er samtidig klart at det vil være 
svært mange steder innenfor hensynssonene hvor nye bolighus ikke vil være problematisk i 
forhold til de hensyn som planen skal ivareta. Det vesentlige poenget med evt. faste plan-
kriterier for administrativ dispensasjon er å sørge for at administrasjonen faktisk vurderer de 
anførsler søkeren har som taler for at fradeling og/eller byggetillatelse bør gis, og at det ikke 
rutinemessig gis avslag uten annen vesentlig begrunnelse enn at tiltaket er i strid med 
arealdelen av kommuneplanen. 

  

Jeg tillater meg til slutt å sitere fra side 24 i kortversjonen av Kulturlandskap i Kristiansand – 
Klassifisering (1990) hvor den bredt sammensatte prosjektgruppen redegjør for sitt syn på 
praktisk kulturlandskapsvern av Foss og lignende områder: 

”.. Kommunens ansvar utover dette (dvs. regulering til landbruksområde) vil først og fremst 
begrense seg til bruk av plan- og bygningsloven ved plassering og utforming av spredt 
bebyggelse, veier og tekniske anlegg etc. 

For å ta vare på kulturlandskapet er det en forutsetning at det ikke blir fullstendig nedbygd. 
.”. 

  

Dette sitatet etterlater ingen tvil om at forsvarlig kulturlandskapsvern og en forsiktig bygge-
politikk lar seg forene. Folk i ”bybygdene” er i hvert fall ikke i tvil om at den stadig mer 

utbyggingsfiendtlige holdningen som preger administrasjonens saksbehandling i dele- og 
byggesaker vil være ødeleggende for kulturlandskapet hvis ikke kommende kommuneplaner 

legger føringer for en viss byggeaktivitet og samfunnsfornyelse også i disse bydelene. 
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Med vennlig hilsen 

for Drangsholt og Grødum Velforening 

  

  

Hans Malterud 

      (leder) 

 

___________________________________________________________________________ 

Det var mye oppstyr i bygda torsdag den 30.9. Ifølge opplysninger i Fædrelandsvennen rakk 
vedkommende 15-åring som sto bak oppstyret, 7 lovbrudd torsdag morgen. I tillegg satte 
han skikkelig skrekk i de som etter hvert blei berørt av raidet. Vi håper at unggutten blir tatt 
hånd om på ordentlig vis, både for de i bygda vår som sitter igjen med frykt og for hans egen 
del. Vi vil ha trygghet for at slikt ikke skjer igjen. 
Åse 1/10-2010 

___________________________________________________________________________ 

Det er noe som heter "å gå med i dragsuget", og det er nettopp det vi føler at vi gjør nå. Jeg 
skreiv for noen uker siden at det var mange hus til salgs i bygda, og mange av dere har nok 
ikke unngått å få kjennskap til at Utsikten på Grødumsmonen også er i den fasen. Det er 
både greit og leit, men vi må nok innrømme at forrige vinter i langvarig kulde og snø satte 
sine spor. Fra slutten av november blir det leilighet på "Lonnsia" med garasjeplass i kjelleren 
og gangavstand til jobben. 

Velforeningsjobben er litt usikker enda, men vi får se hva vi finner på. Dere blir orientert 
etterhvert. Huset vårt ligger på finn.no, og jeg antar det er første husannonsa  med reklame 
for hjemmesida vår. 

Neste uke begynner elgjakta, og det kan være på sin plass å minne om at det ikke er så lurt å 
gå på tur i skauen mens den pågår. Vi ønsker dere jegere lykke til og håper at det blir riktig 
mye elgkjøtt i fryseboksene til vinteren.  
Åse 29/9-2010 

___________________________________________________________________________ 

Sist uke kunne vi lese i Fævennen at en av bygdas menn, Olav Espegren, har tatt på seg 
sjefsjobben på Haydomhospitalet.  Velforeninga ønsker lykke til med jobben.  Vi er imponert 
over å ha en mann i bygda som  i en alder da de fleste er pensjonister, reiser langt avgårde 
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og tar på seg en så viktig jobb.   
Åse 17/9-2010  

___________________________________________________________________________ 

Nå er august 2010 også historie, og vi har hatt tilnærmelsesvis en såkalt "Indian Summer" i 
overgangen mellom seinsommer og høst. Været i helga som gikk kunne ikke ha vært finere 
med klar, fin høstluft og mange varmegrader. Det var faktisk såpass at parasollene kom opp 
både her og der hos oss på Utsikten. Selv om de gode, varme kveldene (som vi i grunnen ikke 
har hatt i hele sommer) er slutt, må vi bare nyte og lagre hver eneste varmegrad som tilbys. 

Ellers er det registrert at det er rekordmange hus til salgs i bygda vår for øyeblikket. Selv om 
vi ikke har innbyggere å miste, vil vi likevel ønske lykke til med salget. Vi antar at det er godt 
gjennomtenkt og at dere om mulig vil finne et bortimot like greit sted å bo framover. Et av 
husene på Myra som er avertert, ligger ifølge annonsen ved Otra. Gode fiskemuligheter i 
Otra, står det, men da skal en jammen ha langt snøre…. 

Åse 6/9-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Nå er det sopp i skogen!  Denne porsjonen blei funnet på 
en liten formiddagstur i dag søndag.  Dessverre strekker 
kunnskapene mine om sopp seg til kantareller og 
piggsopp, men for de som kan mer, er det garantert mye 
mer å finne. 

Lykke til . 
Åse 22/8-2010 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Nå er ferien definitivt over for både voksne og barn i 
bygda.  Det skal muligens noe til før vi får slike 
smeigedager igjen som på bildet her som er tatt i 
Presthåla søndag den 15. august.   Ifølge de avbildede 
var vannet veldig godt og varmt, og selv de voksne 
hoppa i vannet uten å foretrekke ei mine.  Etter de 
observasjoner som er gjort, har badeplassen vært 
ganske godt besøkt i år, selv om det har vært langt 
mellom de veldig gode stranddagene.  De høyeste 
temperaturene har vært i de siste par ukene med 
rekordvarme for året både dag og natt.  
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Det er vemodig når sommerferien er over for i år.  Alle ser fram til noen lange friuker, men så 
går de så utrolig fort.  Jeg synes likevel de fleste er flinke til å prøve å overbevise seg sjøl om 
at ”det er egentlig godt å komme i gang igjen…”, men jeg er ikke helt overbevist om at det 
kommer fra hjertet verken fra meg sjøl eller andre.  
  
Redaktøren er ikke helt oppdatert på om det er noen nye skolebarn i bygda i år, men hvis så 
er tilfelle, så ønskes dere lykke til.  Alle dere andre som begynner på et nytt år på 
skolebenken, ønskes også lykke til med året som kommer.  Husk at neste år er dere ganske 
mye klokere etter mye ny lærdom.  
God helg. 
Åse 20/8-2010 
  
___________________________________________________________________________ 

I Lillesandsposten er det en spalte som kalles "For 75 år siden".  Fredag 6. august sto det ei 
lita historie fra bygda vår som lyder som følger: 
 
Uheldig godgjørenhet 
En omstreifer kom igaar inn til en familie på Drangsholt og ba om en skjorte.  Fruen, som 
var alene hjemme, lot ham faa en som hadde hengt ubrukt i lengere tid. 
Da mannen kom hjem, kunde han oplyse at det laa et større pengebeløp i skjortens 
brystlomme.  Man satte seg straks i bevegelse for aa faa fatt i fyren.  Politi og lensmann ble 
varslet og imorges blev han paagrepet mellom Storemyr og Sandvad.  Han var da ifølge med 
en annen omstreifer.  De fortalte at de hadde byttet bort skjorten til en "kollega" som de traff 
paa veien.  Politiet er nu paa jakt efter skjortens nuværende innehaver.  
 
Det er neppe noen som kjenner seg igjen i historia, men er det noen som har hørt den før? 
Åse 15/8-2010 

___________________________________________________________________________ 

Nå er juli 2010 historie, og vi vår inn i den siste sommermåneden eller den første "høst-
light"-måneden alt ettersom en ser det.  Vi kunne nok ha ønska oss flere smeigedager i juni 
og juli, men det har tross alt ikke vært så helt galt.  Vi får håpe at vi får gode dager i måneden 
som kommer. 
 
Rune Risdal sendte for ei stund siden inn endel bilder.  De er lagt inn flere steder i 
fotoalbumet, bl.a. ny side som heter Buheia, det er noen vinterbilder og noen nye bilder fra 
vannverket.  Takk til Rune for bildeleveranser. 
 
På vegne av velforeninga ønskes våre sambygdinger Tor Punsvik, Camilla Espedalen og barna 
Solveig og Sverre velkommen tilbake til Pettersborg etter 3 år på Svalbard.  Det er gildt å ha 
dere tilbake igjen. 
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Åse 1/8-2010 

___________________________________________________________________________ 

Som tidligere omtalt, så er gapahuken på Falkodden i Drangsholtvann ferdig ved hjelp av 
flittige sambygdinger på dugnad.  Thor Gunnar Elle har sendt informasjon om stedet som kan 
ses på egen side som jeg har kalt Falkodden. 
Åse 26/7-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Redaktøren må bare beklage at hun har forsømt seg 
kraftig når det gjelder å ønske dere alle en god 
ferie.  Noen er allerede godt i gang, og noen har 

fine  sommerdager til gode.  Været som er på 
bildet denne gang er veldig betegnende for den siste 
perioden vi har vært inne i med  regn, skyer og sol om 
hverandre.  Men, vi får leve i håpet om at neste uke 
blir det skyfri himmel og 25 grader.  Fortsatt god 
sommer. 
Åse 16/7-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Den 19. juni 2010 var det dugnad på den 
påbegynte gapahuken på Falkodden i 
Drangsholtvann.  Følgende spreke menn og 
kvinner var med:  Thor Gunnar Elle og sønnen 
Simon, Sigurd Krageboen, Rune Risdal og 
Rikard Winsjansen med sine to 
døtre.  Dugnadsgjengen jobba så godt at 
gapahuken blei ferdig i løpet av dagen, og 
resultatet kan dere se på egen side i 
fotoalbumet.  Velforeninga takker for innsatsen og håper den blir flittig brukt. 
Åse 4/7-2010 

___________________________________________________________________________ 

Følgende melding er sendt ut fra vannverket i dag den 1. juli 2010: 
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Drangsholt Vannverk:  Minner om vanningsrestriksjonen 20-24 annenhver 
dag.  Konsekvensen av overforbruk blir kloret og urenset vann. 
 
Åse 1/7-2010 

___________________________________________________________________________ 

Dugnaden på Falkodden den 19. juni var vellykka og med så godt resultat at 
gapahuken ifølge Thor Gunnar Elle blei helt ferdig.  Han opplyser at det etterhvert vil komme 
noe informasjon om stedet og hvordan en greit finner fram.  Rune Risdal var med i 
dugnadsgjengen og var også oppnevnt som fotograf for hjemmesida. Bildene vil bli lagt inn i 
fotoalbumet når de er kommet redaksjonen i hende.   
Åse 29/6-2010  

___________________________________________________________________________ 

 

St. Hans 2010 viste seg å bli en av de fineste i sitt slag i 
Presthålas historie.  Etter at et skydekke som kom  på 
ettermiddagen løste seg opp, blei det god temperatur 
og en nydelig kveld.  Bygdefolket strømmet til med 
grillspyd og flintsteik i blikket, og den 
medbrakte grillmaten fikk bein å gå på.  Ungene var 
mest opptatt av badinga, men kom seg hutrende på 
land etterhvert.  På grunn av tørken var det 
satt forbud mot bålbrenning, men det blei en gild St. Hans likevel.  4 blad Winsjansen (på 
bildet)  stilte med blomsterkranser i håret, fint pynta til midtsommersfesten.   Flere bilder er 
lagt inn i fotoalbumet på "Turer og andre treff".   
Åse 24/6-2010    

___________________________________________________________________________ 

Gratulerer til Line Breilid som blei besøkende nr 
20.000  på hjemmesida vår.  Gevinsten vil bli levert så 
snart som mulig. 
Åse 23/6-2010 

 
 
Hjemmesida feirer snart sitt 1-årsjubileum, og 
tidsmessig faller det omtrent på treff nr 20.000.   
 
Velforeninga feirer jubileumet med en gevinst til besøkende nr 20.000 på 3 
skrapelodd.  (Denne ganga skal jeg holde "fingrene av fatet" slik at jeg ikke treffer selv - som 
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ved nr 10.000).  Den som treffer må sende en mail til meg på asebuli@online.no, så skal jeg 

sørge for at gevinsten blir levert.  Lykke til . 
 
Dagens bilde er fra Kilen hvor denne flotte samlinga av hvite vannliljer er å finne. 
Åse 20/6-2010 

___________________________________________________________________________ 

Litt forsinka vil vi gratulere Andrea og Finn Gabrielsen på Drangsholt som feira 
diamantbryllup forrige lørdag.  De hadde i forrige uke vært gift i 60 år, og det er ingen liten 
alder på et ekteskap.   
 
Hipp hurra for våre gilde sambygdinger. 
 
Åse 17/6-2010  

___________________________________________________________________________ 

Følgende opplysninger er kommet fra Hans Malterud 16. juni 2010 
 
BÅL PÅ ST. HANS 
Yr.no melder at det er ventet 0 mm nedbør frem til St Hans. Selv om det er kommet noen 
skurer den siste tiden er det såvidt tørt at styret i velforeningen ikke kan påta seg ansvaret 
med bål, og vi må nå anse det som endelig bestemt at det dessverre blir St Hans-feiring 
uten bål i år. 

TYVERI 
Jeg har fått beskjed om at det ble stjålet en grill i Presthåla i går (tirsdag 15. juni), såvidt 
jeg forstår på høylys dag. Vennligst ring meg på 38063902 hvis noen har observert 
aktivitet som kan knyttes til tyveriet. 
 
Åse 17/6-2010 

___________________________________________________________________________ 

 
Referat fra årmøtet den 20. april er lagt inn på siden 
for "Referater".  
Åse 13/6-2010 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

mailto:asebuli@online.no
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DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 

  

INFORMASJON TIL HUSSTANDENE – JUNI  2010 
  

STYRET: 

Styret vil for året 2010 bestå av følgende: 

Leder/sekretær:       Hans Malterud               tlf.   38 06 39 02 

Kasserer:                Anne K. Solbakken        tlf. 38 06 30 16 

Styremedlem:          Rune H. Risdal              tlf.   37 27 92 13 

Styremedlem:         Eirik Karlsen                   tlf.  92 04 48 65 

Styremedlem:         Magnhild Espegren        tlf.   37 27 92 24 

Nettredaktør:          Åse Buli Egerhei            tlf.   37 27 92 35 

  

ST. HANS-FEIRINGEN 

  

Vårdugnaden i Presthåla er allerede unnagjort og det er klart for 

en ny badesesong og St. Hans-feiring. Tørken på forsommeren har ført til at det er 
uforsvarlig å ha bål dersom det ikke kommer store nedbørmengder i den nærmeste tiden, 
men det meldes om minimal nedbør i langtidsvarselet frem til 19. juni. Det er derfor IKKE 
TILLATT Å LEGGE BRENNE PÅ BÅLPLASSEN dersom ikke 

situasjonen endres.  Styret sørger ellers for å tenne grillene ca i 18-tiden, og vi håper at det 
blir en hyggelig sammenkomst. 

  
GAPAHUKEN PÅ FALKODDEN 
  

Det blir en avsluttende dugnad lørdag 19. juni for å ferdigstille gapahuken ved 
Drangsholtvannet og rydding/merking av stien. Kontakt Thor Gunnar Elle (46618295) for 
nærmere avtale om dugnaden. Vi i styret håper at flest mulig vil gjøre seg kjent på nydelige 
Falkodden og at gapahuken blir flittig brukt!  
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HØSTTUR 

For noen år siden arrangerte velforeningen en tur langs Gamle Høvågvei i samarbeid med 
Tveit Historielag. Vi prøver å få til 

et tilsvarende turopplegg over sommerferien, og hvis dette ikke lykkes har vi lokale 
ressurspersoner å støtte oss til for en tur i 

egen regi. 

DIVERSE: 
  

·               Trafikksikringsarbeidet videreføres på begge sider av elva 

·               Til vinteren prøver vi å arrangere felles ski- og skøytedag 

·               Vi satser på at det blir ny Nissefest i desember 

·               Vi prøver å finne en samlingsplass i tillegg til Presthåla 

·               Kontingenten er uendret, kr. 100 pr. husstand 

·               Åse har gjort en fantastisk innsats med 
velforeningens  hjemmesidewww.drangsholtoggrodumvelforening.net , 

og det har vært utrolig mange besøk det siste året!  

  

Til slutt oppfordrer vi alle brukere av Presthåla om også i år å ta godt vare på den fine 
plassen og tingene vi har der nede. Hver og en må sørge for at lekene havner tilbake i 
kassa etter bruk, søppel kastes selvsagt i søppelkassa, og vær snill og la benkene få stå på 
land. Det er der de hører til!! Med Falkodden får vi enda mer å ta vare på, og det er 
desto mer viktig at alle som besøker stedet bidrar til at det er ryddig og innbydende når 
neste besøkende ankommer stedet. 
  
Sist men ikke minst: Takk til de som lar velforeningen bruke privat grunn og bygninger i 
arbeidet for fellesskapet! 
  

EN RIKTIG GOD SOMMER 
ØNSKER VI TIL DERE ALLE! 

 

___________________________________________________________________________ 

 
DUGNAD - GAPAHUKEN PÅ FALKODDEN 

http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net
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Arbeidet med gapahuken er nå kommet så vidt langt at ildsjelen Thor Gunnar Elle regner 
med å få den ferdig i en dugnad lørdag 19. juni dersom han får med 
seg 3 – 4 mann. Hvis det er flere som stiller ville det være fint om stien kunne bli ryddet og 
merket slik at det blir lettere å finne frem.Ta kontakt med Thor Gunnar på mobil 46618295 
for nærmere avtale om dugnadsopplegget. 
  
Den nevnte stien starter i sørenden av tømmeropplagsplassen ved enden av den nye delen 
av Drangsholtvannveien, og derfra tar det vel et kvarters gange i rolig tempo. Det burde 
være nokså greit å gå for barn i skolealder. 
  
Når sommerferien kommer håper vi at mange etter hvert tar turen til Falkodden 
for å gjøre seg kjent med stedet og kanskje ta en overnatting! 
  
  
Styret 
 
10/6-2010 
___________________________________________________________________________ 

Det er kommet følgende viktige melding fra styret: 

DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 
  
For å holde badeplassen i Presthåla i hevd må vi som vanlig ha en dugnad, 
og vi håper at flest mulig har anledning til å delta tirsdag 8. juni kl. 18.00 . 
  
Det som står på arbeidsprogrammet er: 
  

-        Olje benker 
-        Slå plen, rake 
-        Renske og rake selve sandstranda 
-        Renske tidligere bålområde, fordele litt jord og tilså (NB: Roy Arne 

Drangsholt vil anvise pva grunneier hvor bålområdet skal være i 
     fremtiden, og det er STRENGT FORBUDT å tilkjøre bålbrenne før 
     dette området er merket). 

  
Ta gjerne med hageredskap som passer for disse oppgavene, og litt godt å 
spise og drikke anbefales også. Vel møtt! 
  
  
Styret 

4/6-2010 

___________________________________________________________________________ 
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På styremøtet mandag blei det bestemt at årets 
dugnad i Presthåla blir tirsdag  
 
tirsdag 8. juni klokka 18 
 
Som vanlig skal det ryddes og gjøres pent før det store 
sommerinnrykket setter inn sommeren 2010 som 
mest sannsynlig vil gå over i historia som en av de 

fineste og varmeste i vårt århundre .  Velkommen til dugnad. 
 
Når infoskrivet er ferdig, vil det bli lagt i postkassene i tillegg til på hjemmesida vår. 
Åse 1/6-2010 
 
Førstkommende mandag 31.5. har Hans Malterud innkalt til styremøte i velforeninga.  Det 
blir fokus på planlegging av årets aktiviteter og infoskriv til alle husstandene.  Når den tid 
kommer, vil selvsagt infoskrivet blir lagt ut her.   
Åse 29/5-2010 

___________________________________________________________________________ 

De første sommerdagene er passert med fantastisk midtsommervarme.  Det er nesten ikke 
til å tro!  I dag blei sommerens første soltilbeder 
observert i Presthåla.  Noen antydninger til 
tordenskrall hørtes rundt oss i kveldinga, og 
himmelen var ei stund faretruende blå (som dere ser 
på bildet).  Men, det var heldigvis en overgang,  og 
minutter etter skinte sola igjen.  Hvis vi er heldige 
holder været til pinsa er over. 
God pinse til dere alle. 
Åse 20/5-2010 

___________________________________________________________________________ 

Referatet fra årsmøtet er ferdig og er plassert på ny side under vannverket som heter 
"Referater".  Som jeg tidligere har fortalt er det ikke mulig å legge inn annet enn word-
dokumenter på denne hjemmesida.  Dette betyr at signaturene til de som har underskrevet 
referatet mangler, men jeg kan bekrefte at de finnes på originalen. 
 
På hovedsida til vannverket er det lagt inn informasjon om diverse, dvs årskontingent, 
vanning og andre nødvendige opplysninger.   
Åse 20/5-2010 

___________________________________________________________________________ 
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17. mai blei dessverre ikke den store dagen værmessig med yr i lufta nesten hele dagen i vår 
del av landet.  Det er ganske typisk, - det har vært sol i lange tider, men så kommer 17. mai 
med skyer og regn.  I dag, 18. mai er det strålende sol og god temperatur igjen.  Typisk!  Hvis 
noen har har fine bilder av 17.-maikledde barn (og voksne) fra bygda vår, tar jeg gjerne imot. 
 
I siste nummer av Kristiansandsavisen var det omtale av et nettsted som kan være 
interessant for oss, nemlig www.tveit.tv.  Det var flotte bilder fra bygda pluss mye annet 
stoff.  Se selv... 
Åse 18/5-2010 

___________________________________________________________________________ 

Konfirmasjonssøndagen blei så flott som det er mulig å bli, så gratulerer med vel overstått til 
alle dere som hadde gleden av å feire de håpefulle.  Fra mitt nettredaktørvindu var det gildt 

å se bunadskledde småjenter både på sykkel og i sandkassa .   
 
Nå gjenstår det å se om 17. mai blir like fin.  Pytt, pytt om ikke det er så varmt, bare sola 
skinner.   
 
I et tidligere innlegg oppfordra jeg til å gi beskjed hvis dere har en nettadresse som dere vil 
opplyse om.  Lena Juel i Skilleveien har sendt følgende nettadresse til firma 
Reklamebiten; www.reklamebiten.no/.  Flott side, Lena. 
Åse 10/5-2010 

___________________________________________________________________________ 

 
Mai er konfirmasjonstid, og i år er det disse kjekke ungdommene i bygda som skal 
konfirmeres: 
 
Therese Drangsholt Gabrielsen, Drangsholt 
Ken Stefan Mollestad Pedersen, Grødumsmonen 
Torbjørn Hangeland, Tveit (Foss) 
Kristoffer Strandbakken, Sandnes  
 
konfirmeres i Tveit kirke søndag 9. mai. 

Elisabet Mjåland på Låvemoen  
 
konfirmeres i  Birkenes kirke lørdag 29. mai 2010. 
 
Velforeninga gratulerer alle sammen så mye med dagen og ønsker lykke til med framtida. 
 
Åse 6/5-2010 
 

http://www.tveit.tv
http://www.reklamebiten.no/
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___________________________________________________________________________ 

 

Anne Kathrine på Solbakken har bedt meg sende ut 
følgende etterlysning etter eiere av en katt: 
 
Hei på deg. 
Denne katten har slått seg ned i uthuset hos oss på 
Solbakken.  Egentlig vil den helst være med oss inn 
i stua. Den er svært så sjarmerende og 
menneskekjær. Vi lurer på hvor den hører hjemme. 
Hvem eier den? 
 
Vi har hatt den i pensjon i ca 10 dager. Den var utsultet og hadde orm.  Nå har den fått 
ormekur og har spist seg til krefter. 
 
Vi håper å finne eierne. Noen som kjenner sjarmøren? 
Hilsner fra 
Anne Kathrine 
 
Åse 5/5-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Mor og barn poserte villig for fotografen på jordet 

hos Kenneth og Katja.  Nok et sikkert vårtegn .   
Åse 25/4-2010 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Årsmøtene i vannverket og velforeninga gikk av 
stabelen på Zoar med rekordmange 
andelshavere/medlemmer til stede.  Vannverket 
hadde årsmøtet først, og det var mange og lange 
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diskusjoner om vannverkets fortid, nåtid og framtid.  Det var flere saker til 
avstemming.  Årsmøtet varte i ca 3 timer.  Velforeninga holdt sitt årsmøte etterpå, og det var 
fortere unnagjort.  Olav Espegren og Bjørn Viig fikk blomster i forbindelse med at de i siste 
året fikk hver sin velfortjente Kongens fortjenestemedalje.  Conny Mollestad Pedersen og Liv 
Aarli gikk ut av styret.  Magnhild Espegren sa seg villig til å gå inn. 
Referat fra møtene vil bli lagt ut når de er klare. (Bildet pluss to til er lagt inn i fotoalbumet). 
Åse 21/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

En liten påminnelse om årsmøtene i vannverket og velforeninga som finner sted på Zoar i 
dag klokka 6.  Vannverket minner om at hvis noen ikke har anledning til å komme, skal 
fullmakten benyttes til å stemme.  Det er 8 punkter til avstemming. 
Åse 20/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Søndag morgen den 11. april var det en voldsom 
brann på Grødum.  Brannvesenet kom raskt etter 
varsling fra årvåkne naboer som heldigvis fikk redda ut 
eieren av huset. Huset er nesten helt nedbrent, og som 
dere ser på bildet var det sterk flammeutvikling.  Huset 
er selvfølgelig helt ubeboelig, og vi håper at huseier Jan 
finner et sted å bo.  John Berg, som er nærmeste nabo, 
har sendt inn bildet. 
Åse 16/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Som tidligere varslet, er årsmøtet for 2010 fastsatt til 20. april (sammen med vannverket).   
 
Innkallinga og årsberetninga er lagt inn under Kunngjøringer. 
Åse 12/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Det er i dag lagt inn ny liste for de som har tilsyn i vannverket i 2010. 
Åse 11/4-2010 
 
Jeg opplyste i en blogg før jul at vår sambygding Conny Mollestad Pedersen og hennes søster 
Beate Mollestad Byberg har starta interiørbutikk i Lillesand.  Butikken heter To fruer.  Fruene 
har sin egen blogg med masse flotte bilder av det de selger, og bloggen har følgende 
adresse: 
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http://www.tofruer.blogspot.com 
 
(Hvis noen har nettadresser som dere gjerne vil bekjentgjøre, tar jeg gjerne imot tips). 
Åse 11/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Det er dessverre ikke mulig å legge inn PDF-dokumenter direkte på hjemmesida,  noe jeg har 
fått bekrefta av hjemmesideleverandøren.  Men, det er alltid ei råd når det gjelder 
dataløsninger.  Alle dokumentene ligger nå på følgende link 
 
http://www.scribd.com/AseEgerhei 
 
Videre til øvre høyre hjørne hvor det står AseEgerhei, og så "My documents".  Da skal alle 
dokumentene ligge der.  Hvis det mot formodning ikke skulle fungere, vil jeg gjerne ha 
tilbakemelding.   
Åse 8/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Selve innkallingen til årsmøtet er i dag lagt inn på vannverkets side.  Dokumenter som 
følger  saken vil bli lagt inn så snart som mulig. 
Åse 7/4-2010  
 
Vel overstått påske.  Værgudene har servert nokså blanda kost i løpet av påska, men snøen 
har i alle fall fått "bein å gå på", og den er det nok ingen som savner.   
 
Det er tid for årsmøter, og  følgende melding blei sendt ut fra vannverket den 31. mars:  
 
"Årsmøtet avholdes tirsdag den 20. april klokka 18.00 på Zoar.  Siste frist for innlevering av 
saker er 12. april.  Møteinnkalling og sakslistedokument utsendes innen onsdag 7. april.  Se 
også hjemmesiden for info". 
 
Som nevnt i forrige innlegg blir vannverkets årsmøte holdt sammen med velforeningas 
årsmøte. 
 
Åse 5/4-2010 

___________________________________________________________________________ 

Torsdag 25. mars var det styremøte hos Hans Malterud.  Det blei bestemt at årsmøtet blir 
holdt den 20. april,  som vanlig sammen med vannverkets årsmøte.   Innkallingen sammen 
med årsberetning vil bli lagt ut på hjemmesida og i postkassene.    Det er ønskelig med stort 
frammøte da badeplassen i Presthåla vil få endel fokus på årsmøtet.  Sett av datoen allerede 

http://www.tofruer.blogspot.com
http://www.scribd.com/AseEgerhei
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nå. 
 
Velforeninga ønsker dere alle ei riktig god påske. 
 
Åse 27/3-2010  

___________________________________________________________________________ 

Fylkesgrensa midt i bygda vår ser ut til å være vanskelig å få has på.  Ikke for det, bautaen 
midt på ”myra” er saktens fin nok, men noen praktisk funksjon kan den vel ikke si å ha for 
oss.  Tvert imot, det er et merkelig fenomen at bygda vår ei gang blei delt med både 
kommune-  og fylkesgrense.  Den har vært til forargelse både med hensyn til skole og andre 
praktiske konsekvenser som har vært merkbare gjennom årene.  I noen år var 
sentralsykehuset i Kristiansand umulig for oss som hører til Birkenes, men der tok 
myndighetene heldigvis til vettet.  De siste årene har grensa vært merkbar når det gjelder 
breibånd, og det er ganske forunderlig at Birkenessida har vært ledende i den 
sammenhengen.  

Men, velforeninga vår har sannsynligvis lite å stille opp med mot fylkespolitikere, så vi på 
Birkenessida må nok gå til valgurnene på folkeavstemninga med friskt mot.  Når den tid 
kommer og hvis den kommer, ville det forundre meg om flertallet er imot sammenslåing her 
på grensa til Vest-Agder.   Som sagt, så stor praktisk betydning har det ikke for oss i 
hverdagen, men det blir spennende likevel.  
Åse 23/3-2010 

___________________________________________________________________________ 

Fortsatt er det ingen stor fotokunst som leveres, 
men jeg vil kun forsøke å formidle at sola rusler seg 
sakte men sikkert i riktig retning.  Bildet blei tatt ca 
halv 6 idag og sola sender de siste stråler etter enda 
en flott dag.  Snøen forsvinner også om ikke akkurat 
med lynets fart, men vi skal ikke glemme at det også 
er noen som er glade for at påskesnøen mest 
sannsynlig er redda, eller??   
 
For kuriositetens skyld kan jeg nevne at jeg i min 
dagbok fra den 15. mars 1993 hadde notert at jeg 
rakte plenen.  Ellers var det underlig å fly over Jylland igår den 14. mars.  Hele Nord-Jylland 
viste seg som et hvitt teppe, og det er ikke hvert år det er slik.   
 
Selv om snøen er til glede for noen, ser vi veldig fram til at bygda "livner til" igjen med lyse 
kvelder og utendørs aktiviteter.  Det er ikke til å komme forbi at kulda og snøen ikke akkurat 
er kontaktskapende, men så blir det desto hyggeligere når våren kommer. 
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Det er fortsatt utrolig trivelig å få hilsener i gjesteboka, og det gjelder absolutt også dere som 
bor utenbygds og har funnet fram til oss.  Takk skal dere ha. 
Åse 15/3-2010 

___________________________________________________________________________ 

Vi skriver mars, og det er nesten midtveis i vinterferien for bygdas skoleelever. Været har i 
etpar dager nå vært helt perfekt både for skientusiaster som er  i høyere strøk og oss andre 
som holder oss i lavlandet.  Det er herlig å se at det drypper fra taket,  og at det forsvinner 
noen millimeter med snø hver soldag.  Det er også flott å kjenne at sola varmer og at en ikke 
trenger å styrte ned i vedkjelleren straks en kommer heim.  Vinteren har sannsynligvis noe 
"på lur", men vi får glede oss over solstrålene så lenge vi kan. 
På vegne av velforeninga ønskes alle en veldig god vinterferie.   
Åse 2/3-2010 

___________________________________________________________________________ 

Forholdene er ikke helt optimale i veksthuset vårt 
for tida, men det går heldigvis mot lysere og 
varmere tider om ikke så altfor lenge - får vi 
håpe.  Ferske tomater fra et varmt veksthus føles 
som en fjern drøm. 
 
Hvis noen har fine vinterbilder fra bygda vår, nøl ikke 
med å sende dem til meg på 
mailadressaasebuli@online.no.  Det er artig å kunne dokumentere for ettertida at vinteren 
2010 var lang og kald. 
Åse 21/2-2010 

___________________________________________________________________________ 

og ser ikke ut til å ha til hensikt å gi seg med det første, - til glede for noen og til misnøye

 for mange flere, antar jeg.  Det ser ut til at vi har fått både kyndelsmesseria og 
fastelavnsria på ei gang.  Kyndelsmesse er ifølge leksikonet en merkedag "da halve vinteren 
er gått, korn og for skal være halvgitt, og bjørnen snur seg i hiet.  Det var vanlig tro at man da 
kunne vente en uværsperiode".   
 
Når nå alle skriver om heftige vintre på 50- 60 og 70-tallet med mye snø og kulde, er det 
fornøyelig å lese i egen dagbok fra 18. februar 1993 med " +5 grader og gråvær stort sett 
hele dagen.  Litt regn innimellom".  Det var tider det. 
 
Hvis noen fikk heim en forskremt katt her en kveld, kom den sannsynligvis fra oss.  Vi kjørte 
bilen inn i garasjen og skulle lukke vår gammeldagse, manuelle garasjedør.  En av bygdas 
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katter hadde lagt seg innerst på døra, oppunder taket.  Da vi dro porten ned kom katten 
rausende, og hvem som ble mest forskrekka - katten eller mannen, skal være usagt.   Katten 
forsvant i høy fart. 
 
Etter værmeldinga å bedømme, er det bare en ting å gjøre, nemlig å kose seg med god mat 
og andre godsaker i helga og så langt det lar seg gjøre - la snø være snø.   Det skal være mye 
god underholdning i OL, men her er vi glade for at det er mye godt i radioen. 
God helg. 
Åse 18/2-2010 

___________________________________________________________________________ 

Alle vil vel være enige om at vi samler på for mye, 
men noen ganger dukker det opp ting som er artige 
å ha tatt vare på.  I vår heim har vi hver vår tegnebok 
fra barneskolen som til tider er ganske 
morsomme.  Her er for eksempel ei tegning av 
Bumoen skole som Tom tegna i 3. klasse.  Vel er ikke 
Bumoen skole stor, men laftebygd og et eneste 
vindu er vel ikke helt i overensstemmelse med 
sannheten.  Jeg har fått tillatelse av innehaveren til 
å formidle kunsten. 
Åse 13/2-2010   

___________________________________________________________________________ 

Følgende innlegg sto i dagens Birkenesavis: 
 
Det skapte oppstandelse blant naboer og miljøvernere da Sørlandskonsult AS søkte på vegne 
av Sifram AS om utslippstillatelse fra 52 boligenheter fra et planlagt boligområde på 
Grødum.  Man fryktet at avløpsvannet som skulle ledes ut i Tovdalselva, ville forringe 
vannkvaliteten i elva og at badeplassen på Drangsholt, en kilometer nedstrøms 
utslippsstedet, ville bli ødelagt.  Protestene fra Drangsholgt og Grødum Velforening og 
Kristiansand kommune førte til at utbygger valgte en annen type renseanlegg enn 
opprinnelig tenkt.  I det nye renseanlegget, av typen Bio-Flow 210-6, vil avløpsvannet bli 
renset og deretter etterpolert i jorda før det ledes ut i elva.  Dette er en løsning både 
Kristiansand kommune og velforeningen kan leve med.  Planutvalget og kommunestyret i 
Birkenes også, som har gitt utbyggerne utslippstillatelse under forutsetning av at det inngås 
en avtale med leverandøren om årlig service og at det tas seks årlige prøver av avløpsvannet 
fra renseanlegget av BOF5 og minimum en prøve av fosfor fra en prøvekum.  Alle 
prøveresultatene skal sendes kommunen for kontroll. 
 
For egen regning vil jeg legge til at det er gledelig å se at det nytter for velforeningen vår å 
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engasjere seg.  Godt jobba  
Åse 10/2-2010 

___________________________________________________________________________ 

men jeg vil minne om at sola er på rett vei.  På 
Utsikten som det heter hos oss, er det såvidt sola 
kommer fram igjen bak Buheia når den snur rett 
rundt jul.  Nå er den altså kommet et godt stykke 
lenger i "riktig" retning. 
 
Det er flere måter å forholde seg til vinter og kulde 
på.  Følgende dikt av Hans Børli beskriver en måte: 
 
IKKE ENGANG NORDAVINDEN 
Som liten smågutt 
skreiv jeg ofte i snøen 
bokstaver ho mor hadde lært meg. 
Og selv om det fauk og blåste 
slik at runene ble slettet ut 
etter hvert som den frøsne pekefingeren 
møysommelig risset dem ned, 
så satt det ei blankøygd lykke inne i meg 
og smilte trassig mot gråværet: 
- Dette kan ingen ta fra deg! 
Ikke engang nordavinden.... 
 
eller en kan glede seg til det som kommer 
 
NY TIDSREGNING 
Tiden er så romslig her 
på det gamle tunet 
med årstidene som godgjør seg 
etterat snøen er gått 
blåveistid og hvitveistid 
til og med konvalltid 
for ikke å snakke om markjordbærtid 
som små røde sekunder 
mellom mylderet av blomsterdager 
som tar seg så god tid 
for det er ennå lenge igjen til 
neste nysnø 
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(Olga Egeland) 
 

Jeg heller til den siste......  
 
Takk for hyggelige hilsener i gjesteboka. 
God helg til dere alle. 
Åse 5/2-2010 

___________________________________________________________________________ 

På et hus ytterst i bygda er disse merkelige istappene 
observert.  De ser ut som de er lei av kulda og jobber 
seg sakte men sikkert inn i varmere omgivelser.    Det 
er helt sikkert en logisk forklaring på fenomenet, men 

det ser underlig ut, ikke sant?  Et tydeligere bilde er 
lagt inn i fotoalbumet under "vinterbilder".  
Åse 26/1-2010  

 

___________________________________________________________________________ 

Fra Jesper har jeg i dag fått tilsendt liste over hvem som har tilsyn med vannverket fram til 1. 
august 2010.  Lista er lagt inn på vannverkets side under "tilsyn". 
Åse 20/1-2010 

___________________________________________________________________________ 

Dette er et uttrykk fra der jeg vokste opp som var i gamle Vegusdal kommune. Kanskje blir 
det sagt her også, men jeg har ikke hørt at noen har brukt det. Tom formante en dag sine 
kolleger som skulle på isfiske om å «røyne» isen. Dette ordet var nytt for dem (og for meg 
også da jeg flytta hit), men etter å ha blitt forklart at det betyr å teste hvor tykk isen er, blei 
de et ord «rikere». 

Etter å ha besøkt gapahuken til Bent Kallhovd, blei jeg nysgjerrig på hvor i all verden dette 
ordet kom fra og hva det egentlig betyr. Siden dette også er aktuelt i 
velforeningssammenheng, begynte jeg å søke på internett, men det var umulig å finne ut av. 
Jeg tok kontakt med Norsk Språkråd og fikk følgende svar: 

Selv om det er er litt uklart om gapa- kommer direkte av verbet å gapa, er det svært 
sannsynlig at det er den gapende åpningen som ligger til grunn for ordet. ”Huk” kan bety 
akkurat det samme som gapahuk,men også flere former for primitivt ”husvære”. Ordet 
gapahuk må ta tjent til å skille ut en viss type huk i den eller de østlandske eller trønderske 
dialekter det har oppstått i. (Hadde ordet vært i bruk over hele landet i utgangspunktet, 
hadde vi nok kalt det gapehuk, i likhet med f.eks. harejakt, jf. østnorsk harajakt.) 
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Ifølge bokmålsordboka betyr "huk" primitivt husvære. 

Åse 16/1-10 

___________________________________________________________________________ 

 

Mange kuldegrader (22 minusgrader lørdag 
morgen) hindra ikke tøffe gutter i å ha 
bursdagsfeiring utendørs lørdag 9. januar 2009.  Erik 
Sebastian Mollestad Pedersen fylte 9 år denne uka, 
og lørdag var det tid for feiring med 
klassekamerater.  Det så riktig gildt ut der de var 
samla rundt bålet med pølser og alt tilbehør.  Det 
hører med til historia at etpar velvillige og godt 
kledde foreldre stilte opp for guttene og koste seg sammen med dem rundt bålet. 
Åse 9/1-2010 

___________________________________________________________________________ 
 

Husk våre småfugler i kulda.  På følgende nettsted til 
Norsk Ornitologisk Forening kan dere få oppskrift på 
hvordan vi kan få flere av dem til å overleve i kulda:   
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=5
16 
Hvis det skulle være noen ut- og innkaker igjen etter 
jul, er det andre som vil bli glade hvis vi deler med 
oss. (Bildet viser husets tidligere fuglebrett i en litt 
spesiell variant). 
 
Det ser ut til at vi går ei ny kald helg i møte.  Hvis noen har lyst på litt "ekstremsport" i kulda, 
har jeg observert at det går ei fin løype fra Oddleif Gundersen til Hessvann enten via Espegra 
eller innover skogsbilveien fra Mjølemoen. Videre forteller Oddleif at det går løyper både 
over Hessvann og på skogsbilveien på høyre side av Hessvann. Disse møtes innerst i 
Hessvann.  Løypa går videre til Steinsvann og helt til Steindal i Høvåg.   

God tur.  
Åse 8/1-2010 
 
Det har vært ei usedvanlig kald jul 2009.  Det er ikke noe som tyder på at temperaturen 
kryper oppover enda.  Jeg hørte et gammelt værtegn igår som gikk ut på at "hvis snøen ligger 
mer enn 3 dager i trærne, blir det kulde i minst tre uker".  Det var nytt for meg, men det ser 
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ut til å stemme ganske godt denne ganga.  Det er lagt inn noen få bilder i fotoalbumet under 
"Vinterbilder"  
Åse 3/1-2010 

___________________________________________________________________________ 

 

For ikke lenge siden dukka det opp et avisutklipp som 
vi har tatt vare på siden 1991.  Det var et intervju med 
Oddmund Wiik som sto i Agderpostens daværende 
spesialutgave for Birkenes som het "Vi i vest".  For de i 
bygda som ikke husker eller kjente Oddmund, så var 
han bestefar til Rune Vik som overtok gården etter 
Oddmund.  Rune er også nevnt i intervjuet.  Intervjuet 
inneholdt også endel historie, så jeg har tatt meg den 
frihet å skrive det av og legge det inn på sida som 
heter "Bygdehistorie".   
Åse 2/1-2010  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 


