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Siste nytt 2012 

 

Det var stinn brakk ( eller låve) da velforeninga 
inviterte til nissefest med grøt, sang, drikke og 
selfølgelig besøk av fjøsnissen. I år hadde han med 
seg en ny assistent som i aller høyete grad bidro til at 
nissefar også i år kom fra det med skjegget i behold. 
Etter grøten ble det utdeling av en overraskelise til 
alle små - og mellom små.  
Da nissen og hans unge assistent var gått og lagt seg i 
fjøset igjen, ble alle som ville invitert til en sledetur 
med hesten. Det ble mange turer for hesten - og 
tomas som løpende kusk.  
Tempen var krøpet ned mot -10 C da alle festen ble avsluttet ved 18- tiden.  
Vel blåst!! 
 
Flere bilder er lagt inn i "fotoalbummet. " 

___________________________________________________________________________ 

DET BLIR NISSEFEST PÅ LÅVEN TIL MARIANNE OG 
THOMAS I ÅR OGSÅ.  
DEN 8. DES MELLOM 16.00 OG 18.00. 
 
VELFORENIGA ( Sterkt sponset av JokerJan ) STÅR 
FOR GRØT OG SAFT, NISSEN ER ORIENTERT, MEN 
DET HESKER STOR USIKKERHET OM HAN LEGGER 
TUREN INNOM I ÅR. 

___________________________________________________________________________ 

 

Velforeninga inviterer alle til fellestur fra Kleivane ( 
mot Erkleiv) til Foss.  
Avgang med buss fra Zoar  søndag 2. sept kl. 13.00. 
Det blir en lett og fin fottur langs den gamle 
postveien. Vi tar ett stopp ved Stemtjønn med tid til 
mat,bading , fising og det hjertet måtte lyste.  
 
Møt opp . 
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___________________________________________________________________________ 

 

Vi minner om vandreturen fra Kleivane til Foss 2. 
sept. Det blir tur for alle: mor og far, bestemor , 
bikkja , katten , gubben og kjærringa og ungene 
selfølgelig. Alle på tur - ingen sur. Det blir 
bussavgang frå Zoar kl. 13.00. Gratis selvfølgelig. 
 
Vi kommer tilbake med detaljer litt senere.  

___________________________________________________________________________ 

 

Mellom 30 og 40 deltok på sommerens første 
grillfest i Presthola. Været var strålende og vannet 
var ikke så værst i følge badenymfene. Velforeninga 
vil kanskje ta initiativ til flere slike kvelder - dersom 
været tillater det da.  
 
Litt mindre hyggelig var det å oppdage at kjettingen 
som holdet flytebrygga på plass var løsnet. Vi ber all som benytter seg av  Presthola om å 

følge med og rapporeter feil og mangler til velforeninga.   

___________________________________________________________________________ 

 

Velforeninga inviterer store og små i bygda til 
Grillfest førstkommende lørdag 14/7) Ta med 
mat og drikke.Det ryktes at badevannet begynner 
å bedre seg.  
Grillene tennes kl 17.00 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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DET KOM IKKE SOM NOEN OVERRASKELSE : 
ST.HANSFEIRING I PRESTHOLA ER AVLYST.  
VELFORENINGA VIL SENERE , NÅR VÆRET BLIR BEDRE , 
INVITERE STORE OG SMÅ TIL EN SOMMERKVELD MED 
BÅL OG GRILL. ( OG KANSKJE ETT LITE BAD ??) 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Vel forenings har hatt styremøte . Her er noe av det 
som kom ut av det: 
 
Velforeninga satser på at været bedrer seg og at det 
skal bli St.Hansfeiring i Presthola også i år. Grillenen 
tennes kl. 17.00 og bålet ca kl. 20.00.  
Sandkassa i Presthola savner noen leker. Er det nen 
som har noe til overs?  
 
Det blir satt opp ny søppeldunk på badeplassen. Bruk 
denne!! 
 
Det planlegges tur fra Erkleiv til Foss ( postveien) den 
2. sept. Hold av dagen. 
 
Planene om  lekeplassen / samlngsplass  ved Skileveien blir skinlagt. 
Landbruksmyndighetene mente `nok det var en god ide' , men bare ikke der på jordet.  

___________________________________________________________________________ 

 

Onsdag kveld stilte leder av velforeninga , Tor 
Punsvik på trappa til Hans Malterud for å takke for 
hele 15 års innsats i velforeninga. Helt siden 1997 
har Hans stått på for bygda i og utenfor styret. Hans 
har vært leder, kasserer, sekretær og styremedlem 
.   
Vi har sett han på dugnader, som arrangør for 
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fellesturer og nissefestene, som organisator i Prestehola,  og ikke minst som en ivrig pådriver 
overfor kommunen i vikige saker.  Bl.a er hans innsats for å bedre mobil-  og nettdekning i 

bygda betydelig.  En stor takk til Hans.  

___________________________________________________________________________ 

 

Det kan se ut som om Velforeninga har åpna 
pølsebod på Zoar. Det er det selvfølgelig ikke 
,  men den første av flere 
planlagte informasjonstavler. Denne er satt opp på 
Ytterveggen på Zoar. Har finner dere nyttig 
informasjon  se ut om ting som skjer i bygda. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

De nye styret har konstituert seg og en kort oversikt 
over planene for vår - sommer- og høstaktiviterene 
ligger under referater i Vestre menyen 
Merk at det BLIR DUGNAD I PRESTEHOLA 
DEN 15  MAI KL:1700 Ta med  rive, spade ,etc+++ 
kaffe og ?? 
 
For de som ikke har fått de med seg så blir det avhol 
årsmøte i vannverket 8.mai. Møt opp. 

___________________________________________________________________________ 

 

Årsmøtet i velforeninga gikk av ble nærmest 
upåaktet  gjennomført før påske. vel 20 (innkl. styret) 
møtte for å høre på en fornøyd leder ( Tor Punsvik 
berette om et godt år for velforeninga og om nye 
spenstige planer for neste år.  
Anne Katrine Solbakkem og Hans Malterud går ut av 
styret i år. Hans har i mange år vært leder og hatt 
andre verv i styret. Hans bidrag til bygda har gjennom 
mange år vært betydelig. Anne Katrine har også 
bidratt med mye energi og entusiasme. Hun er et 
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typisk JA - menneske og har derfor mange jern i ilden og må nedprioritere styrearbeidet.    
Inn i styret kommer Natalie  og Katja  . 
 
Økonomien er bra - 20.000,- på bok og vi har - som normalt - 69 husstander som betaler inn 
den lille kontigenten. Den kan forresten vise seg å bli i minste laget dersom styret får 
gjennomført sine ambisiøse planeer for framtiden. Det nye styret vil vurderer en liten 
forhøyelse av kontigenten for å sikre en stabil økonomi.  
 
Det lokale næringslivet har gjenneom mange år støttet ulike aktiviteter som velforeninga 
setter i gang og nettesiden vil nå tilby disse annonseplass på nettsiden.  
 
Så fikk en av våre lokale politikere - Arvid Omland ( Krf) ordet. Han har en klar oppfatning om 
at velforeningene har mye å hente ved å snakke med politikerne i saker som er relevante. 
Han viser konkret til møtet vi hadde med 5 lokale politikerer i høst som allerede har gitt 
resultater. Nettet er i ferd med å rustes opp og mobilnettet vil bedres.  
Videre orienterete han om utviklingen på Hamreheia og utbygging på Kjevik som på sikt vil 
kunne påvirke bygda vår.  
 
En annen sak som bygda må være på vakt for er Kvaales Minde. I dag transporteres 
beboerne til Rona og vi må sikre oss at dette ikke er første steget til nedleggelse av Kvaales 
Minde til fordel for det nye eldresenteret på Rona.  
En parantes , men et artig tilskudd til bydga er at AmCar klubben skal inn i lagerlokalene ved 
brua.- Brummm brummmm  
 
Til sist holdt vår lokale historiker - Beint Foss et flott foredrag om bygda og hva som har 
preget denne opp gjennom : veien, næringsdrift og elva. Bygdas beliggenhet på grensa 
mellom to fylket og to kommuner har selvfølgelig preget livet her, men også at vi har hatt et 
rikt næringsliv med bakeri, meieri, lege, butikk, posthus ( med postnr. 4743 Drangsholt 
) og  buss selskap. Beint måtte selvsagt innom krigen og innsatsen til Otto Dahl . Bern Balken 
ble heller ikke glemt.  
 
Det var synd at ikke flere av bygdas folk møtte opp. Nettsiden ønsker det nye styret lykke til 
og oppfordrer alle til å følge med på aktivitetene ut over sommeren.  
 
Offesielt møtereferat vil bli lagt ut så snart det foreligger. 
 

___________________________________________________________________________ 

Året viktigste møte nærmer seg med stormskritt. Allerede til tirsdag  
( 20.mars ) kl 18.00 på Zoar.  
Les den innkallingen til møte og årsberetningen.   
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
2012 

  

Årsmøtet avholdes på Zoar tirsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 med følgende 
saksliste: 
  
KORTFATTET FORMALIA 

1. Valg av: 

- møteleder og referent 

- to personer til å undertegne protokollen 

  

2. Styrets årsberetning 

   Se årsberetning på baksiden av innkalling – merknader og spørsmål? 

  

3. Regnskap 

   

4. Valg 

Tre medlemmer forlater styret (Eirik, Hans og Anne Katrine) og to nye 
kandidater er klare (Katja Winsjansen & Camilla Fredriksen). Lyst til å være med 
på laget? Ta kontakt! 

  

5. Eventuelt 

  

ØVRIGE SAKER 

6. Politikernes engasjement for våre beboere – viktig samspill med bygda! 
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7. Hvilke ambisjoner har velforeninga for 2012? 

  

8. Et skråblikk på bygdas historie – ved Beint Foss 

  

9. Andre aktiviteter – egeninitierte? 

Er det flere som kan tenke seg bridgekvelder? Eller ønsker noen å samles for 
synge eller lese dikt? Her er en glimrende anledning til å spørre. 

  

Vi tar sikte på å avslutte møtet kl. 21.00 

  

Vel møtt! 

  

Drangsholt og Grødum Velforening 
v/styret 
  

              

                                           

  ÅRSBERETNING 

  

Styret 2011/12:             Tor Punsvik (leder) 

                                         Hans Malterud (sekretær) 

                                         Magnhild Espegren (kasserer) 

                                         Eirik Karlsen (styremedlem) 

                                         Rune H. Risdal (styremedlem) 

                                         Anne K. Solbakken (styremedlem) 
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Thor Gunnar Elle har vært redaktør for velforeningens hjemmeside. Denne er utrolig 
populær, og hjemmesida har også vært en viktig informasjonskanal ifm problemene med 
vannkvaliteten i fjor. 

AKTIVITETER : 

- I juni deltok store og små i den vanlige vårdugnaden i Presthåla. Vi feiret St. Hans-aften 
med et mindre bål enn tidligere, men stemningen og oppslutningen om festen var like god 
som tidligere år. 

- Velet og elveeierlaget søkte fylkesmannen om lov til å bruke garn og ruser i Kilen for å 
redusere bestanden av den uønska fremmedfisk suter. Velforeningen stod for utfisking og 
137 suter ble tatt – den største på ca. 800 gram. Prosjektet vil bli videreført og suter har blitt 
servert med hell ved flere anledninger. 

- Værgudene var ikke på lag da gapahuken på Falkodden ble offisielt innviet i høst, men 
styret håper at flest mulig ”oppdager” og bruker dette nye turmålet! 

- Styret tok initiativ til et møte på Zoar med de 4 bystyremedlemmene fra Tveit med aktuelle 
saker som tema, og dette var så vellykket at det bør bli en årlig tradisjon! Politikerne har 
fulgt oss opp på en god måte, og skal ha mye av æren for at Telenor nå har inngått avtaler 
med de fleste om fiber (TV, telefon og internett). Fossesiden har ennå ikke fått tilbud, og 
dette tas nå opp politisk. 

- Styret har hatt befaring med Kristiansand kommune og Statens vegvesen om behovet for 
trafikksikringstiltak langs med riksveien – det var enighet om flere farlige punkter. 

- I desember var ca 60 små og store samlet til nissefest på låven hos Marianne og Tomas.    

- I skrivende stund har det ikke vært noen ski- og akedag denne vinteren, men hvis 
værforholdene endrer seg vil dette bli arrangert på kort varsel! 

  

ANDRE SAKER : 

- Styret har hatt 5 møter i året som har gått. 

- Velforeningen har et nokså stabilt antall betalende medlemmer (ca 65), og økonomien må 
karakteriseres som svært tilfredsstillende. Styret vurderer det som uaktuelt å foreslå noen 
kontingentøkning. 

- Styret arbeider med planer om anskaffelse av løypelegger for å kunne kjøre opp et 
løypenett, men dette ble stilt i bero i vinter pga hogst. 
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En ekstra takk til dere som har gitt en ekstra hånd i forbindelse med dugnad og andre 
aktiviteter i velforeningens regi, og styret vil også rette en takk til de som har deltatt i de 
arrangementene vi har gjennomført dette året. 

  

Drangsholt 6. mars 2012 
For styret i Drangsholt og Grødum Vel 
Tor Punsvik (leder) og Hans Malterud (sekretær) 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 Årsmøte for 2011 er satt til 20.mars. ( kl. 18.00)  
Innspill til årsmøte kan rettes til Tor Punsvik 
mailto:  torpunsvik@gmail.com 
Vi kommer tilbake til saksliste og andre spennede 
ting senere.  
 
Vannverket har mange saker på tapetet i år og vil ha 
eget årsmøte, trolig i 28. mars.  
 

Velforeninga har sendt brev til kommunene Kristiansand og Birkenes om støtte til 
løpeutstyr og ny gapahuk og brev til Statens veivesen om trafikksikring langt riksveien. Disse 
ligger i venstremenyen under "kunngjøringer" 
 

Hjemmesiden har tydeligvis slått an i bygda, og kanskje utenfor. Sist uke var over 600 inne 
, totalt har vi hatt over 54.000 treff siden oppstarten. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Styret har våknet fra dvalen og gjenopptatt det gode 
arbeidet fra i høst. 
 

Telenor har beynt å røre på seg og det kan se ut til 
at fiberopptikken er på full fart inn i bygda 

Trykket mot kommune og veivesen fortsetter: 
fortau ved Skilleveien, fartsdumper på riksveien og utvidet 50/km grense er våre krav. 

Arbeidet med skiløypene forsetter. Det har vært skjær i sjøen men styret mener å komme 
i mål snart. Rune R er stadig ute i skogen for å finne de beste traseene. Styret vi søke 
kommunen om midler til løypeutstyr og ny gapahuk.  

 

 

mailto:torpunsvik@gmail.com
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Nye informasjonstavler er på vei . Igjen.... 

Nytt treffpunkt planlegges på Sigurd  sitt jorde ved Skilleveien.  
Her leges det opp til mye dugnad til våren så det er bare å finne fram spader, rive og 
kaffekannene.  

 ___________________________________________________________________________ 

 


