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Siste nytt 2013 

 

NISSEFEST 2013 - 7. DES . HOS MARIANNE OG TOMAS. 
16.00 - 18.00 
Også i år blir det nissefest på låven til Marianne og 
Tomas. Det blir grøt og saft, julesang og kanskje kommer 
nissen med noen overraskelser til de minste.  
Husk å kle dere etter gradestokken og ha med 
sitteunderlag og kaffe for den som vil.  
 

___________________________________________________________________________ 

 
Kristiansand kommune har invitert velforeninger til 
innspill til trafikksikkerhetsplan for 2015 - 2018.  
Gjeldene plan for 2011 - 2014 kan leses på 
www.kristiansand.kommune.no  - Vei og trafikk - 
Trafikksikkerhetstiltak - trafikksikkerhetsplan. I den er 
kun fortau fra Krageboen til Boen.  Velforeninga vil gi 
innspill pr. brev om å forlenge fortau opp til 
Grødumsfeltet.  
 
___________________________________________________________________________ 

 
Beint Foss har lagt ut en liten etterlysining på sin 
facebook- side. den blir gjengitt her.  
 

Et virkelig "eksklusivt" bilde fra Foss. Det er 

bakkgrunnen, der en kan se litt lett gjenkjennelig 

bebyggelse på Grødum, som gjør at jeg med sikkerhet 

kan si at bildet er tatt foran stabburet på br.2 

(Sigmund og Anny) Selv kan jeg bare så vidt huske at 

det sto et stabbur der, så jeg vil tippe at det må ha 

blitt revet rundt 1953 – 54. Bildet må altså være tatt 

før det. Av barna på bildet er det bare søster- Bjørg (f-1946) jeg med full sikkerhet vet hvem 

er. Hun står som nr. 3 fra venstre. Hvem er de andre? 

___________________________________________________________________________ 

 
Vi er så heldig at vi har fått tilgang på bilder Trygve 
Tønnesen tok under turen fra Urdalen til Drangsholdt 8. 
sept i år.  
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Bildene har blitt liggende en stund,  men nå er legges de ut sammen med  noen at fra andre 
innkomne foto. Vi takker så mye.  
Albumet ligget under fanen . FOTOALBUM.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Søndag kl. 12.30 gikk det en stapp full buss fra Zoar i 

retning Høvåg og Urdalen.  

I følge sjåføren var den godkjent for 48 passasjerer, 

men undertegnede mener det måtte være over 60 , 

eksklusiv en del firbeinte.  

 

I alle fall vi kom trygt fram og ble møtt av 

historieguiden Tom Egerhei som har gått turen 

mange ganger og har mye kunnskap om Gabriel Scott 

sitt virke i områder for om lag 100 år siden.  

 

Ved framme ved Gabriels Scott sin dikterstue i Urdalen ble det etter litt fintelling klart at det 

var nærmere 70 deltagere .  

Alle fikk en engasjert innføring i dikterens virke i området, hans rollefigurer og kjennskap til 

traktene mellom Høvåg og Tveit. Best kommer det fram i boka "Barkefletteren" som 

beskriver natur og hendelser i området og personer som bodde i området og livnærte seg 

som best de kunne , bl.a. som barkefletter. "Barkefletteren" er en humørfylt  historie om de 

fattige og underpriviligerte i en ikke altfor fjern fortid og  som på sitt vis forsøkte å skape seg 

et verdig liv inne i skogene mellom Høvåg og Tveit.  

 

Etter hvert gikk turen videre vestover mot Urdalsvannet  , opp langs Vareheia til Vardeheia 

øst for Drangsholdtvannet. Følget sneglet seg avgårde med mange blåbærstopp underveis. 

Enkelte steder var det så tett med store saftige blåbær at fristelsen for å stoppe og forsyne 

seg med en liten neve ble for stor. Det var derfor etter middag da vi nådde Vardeheia  

Her ble det en etterlengtet pause med mat i alle varianter, kaffe og brus/vann og kake. 

Også de minste fulgte godt med , men var nå begynt å bli litt slitne, men ikke verre enn at 

alle fullførte i fin stil helt fram til Drangsholt. Det lover godt for turkulturen i bygda at de 

yngste er så ivrige med.  

 

det er kommet inn en del bilder fra turen. Jeg kommer til å legge ut flere etter hvert som det 

kommer flere inn. dersom noen så send de til myrkrogen@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 

mailto:myrkrogen@gmail.com
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Vellet og historielaget inviteter til historisk vandring på 

gjengrodde steir og gamle ferdselsveier fra Urdalen i 

Lillesand til Drangsholt. 

Det går buss fra Zoar kl 12.30 søndag 

8.sept.Vandringen starter ved innngangen til Urdalen 

ved gamle E-18 ca kl. 1300. 

Det blir historiske innspill underveis, bl.a. den gamle 

dikterstua til Gabiel Scott. 

 

Turen tar ca 4 timer, Vi tar en lengre spisepause på Vareheia. Husk å ta med godt med mat 

og drikke.  

 

Turen er i helhet sponset av kjøreskolelærer Ketil Juul Olsen,  (dere veit han med den rosa 

bilen). se forøvrig han hjemmeside:   www.alt.no/skole/3139  

 

Kart vil bli utdelt på bussen  

 

Velkommen!!   

___________________________________________________________________________ 

 

Vi fant kanoen ved 2 km opp i elva med 2 fiskestenger 

og en mengde fiskesluker. I tillegg var kanoen utstyrt 

med en kajakkårer.  

De som savner slikt utstyr kan få det tilbake ved å 

henvende seg til politivakta i Kristiansand.  

Vi ble en erfaring rikere : begynn å låse fast alt utstyr 

eller låse det inne. Vi oppfordrer andre i bygda til å tenke gjennom om de har noe liggende 

som andre kan ha interesse av.  

___________________________________________________________________________ 

 

Vår flotte alu kano som lå ved nede ved elva bak bussbua 

ved Skilleveien er borte!! Har noen sett den ?? Vennligst 

ring 41234736.  

Thor Gunnar 
 

 

 

http://www.alt.no/skole/3139
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___________________________________________________________________________ 

 

Nå som vannstanden i  elva er så lav er det lurt å 

bruke tiden til å lage ny sandstrand. Til det trengs 

sand, duk og arbeidskraft. Duken og sand er på plass 

KL. 11.00, og arbeidskraften  

( altså DU ) kommer ilende til utover dagen. Ta med 

spade/ skyfle og trillebår.  

altså : TORSDAG 1. AUG FRA KL 12.00 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SANKTHANSAFTEN I PRESTHOLA - ble en en hyggelig 
kveld for de vel 40 fremmøtte. De fleste kom gående 
/  syklende , men noen kom i båt ( nedstrøms !!) 
 I år kunne vi registrere ett knapt overtall fra de yngste. 
Det lover godt for de kommende sesonger.  
Naturstien ble en suksess hvor en ut fra besvarelsene 
kan tolke at de i år enten var veldig lette oppgaver , eller 
at deltagerne har naturkunnskapene inne. Vi går for det 
siste.  
Bålet var det kanskje det minst i Norge, men noen 
rekorder skal vi jo ha....'' 
Da plassen var ryddet og alle hadde lagt kursen hjemover kom en 15 min  styrtregn, Vi håper 
alle kom seg vel under tak.  
 

Redigerte bilder fra festen blir lagt ut på  "Fotoalbumet". 
  
tg 

___________________________________________________________________________ 

Den annonserte dugnaden i Presthola 4.juni er avlyst. Det er fortsatt for stor vannføring i 

elva til å utføre noen større jobb. ( legge ny duk, ny sand etc.)  Den som vil følge med på 

vannstanden kan gå inn på " nyttige lenker" og finn at hvor stor vannstanden er ifh 

normalen.  
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DUGNADEN DEN 11.JUNI gjennomføres som planlagt. Vi forbereder St.Hansfeiring. 

 Ta med rive, trillebår, grafte og kanskje en gressklipper. Og mat og kaffe selvfølgelig.  

___________________________________________________________________________ 

 

Våren er på full fart .Er vi heldige forsvinner de siste 

snøflekken i løpet av uka. Elva er som vanlig stor på 

denne tiden , vi får håpe den holder seg innefor sine 

bredder  

De obesrvange har sett både vipe, ender og en rekke 

trekkfugler i området de siste dagene.  

____________________________________________

_______________________________ 

På årsmøtet sist ble det lovt at alt tilgjengelig informasjon om den pågående konflkten i 

Preshola skulle legges ut på nett slik at alle kunne ta del i informasjonen.  

 

Lenkene til de ulike dokumentenje ligger under fanen . PRESTHOLA 

Gå inn her og klikk dere videre.  

 

Ny informasjon vil bli lagt ut fortløpende.  

 

tg 

___________________________________________________________________________ 

 

Denne [Fang leserens oppmerksomhet med et bra sitat 

fra dokumentet, eller bruk denne plassen til å fremheve et 

viktig punkt. Du plasserer denne tekstboksen hvor som 

helst på siden ved å dra den.] 

 lille fjørtusten  holder til i skogen oppe ved 

Pettersborg. 

  

I følge fotografen - T.Punsvik - skal det visst være en 

kjernebiter. Trolig en kjernekar også , som biter ....  

___________________________________________________________________________ 

Det var glissent i rekkene da velforeningas styre inviterte til årsmøte tirsdag. Kanskje 

overraskende da det var mange interessante saker som ble tatt opp og noen svært aktuelle. 
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Igjen fikk årsmøte besøk av våre ivrigste politikere i Tveit : Ingrid Jæger og Arvid Omdal . Mer 

om dette under fanen "referater". 

 

Årsmøtet besluttet å legg ut all informasjon om konflikten i Presthola. Gå inn på  "Konflikten 

i Presthola " i venstremenyen.  

 

Dokumentene vil bli lagt ut samla når alt foreligger . 

___________________________________________________________________________ 

JEG MINNER OM ÅRSMØTET I VELFORENINGA TORSDAG 

12.MARS KL. 18.00 PÅ ZOAR.  

 

Saksliste er tidligere lagt ut. Det er verdt å merke seg at styret 

kommer til å orintere om de faktiske forhold rundt bruken 

av Presthola.  

Nettsiden vi nå etter årsmøtet legge ut all tilgjengelig informasjon og dokumenter 

vedr. konflikten for på den måten unngå at misforståelser oppstår og at hver enkelt kan 

følge med å danne seg ett bilde av hvordan ting utvikler seg. 

 

 

tge 

___________________________________________________________________________ 

 

Omlag 70 av bygdas folk hadde funnet veien til 

bakkene på Foss denne strålende søndagen i mars. 

Velforeninga hadde invitert til alle , store og små , til 

ski - og ake dag på jordene på Foss. De fristet med 

gode løyper, pølser til alle, kaffe og gløgg og ale fikk. 

Til og med været skulle bli bra.  Og alle fikk. Det gikk 

med 150 pølser, litervis med kaffe og gløgg.  Sola 

varmet og folket koste seg.  Og noen traff både 

gamle kjente fra bygda og kanskje noen nye. 

Med de store gutta gikk 5 mil i VM løypene gikk de minste sitt skirenn og ble vinnere alle i 

hop. Med premier og det hele.   

En svært vellykket dag som krever en gjentagelse. 

Det er lagt ut noen bilder i albumet. Dersom noen har noen fine bilder fra ski dagen de vil 

dele med andre kan de sendes til :myrkrogen@gmail.com  

 

 

mailto:myrkrogen@gmail.com
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Hele arranggementet ble i hovedsak sponset av Rørlegger Kenneth Winsjansen. En stor takk 

til han.  

___________________________________________________________________________ 

 


