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12. mai var jeg så heldig å få starte som kommunedirektør her i Vevelstad. Dette var en jobb 
jeg ønsket meg, lenge før den ble utlyst. Jeg var derfor takknemlig når et enstemmig 
kommunestyre ansatte meg i april 2020.  
 
Jeg og familien min har tilbragt stort sett alle ferier i denne kommunen de siste 18 år. Vi har 
hytte på Høyholm og har trivdes her fra første stund. Vevelstad er en vakker kommune med 
mange trivelige innbyggere.  
 
For meg er en kommune en av de mest komplekse og spennende bedrifter å jobbe i. En 
kommune skal levere gode tjenester på mange ulike felt. Svangerskapsomsorg, barnehage, 
skole, helse, omsorg, miljø, samferdsel og næringsutvikling for å nevne noe. Som bedrift har 
vi godt over 50 ulike lovverk å jobbe etter. Det stiller store krav til ansatte og driften av hele 
organisasjonen.  
 
Generalist prinsippet ligger til grunn i utforming av alle kommuner i Norge. Det betyr at 
innbyggerne skal få de samme gode tjeneste uansett hvor i landet de bor og uavhengig av 
størrelsen på kommunen. Derfor synes jeg det er ekstra spennende å jobbe i en mindre 
kommune. 
 
Selv om jeg ikke har vært i jobben i lang tid, synes jeg arbeidsdagene har vært spennende og 
interessante. Håper jeg innfrir de forventninger dere som innbyggere, ansatte og politikere har 
til meg i rollen som kommunedirektør. Gleder meg til å bli enda bedre kjent med dere alle 
sammen. 
 
 
Det er med glede vi nå gir ut    den 
nye kommunale infoavisen. 
Den har vært borte i noen år, men 
etter politisk ønske satser vi nå på å 
få gitt ut avisa tre ganger per år. 
Frivilligsentralen skal stå for 
oppfølging.  
 
Ønsker alle våre innbyggere en 
informativ og fornøyelig lesing.  
 
Hilsen 
Kirsti Tømmervold 
Kommunedirektør 

Kommunedirektøren har ordet 
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Covid 19-situasjonen har så langt gitt oss et spesielt år, og vi er dessverre ikke tilbake til 
«normalen» ennå. En stor og varm takk til alle vevelstadværinger for den viktige innsatsen 
dere har bidratt med i den unormale tiden vi står i. For å minimalisere spredningen av 
koronaviruset lever vi alle med begrensende tiltak, men vi står samlet i kampen for å hindre 
virusspredning. Heldigvis har vi ikke hatt et eneste smittetilfelle i kommunen, men vi går inn i 
en årstid hvor nye bølger av covid-19-epidemien kan komme samtidig med de årlige 
influensaepidemiene. I følge Folkehelseinstituttet vil størrelsen på utbruddene avhenge av 
hvor omfattende smitteverntiltak som iverksettes. Vi snakker ikke om smitteverntiltak kun i vår 
kommune, men i landet som helhet. Jeg er sikker på at vi også fremover vil stå samlet som 
lokalsamfunn, som nasjon, for fortsatt å hegne om de sårbare i samfunnet. 
 
 
Til tross for Covid 19 er det flere spennende prosjekter på gang i Vevelstad slik som 
opparbeidelse av næringsområdet i Andalsvågen, fiber, ny brannbil og flere småprosjekter 
som er med å gjøre Vevelstad mer attraktiv for turister og forhåpentligvis gjøre oss alle mer 
bevisst på hva vi kan by på. 
 
 
Hilsen 
Torhild Haugann 
Ordfører
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T. Haugann 

Kommunen og Telenor inngikk avtale om 
fiberutbygging i fjor høst. For å ha en grundig 
gjennomgang av status, drøfte fremdriftsplaner, 
samt gjennomføre befaringer i ulike deler av 
kommunen, kom Telenor på besøk den 2. 
september. Fra Telenor kom 
moderniseringsdirektør i Telenor Norge Arne 
Quist Christensen; Rune Kristoffer Myrland; 
project manager Telenor; Georg Omsted, plan- og 
utbyggingsleder i Nordix data og Siri Løvlund 
daglig leder i Nordix data. 

Fra venstre: Ordfører Torhild Haugann, Arne Quist Christensen; 
moderniseringsdirektør i Telenor Norge, Rune Larsen; vaktmester Vevelstad 
kommune, Rune Kristoffer Myrland; project manager Telenor, Georg 
Omsted; plan- og utbyggingsleder i Nordix data og Morten André Karlsen; 
prosjektleder Vevelstad kommune.  

Som sikkert de fleste har fått med har det pågått 
dugnadsarbeid i lang tid, og et imponerende 
arbeid har blitt gjennomført. 
Moderniseringsdirektør i Telenor Norge Arne 
Quist Christensen sa under besøket at det er 
første gangen han har opplevd at en kommune tar 
ansvar for gjennomføring av en dugnad som 
omfatter så å si hele kommunen. Under 
befaringen høstet kommunen og dugnadsgjengen 
mye ros fra Telenor for arbeidet som er blitt 
gjennomført. 

NB det stod på BAnett at Bård Pedersen har tatt bilder – 
det stemmer ikke. Bildene tilhører kommunen. 

Fiber til Giskåa 

I. Smith-Nilsen. FB: Stokkasjøen og Vistenfjorden 

På dugnad vart det i dag lagt sjøkabel for fiber frå 
Brennåa til Giskåa på Stokka. Giskå er 
kommunens nordlegaste bosetting, og der bor 
tilfeldigvis også kommunens ordførar som i dag 
kunne koste på seg eit smil då kabelen var dratt 
på land. Trommel med sjøkabel fylt med gris vart 
plassert på båt frå laksoppdrettarane, og så var 
det ein hal- og drajobb i begge endane. Etter 
halvannan times innsats var det grovaste gjort. 
Sjøkabelen veier visst eit kilo pr. meter. 
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Matpause ved gruva, som er lagd av en gammel 
bussfelg, og paller tilbord. 

Det samarbeides om å lage bru. 

17. mai feiring 2020  

Stor barhytte under bygging, 
også fin å klatre i.  

 

Barnehagen oppfordrer alle som har behov for barnehageplass første halvår 2021, om å søke så snart som 
mulig og senest 15. november. For de som har behov for plass fra høsten 2021, så er søknadsfristen 1. mai 
2021. Søknadskjema ligger på kommunens hjemmeside. 
Velkommen til oss! 
 
I koronatiden måtte vi dele oss i mindre grupper og være mest mulig ute. Vi opprettet en utegruppe som 
hadde tilholdssted på Osodden. Barna døpte det Otercampen. Der har vi etter hvert fått bygd opp mange fine 
lekeområder, spiseplass, «verksted» med blant annet hammer, sag, kniver mm, skiftebu og «utedo». 

Nytt fra Storbjørka barnehage 
 
S. Aakervik 

Kosekonsert ved Vevelstad sykehjem 
 
Torsdag 1. oktober var det den internasjonale 
eldredagen. I denne anledningen kunne Vevelstad 
sykehjem, i samarbeid med frivilligsentralen, by på en 
nydelig konsert av Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik 
og deres «Skål for livet». Det ble plass til tolv ekstra 
besøkende, noe som var svært hyggelige for de faste 
beboere. Duoen framførte nydelige og morsomme 
sanger, hadde noen humørfylte innlegg og avsluttet 
det hele med en allsangs potpurri. 
Etter konserten fikk alle deilige kaker med kaffe. 
For en herlig opplevelse for alle.    
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«Blått prosjekt» satser på barn og unge! 
 
E. Treines 

 
 

«Blått prosjekt» (Fremtidens 
sjønæring i Vevelstad – utvikling 
og havhøsting) har helt siden 
oppstarten av prosjektet i 2018 
hatt stort fokus på barn og unge i 
kommunen. Det har blitt 
gjennomført en rekke ulike 
aktiviteter som vil kunne bidra til 
å gi økt kunnskap og interesse for 
livet i fjæra og havet, gi økt 
mestring av sjø og hav, samt øke 
sannsynligheten for at elevene 
ved en senere anledning velger 
yrker innenfor disse områdene. 
 

Gjennom prosjektet har vi blant 
annet vært på båttur med 
småskolen til Hamnøya, vi har 
vært på omvisning hos Akvafuture 
i Hamnsundet, og elever har vært 
på ekskursjon til Norsk 
Havbrukssenter. I tillegg har det 
gjennom prosjektet blitt 
arrangerts kurs som 
matlagingskurs og 
båtførerprøvekurs, samt at 
prosjektet har bidratt inn til andre 
aktiviteter, f.eks. midler til 
elevbedrifter. 
 

I «blått prosjekt» er det i samarbeid med lærerne kjøpt inn 
relevant utstyr som kan brukes i undervisninga. Høsten 2019 ble 
det investert i seks kanoer med utstyr. Disse har blitt mye brukt, 
og har kommet mange elever til gode. Denne høsten har det 
blant annet blitt kjøpt inn klassesett med fiskestenger, 
krabbeteiner og våtdrakter. Våtdraktene er i passelig størrelser 
for mellomtrinnet, og gjør at man i mye større grad kan ha 
svømmeundervisning og lignende aktiviteter ute. Dette bidrar til 
økt variasjon i undervisninga, og elever som er bedre svømmere 
og tryggere i vann. 
 
Det at skolen nå har tilgjengelig utstyr, gjør at aktivitetene kan 
fortsette i årene som kommer. Investeringene vil altså komme 
mange innbyggere til gode. På den måten vil «blått prosjekt» 
kunne økt interessen for fiskeri, havbruk og andre relevante 
næring også etter endt prosjektperiode, og på den måten kunne 
bidra til næringsutvikling også i årene som kommer. 
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Innervisten marine verneområde 

Ettermiddagsavgangen på fergesambandet Forvik-Tjøtta ble tatt bort da nytt anbud startet opp 1. januar i år. 
Det er lagt ned et betydelig arbeid gjennom dokumentproduksjon, møter både lokalt og i Bodø. Heldigvis har 
vi en lyttende og oppriktig interessert fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen. Gjennom 
god dialog over lang tid kommer nå den etterlengtende avgangen tilbake ved årsskiftet.  
Det blir en ny hverdag for fastboende, næringsaktører, for alle som ønsker å delta på aktiviteter og hytteeiere 
når vi igjen får rundturen tidlig kveld. 
 

T. Haugann 

T. Haugann 

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Vevelstad kommune 23. juni 2020. 
Formålet med Innervisten marine verneområde er å ta vare på en spesiell fjord. Innervisten består av et smalt 
sund med et markant terskelbasseng innenfor. Det gjør at fjorden har lagdelte vannmasser med ferskvann 
øverst og saltvann under. Området grenser til Lomsdal Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Det 
marine verneområdet dekker et sjøareal på 5 km2. Dette inkluderer landareal i tidevannssonen opp til normal 
flo. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen. 
Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større rad av ytre påvirkning og området skal kunne tjene 
som referanseområde for forskning, overvåking og aktiviteter som reketrål. Det er gjort en rekke unntak for 
drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner, slik at pågående aktiviteter i all hovedsak kan 
videreføres. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått. 
Den 27. august var det befaring innover Vistenfjorden med blant andre nasjonalparkforvalter Torhild Lamo, 
Sveinung Bertnes Råheim, seksjonsleder for nasjonalparkseksjonen hos Fylkesmannen i Nordland, ordfører 
i Vevelstad, og styret i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken varjelimmiedajve.  
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På Rådhuset jobber det 14 ansatte, i ulike 
stillingsprosenter. NAV er medregnet her. Alle har 
ulike oppgaver, men sammen utgjør vi en stor del 
av administrasjonene i Vevelstad kommune. 
En kommune er et offentlig organ som skal jobbe 
med lovpålagte oppgaver. Det er uavhengig om 
det er en stor eller liten kommune, alle 
innbyggerne skal få de lovpålagte tjenester de har 
krav på. Vevelstad kommune har ingen 
stordriftsfordeler, men kan i stor grad dra nytte av 
smådriftsfordeler. 
 
Litt om første etasje på Rådhuset 
Sentralbordet har oppgaver som blant annet å ta 
imot telefoner, kunder og behandler post, både i 
brevs form og på e-post. I tillegg holder 
sentralbordet styr på hvem som er hvor, og utleie 
av ulike møterom. 
 
IT ansvarlig hjelper oss alle med at det tekniske 
fungerer, og hjelper oss med å rette feil så langt 
det er mulig. Vi har alle datamaskiner og 
fagprogrammer som arbeidsverktøy, derfor er vi 
avhengige av at det tekniske fungerer for å få 
utført oppgaver. 
 
Møtesekretær og arkivansvarlig har ansvar for 
innkalling til politiske møter, og skrive protokoller 
etter møter. Vevelstad kommune skal ha rutiner 
for arkivering i henhold til Arkivloven. Dette betyr 
at blant annet elektronisk saksbehandling må 
gjøres riktig, for at alt skal være sporbart for 
ettertiden. 
Lønningskontoret har ansvar for at alle ansatte i 
Vevelstad kommune og Vevelstad kirke får lønn 
på konto hver måned. I tillegg har 
lønningsansvarlig kirkeregnskap og fakturering 
for både kommunen og kirken. 
 
 
Økonomikontoret skal ajourholde regnskapet, og 
lage rapporter til politikerne om regnskap og 
budsjett. I tillegg er det fire rapporteringer til SSB 
i løpet av året, og annenhver måned er det 
rapportering på moms og momskompensasjon. 
 
Det er i korte trekk beskrevet overfor hvilke 
oppgaver administrasjonen jobber med, listen er 
ikke uttømmende, det er mange flere små og 
store oppgaver som skal finne sin plass i 
hverdagen. 
 

Aktuelt høsten 2020 
Vevelstad kommune har hatt tilsyn på 
arkivholdet, som ikke er tilfredsstillende hos 
oss. 
Arkivverket har gitt oss avvik på flere punkter, 
og dette jobber vi med på toppen av alle de 
andre oppgavene. 
 
Høsten er budsjett tid for Vevelstad kommune. 
Staten bestemmer i stor grad hvor mye 
inntekter kommunen skal få, og det er staten 
som bestemmer hvilke lovpålagte oppgaver 
som skal tilbys innbyggerne. Omtrent 70% av 
alle inntektene går til lønnsutgifter. Det er 
mange faste utgifter som blant annet strøm, 
telefon, forsikringer, lisenser og abonnement. 
 
Alle lederne må planlegge bemanning og 
driftsutgifter for sin avdeling. I tillegg skal 
investeringsbudsjettet lages; hvilke prosjekter 
skal Vevelstad kommune investere i. 
 
Budsjettet skal være ferdig til årets siste 
kommunestyremøte som er i desember. 

 
 

Fra administrasjonen 
 
L. Solvang 
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For  å lese vedtakene som er blitt gjort : 
 
- Gå inn på : http://www.vevelstad.kommune.no/tjenester/politikk/innkallinger-og-protokoller/ 
- Klikk på linken «trykk her» 
- Klikk på møtedato 
- Klikk på «åpne dokument» ved møteprotokoll
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Årets TV-aksjon 18. oktober – Et hav av muligheter 
/ WWF 
 
Helt siden 1974 har vi blitt vant til at, under NRK’s TV-
aksjon, en bøssebærer kommer på døra til deg for å 
spørre om et bidrag til årets aksjon. Dette året skal vi 
ikke fysisk bære på bøsser og gå langs dørene, 
grunnet situasjonen med Covid-19. 
 
Årets aksjon er hel digital, med lokale digitale 
bøssebærere. Og du kan sende ditt bidrag til deres 
digitale bøsse, som da igjen blir registrert på vår 
kommune. Den nye innsamlingsmåte kan nok by på 
utfordringer til enkelte som kanskje ikke har Vipps, 
og/eller ikke er så flink med data og sosiale medier. Har 
du lyst å gi et bidrag, men ikke vet helt hvordan, bare 
ta kontakt med frivilligsentralen, vi hjelper deg mer enn 
gjerne. 
 
Årets aksjon skal gjøre noe mot plastforsøplingen. 
Hvorfor er dette viktig? Plastforsøplingen av havet 
raker ikke bare dyrelivet i de områdene der det er mest 
forsøpling. Plasten kan bli ført over enorme avstander 
gjennom vinden og havstrømmene, og forsøpler igjen 
naturen verden over. 
 
Mange dyr spiser plasten, eller setter seg fast i det, og 
dør. I tillegg brytes plasten ned til mikroplast som igjen 
du og jeg får servert gjennom maten vår. Det må vi få 
en stopp på! 
 
Gjennom årets aksjon vil vi bidra til å forbedre 
avfallssystemer og redusere bruken av unødvendig 
plast. Vi skal samle inn og resirkulere søppel, og jobbe 
for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs 
mål om «null plast på avveie i 2030». 

Pensjonistturer 
Frivilligsentralene i Brønnøy, Grane og 
Vevelstad jobber sammen om prosjektet 
«inkludering for hjemmeboende eldre». 
De har fått midler gjennom Nordenfjelske 
Bykreditforening. Og kan med disse 
midlene by på 3 til 4 turer for pensjonister 
(og uføre) i vår region i løpet av 2020-
2021. Frivilligsentralene jobber tett 
sammen med sine lokale 
pensjonistforeninger. 
Første turen, i slutten av august, var til 
Stavvassdalen gård i Grane. Her var det 
kos, på riktig avstand, herlig rømmegrøt 
og melkkaka. I tillegg fikk vi omvisning på 
gården, som i dag er i bruk som et turmål, 
og et interessant innlegg fra en av 
Stavvasdalens venner.   
22. oktober skal Vevelstad være 
vertskommune og ta imot de fra Grane 
og Brønnøy. Da byr vi dem på en guidet 
busstur. For så å samles, sammen med 
våre Vevelstadværinger, ved 
Allbrukshuset. Der skal vi få servert mat, 
kaffe og kake. Og der vi legger opp til 
interessante innlegg, en virtuell tur og 
annen underholdning. 
Neste turen, omkring februar ’21, blir til 
Brønnøy. Har du lyst å være med? Følg 
med oppslag … 
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Året 2020 er jubileumsår for 
Kilvågen Vel, Gratulerer! 

I 40 år har de jobbet for Kilvågens ve og 
vel. Feiringen har de utsatt til 2021. 
Men de jobber i år med å skifte alle 
strengene med isolert kabel. Og for kun 
noen år tilbake har de skiftet ut alle 
pærene i veglysene med LED-lys. 

Distriktsmobilen 
Vi er veldig glade for å fortsatt ha 
Distriktsmobilen tilgjengelig 7 dager i uka. 
Å kunne komme seg til og fra butikken, 
legekontor, ferja mm. til den tiden enn 
behøver er meget flott, og veldig viktig for 
våre brukere. Per dags dato har vi fem 
faste sjåfører, og hver har sin faste 
kjøreuke, i praksis betyr det at de stiller opp 
hvert femte uke. Det er et hyggelig 
arbeidsmiljø og de har det lett for å hjelpe 
hverandre når de trenger å bytte vakt.  
I løpet av 2021 så er vi beklageligvis nødt 
til å ta farvel med to av våre sjåfører. Om 
det hadde vært lov, så hadde de nok gjerne 
fortsatt i jobben sin, men dessverre. 
Vi håper derfor inderlig at vi får tak i flere 
nye sjåfører, fast og/eller vikar, slik at vi 
kan opprettholde dagens kjøretilbud. 
 
Åpent : 
Alle dager mellom 07:30 - 16:30 
Turer utenfor åpningstid forhåndbestilles 
hos sjåføren i åpningstida. 
Telefon : 950 83 011 
 
 

Vevelstad idrettslag har årlig faste 
arrangementer som blant annet mai-løp, 
fotballturneringer og refleksløype. I tillegg deltar 
VIL på andre arrangementer som for eksempel 
Vevelstad dagene. 
I 2020 ble noen av de faste arrangementer ikke 
gjennomført på grunn av korona.  
I år hadde VIL leker for store og små på 
idrettsplassen i forbindelse med 17.mai. 
Fotballgruppa har deltatt på noen kamper i år. 
De har trent mye ute, men starter igjen med 
treninger i Allbrukshallen to ganger i uka.  
Første helgen i september arrangerte VIL 
‘Norge sover ute’. Det var bare komiteen som 
møtte opp, og arrangementet ble avlyst.  
I år er det også startet opp Yoga og Spinning i 
Allbrukshallen. Senere i høst starter også 
volleyball igjen. Gjennom Frivilligsentralen er 
det planlagt oppstart med kick-boksing utpå 
høsten.  
Medlemskontingenten betaler du per år, og da 
kan du delta på så mange aktiviteter som du 
ønsker. Det er også mulig å være 
støttemedlem.  
Hvis du har spørsmål, eller har lyst til å delta på 
noe – 
da er det bare å ta kontakt med  
Siw Anniken Marsfjell eller Lillian Solvang. 
 

Pensjonistforeningen Eldrebølgen har hatt 
en pause i sin medlems-aktiviteter grunnet 
situasjonen med Covid-19. Tross for det har 
styret ikke sittet stille og de er behjelpelig med 
gjennomføring av Frivilligsentralens 
samarbeidsprosjekt for hjemmeboende eldre. 
Styret planlegger nå å få gjennomført to 
medlemsmøter, 3. november og 8. desember, 
der de selvfølgelig fortsatt følger de 
smittevernregler som Pensjonistforbundet 
anbefaler. 
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Dette er det 3e prosjektår med 
European Solidarity Corps. 
Gjennom prosjektet får to 
utenlandske unge frivillige 
jobbe hele skoleåret på 
frivilligsentralen, lære seg 
norsk og bli kjent med vår 
kultur. Prosjektet er 
fullfinansiert med EU-midler, 
så det er vinn vinn for alle 
parter! Jeg håper at alle 
sammen, ung og gammel, har 
lyst å bli kjent med dem. Skal 
du på en koselig fest, 
arrangement, drive med litt 
sport, gå på (fjell-) tur, eller noe 
annet? De blir gjerne invitert 
med! 

Hei! Jeg heter Camille, jeg 
er 21 år og kommer fra en 
liten landsby i sentrum av 
Frankrike. Jeg studerte 
idrett, og jeg gjorde mye da 
jeg var yngre: volleyball, 
basketball, friidrett, judo ... 
Men sportsspesialiteten min 
er krav maga og 
kickboksing! Jeg driver med 
sirkus, spesielt poi / bolas 
og sjonglering, og jeg elsker 
å skrive historier! Jeg elsker 
dyr veldig mye, så hvis du 
har katter eller hunder, vil 
jeg sannsynligvis være 
deres største fan! 
Du vil sannsynligvis se meg 
løpe i veikantene eller i 
skogen, eller klatre i fjellet! 
Jeg gleder meg til vi skal 
møtes og ha det gøy 
sammen! 

Jeg heter Valentin, jeg er 23 år 
gammel. Jeg kommer fra 
Frankrike. Jeg vokste opp på 
landet. Jeg valgte Vevelstad 
fordi jeg elsker kalde land og 
fjell. Jeg liker å spille gitar og 
synge. Jeg liker kino og vil 
gjerne en dag bli skuespiller 
eller regissør. Jeg har allerede 
laget noen videoer på 
Youtube. Ikke nøl med å finne 
ut mer! Kom og møt meg! 
 

Våre nye frivillige 

Har du lyst å bidra til et frivillig 
prosjekt i et Europeisk land ? Få 
deg masse erfaring med ting du 
ikke kan lære i skolebenken ? Det 
finnes så utrolig mange prosjekter 
du kan delta på, alt fra 
gårdsarbeid til teater... Er du 
mellom 18-30 ? Ta kontakt med 
frivilligsentralen, vi kan hjelpe deg 
på vei ut i Europa. Sjekk : 
https://europa.eu/youth/solidarity
_en 
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Et sted å være  
av Greta Karlsen 

 

 
 
Jeg tror det startet en gang på 70-tallet - begrepet “et sted å være”. 
Ungdommene begynte å kreve at det måtte tilrettelegges hvor de skulle være på fritiden. Dette begrepet “et 
sted og være” har gjort at jeg av og til tenker tilbake til slutten av 50-tallet da vi var unge og også vi hadde 
nok behov for å ha et sted å være - et sted uten voksne som blandet seg, et sted hvor vi kunne være oss 
selv uten å bli “overvåket “. 
Men tanken på å “kreve” et sånt sted var utenkelig. 
Det måtte vi finne selv. 
Løsningen ble det gamle skjulet som sto sør for ungdomshuset Åsen. 
Et falleferdig uthus med jordgulv og ellers benyttet til oppbevaring av ved - og forskjellig skrot. 
Men der møttes vi om kveldene i den mørke årstiden. Lys var det ikke der, og surt og kaldt. 
Hva vi gjorde i skjulet? 
Tja, ikke så mye. Vi var bare sammen, prata og hadde det gøy med ingenting. 
Og ingen voksne - selv om det hente en sjelden gang at det dukket opp en engstelig mor med lommelykt - 
om det var blitt for seint på kvelden - for å utbryte: Vet dere hva klokka er? 
Og en snartenkt gutt kunne svare: Kommer du HIT for å spørre hva klokka er!! 
Etter hvert når våren kom forflytta vi oss til Jarleskogen. 
Det er der Åsmyra sør er i dag. Det var fint og lunt der oppe, i lyvd for nordavinden som ofte kom om våren. 
Bare ett aber, Jarle Slotvik hadde en hest som gikk løs i området og som vi ikke var helt trygg på. Så det var 
viktig å holde avstand fra “Jailemerra”. 
Og igjen, vi gjorde ingenting, var bare sammen, en gjeng på 8-10 stykker, alle fra “sentrum”. 
Det var et skarpt skille på “nordaførongan”, Brøløsongan, og for ikke å snakke om Høyholmsongan. Det ble 
rett og slett altfor langt unna. Ingen hadde biler og avstanden ble kjempelang. 
Det året vi gikk på framhaldsskolen ble en gammel, ubrukt jordkjeller et yndet sted å være. 
Det var ikke rare plassen og helt uten lys, men vi samla oss der inne og lukka døra. 
Vi laget bord og sitteplasser av gamle kasser og hadde stearinlys som ga oss såpass lys at vi kunne se å 
spille kort. 
Livsfarlig, det var jo nesten ikke luft der inne. I tillegg var vi kommet i en alder hvor det med røyking skulle 
prøves. 
Og det ble spleiset på Long Fellow og dampet og røkt. Mange startet sin tid som røyker der. 
En hel vinter holdt vi hus i jordkjelleren de gangene vi ikke var utendørs på ski eller skøyter, eller annen 
utendørsaktivitet. 
Vi var aldri i beit for noe å gjøre. 
Faste dansekurskvelder på Åsen hver lørdag var også en aktivitet. 
Sindre Moen lærte oss gleden med dans og da vi var blitt enda ett år eldre ble det kjempepopulært å dra til 
ungdomshuset på Høyholm lørdagskveldene for å praktisere dansingen vi hadde lært. 
En av guttene tok traktoren og lasta oss på tilhengeren og av gårde bar det. 
Musikken fikk vi fra platespiller - det var ikke organisert fest, vi bare møttes og dansa og på det tidspunktet 
var alkohol begynt å bli en del av disse treffene. Så han som kjørte traktoren og var 2-3 år eldre enn oss var 
ikke alltid kjørbar når vi skulle hjem. 
Så da gikk vi hjem i frost og snø - i nylonstrømper - som det skulle være da. 
Huttetu! Høyholmsmarka var lang og mørk. Ingen veilys og ingen bebyggelse, bortsett fra ett hus. 
Men jeg ser tilbake på den tiden med glede og takknemlighet. 
Vi hadde det fint, vi var en sammensveiset gjeng, og jeg tror at stedet vi var på ikke hadde så stor betydning. 
Det var samholdet og vennskapet mellom oss som var viktigst. Noen fra den samme gjengen har holdt 
kontakt hele tiden, og 60 år etter møtes vi fortsatt når anledningene byr seg. 
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Signalanløp 

av Ivar Smith-Nilsen 

 

Du er alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat på frivilligsentralen.  
Hvis du trenger hjelp med utfylling av reiseregning for pasientreiser, så kan vi 
hjelpe deg. 
Trenger du å låne en bilstol til for eksempel barnebarn som kommer på besøk, 
låne flytevest, skøyter m.m. Eller har du lyst til å ta en titt i bruktbutikken? Kosta 
Nada har åpent på hverdager mellom 09:00 -15:00. Har du pent brukte klær eller 
ting og tang å gi bort? Vi tar gjerne imot. 
Har du lyst å låne musikkbingen? Barn og ungdom får låne musikkbingen helt 
gratis! Voksne glade musikksjeler betaler kun en liten leiepris.  
Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt.  
Har du lyst å bidra på et eller annet vis? Mange lokale lag og forening tar mer en 
gjerne imot hjelp til eksempel komitearbeid, styreverv og annet forskjellig. 
 
Vevelstad Frivilligsentral                                                                                               
Besøksadresse: Industriveien 7  
Telefon: 97 94 15 73 
Epost: frivev@vevelstad.kommune.no 
https://vevelstad.frivilligsentral.no/ 
Facebook: EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral 
 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
https://vevelstad.frivilligsentral.no/
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Kryssord 
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HVA SKJER I VEVELSTAD 
 
Vi har mange lag og foreninger som byr på faste aktiviteter, og koselige arrangement som du 
er hjertelig velkommen til å delta på. Det er bare å møte opp! 

Arrangement 
(under forbehold av utviklingene ift covid og smittevern), følg med lokaloppslag/sosiale medier: 
 
 
- Pensjonisttur på Vevelstad 22. okt. Frivilligsentralen 
- Halloween-lasertag for 4.-7. 30. okt.  V.U.R. 
- Sykurs helga 16/10-18/10   Helen Aasen  
- Farsdagskafe 8. november Vevelstad sangkor 
- Lutefiskaften november  Høyholm Grendehus 
- Julegrantenning 29. nov. Vevelstad musikkkorps. 
- Vi synger julen inn 12.des. Vevelstad sangkor 


