Statens vegvesen

Avis for pensjonistforeningen i Statens vegvesen Vestfold - Nr 1 mai 2016

Årets sommertur
Det er stor aktivitet på E18
anlegget i Larvik. Styret har
planlagt en sommertur dit i
juni måned.
Turen er planlagt til uke 23. Vi
starter med buss fra Ås kl 10.00,
og kjører direkte til Farriseide
hvor vi får omvisning på anlegget. Turen avsluttes med lunsj
på Bøkekroa før vi setter oss i
bussen og drar tilbake til Ås.
Invitasjon kommer i posten.

Spennende
høsttur
se omtale
inne i bladet
Vegen og Vi
er lagt ned
I fjor ble Vegen og Vi lagt ned.
Bladet skulle erstattes av en
nettløsning.
Det tok tid, men nå er den nettbaserte utgave tilgjengelig. Det
er bare å gå inn på www.vegnett.no.
De som er interessert kan
også melde seg på et nyhetsbrev
som du får tilsendt direkte til din
epost.
Du finner boksen for å legge
inn din e-post adresse neders på
høyre siden av forsiden til vegnett.no.

Lederen har ordet
Foreningen arrangerte årsmøte tirsdag 8.
mars. Denne gang med hele 43 medlemmer
til stedet. Det er rekorddeltakelse på årsmøte. Jeg tolker det slik at foreningen gjør
en god jobb som engasjerer medlemmene.
Denne gang hadde en av våre styreveteraner takket nei til gjenvalg. Irene Enerud
mente at nå var tiden inne for å gå ut av
styret.
Irene har vært med i mange, mange
år. Allerede i 1998 var hun med og stiftet
Vegvesenets Pensjonistforbund og har vært med i vårt styre hele tiden siden den gang. Irene ble hedret på årsmøtet med gode ord og
blomster og takket for kjempefin innsats gjennom mange år. Hun har
alltid vært et ja-menneske, og vi kommer til å savne henne i styret.
Det blir stor aktivitet utover året. Sommertur til E18 anlegget i
Larvik, og en høsttur over tre dager til Flo og Fjære ved Stavanger.
Vestfolder’n er digitalisert, og foreningen har fått tillatelse til å
selge en elektronisk utgave av samtlige nummer fra 1974 til 2000.
Til sammen 165 utgivelser.
Vi hadde i fjor dugnad på Kullerødlia hvor vi rydde trær, klipte
gras og malte bygningene. Vi jobber med å få til en avtale om å påta
oss ansvaret for vedlikehold av stedet.
Vi har også vår egen hjemmeside under www.vegpensjonistene.
no. Du finner foreningens side på høyre side nede på forsida og velger estfold der.
Vi har ikke vært flinke nok til å legge ut informasjon på siden vår,
det er noe vi jobber med nå. Nettet blir en viktig informasjonskanal i framtida både når det gjelder informasjon til medlemmene fra
forbundet og de lokale foreningene. Her vil det etter hvert komme
mye viktig informasjon, så gjør deg kjent med nettsida. Vi jobber
også med å registrere medlemmenes mailadresse. Da vil du få tilbud
om arrangementer og annen informasjon rett på din E-post. Inntil
videre vil du få tilbud om turer og arrangementer på papir gjennom
posten.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer og håper å se dere på de to
turene vi skal arrangere i sommer!
Jan Oddvar
leder

www.vegpensjonistene.no

TUR SIDEN

Sommerturen 2015
I fjor hadde vi en spennende
sommertur til Kiel og Lybck. Vi
reiste gjennom Sverige og tok
Stena Line fra Gøteborg til Kiel.
Gjennom Sverige kjørte vi
kystveien om Gräbbestad og
Fjällbacka. En flott start på turen.
Så var det nattseiling til Kiel
hvor vi la til kai tidlig på formiddagen. Vi fikk hele dagen
i Tyskland før vi dro tilbake til

Gøteborg med kveldsbåten.
I Tyskland brukte vi mesteparten av dagen i den gamle Hansabyen Lübeck. Så dro vi tilbake
til Kiel og hadde ny nattseiling
til Gøteborg. I litt småregn fikk
vi en kikk på Gøteborg gjennom
vindusrutene på bussen før vi
vente nesa hjemover til gamlelandet.

Høsttur til Flor og Fjære
Også i år prøver vi oss med en
tre dagers tur. Denne gangen til
Flor & Fjære ved Stavanger. Vi
har valgt å reise på en litt spesiell
måte. Med båt fra Langesund til
Hirtshall og nattseiling fra Hirtshall til Stavanger. Da får de som
vil, anledning til å handle tax fritt
på båten. Det er ikke dårlig når
man er på tur i Norge.
Dette blir en kostbar tur. Pr.
person er prisen med alt inkludert, buss, båt, hotell, mat, besøk
på Flor og Fjære, bomavgifter
m.m. kr 4.555,-.
Prisen øker hvis vi blir færre
enn 41 deltakere. Styret har satt
en egenandel på kr 2.500,- pr.
medlem. Dvs. at foreningen sponser ca kr 80.000,- fra klubbkassa.
Vi har søkt forbundet om støtte på kr 20.000,-, men fikk bare
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kr 5.000,- da det var mange søkere denne gangen og totalbudsjette til støttetiltak i år er satt til
kr 100.000,-.
Detter blir et stort løft for foreninge, men vi har flere måter å
tjene penger til klubbkassa på. Vi
oppfordrer medlemmene å stille
opp i juli for å jobbe på trafikkstasjonen, kjøpe digitalutgaven
av Vestfolder’n, og vi jobber med
å få en avtale om vedlikehold på
Kullerødlia.

Dette skal vi få til. Vi er avhengig av 41 deltakere på turen.
Blir vi ikke mer enn 30, må vi
sannsynligvis avlyse turen. Da
blir det for dyrt for foreningen.
Dette blir en fantastisk tur.
Flor & Fjære i august måned gir
en smak av paradis, og er et fristed i en utrolig park og en fantastisk restaurant. Stedet gir oss
en unik opplevelse av nytelse,
rekreasjon og inspirasjon står det
på deres nettside.

Dugnad på Kullerødlia
14. august i fjor var det dugnad på Kullerødlia oppmøtestasjon på Høyjordveien i
Andebu.

Årets dugnad blir mandag 15. august kl. 10.00. Det er bare å stille
opp. Husk å si fra til sekretær
Anne Grete på mail eller telefon:

svvpensjonistene@gmail.com
eller telefon 911 55 729 fordi vi
må ha grillmat til alle.

Det ble ryddet på tomta og huset
ble vasket innvendig og gitt et
malingsstrøk utvendig.
Det var også satt av tid til
hyggelig samvær med grilling
av pølser og andre godsaker.
En svært hyggelig dag som
vil bli gjentatt i år. Det gjenstår
fortsatt noen malerarbeider. Dører og vindskier må males og det
må slås gras.
Foreningen er i forhandliger
med regionkontoret om å inngå
en avtale om vedlikehold på stedet. Avtalen vil omfatte ettersyn
i forhold til evetuelt hærverk eller innbrudd, rydding av tomta
og vedlikehold av bygningen.
For dette vil foreningen få en
fast årlig sum.
Vi regner med at avtalen blir
underskrevet i nært framtid.

Vestfolder’n i digital utgave
Foreningen selger nå en samling samling av alle utgaver av
Vestfolder’n fra første nummer
i 1974 til sisteutgaven i 2000.
Samlingen inneholder hele165
utgaver.
Dette er vegvesenets historie i Vestfold i perioden 1974 til
23000 fortalt av etatens egne ansatte.
Dette er en unik samling som
du bare må ha. Her kan du bla
deg gjennom hver eneste utgave
og lese om bl.a. åpningen av
Vrengen bru, Holmestrandtunnelen, oppstarten på byggingen
av 4-felts vei i nordfylke og mye
annet.

Alle utgvene er i PDF format
og kan åpnes på alle datamaskiner.
Samlingen leveres ente
på DVD plate eller USB
stikk. Pris kr 250,- pr. stk.
Samlingen kan bestilles
på mail: svvpensjonistene@
gmail.com eller kjøpes på vegkontoret eller Gamle Sande.
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Dugnad på trafikkstasjonene
Det blir dugnad på trafikkstasjonene i sommer også. Dette
er vår viktigste inntektskilde, og
en jobb som gjør at vi kan holde
lave egenandeler på arrangementene våre.
Vi jobber tirsdag til fredag
fra kl 09.30 i Tønsberg og Tirsdag og torsdag i Larvik også fra
kl 09.30.

Vi starter opp tirsdag 5. juli
og siste dag er fredag 29. juli i
Tønsberg og torsdag 28. juli i
Larvik.
Er du interessert i å gjøre en
hyggelig jobb, si fra til Anne
Grete på tlf. 911 55 729 eller Jan
Oddvar 901 46 8 2

En veteran sier takk for seg
Etter mange år i styret valgte
Irene å si nei til bli med i styret
framover. På årsmøtet 8. mars
ble hun hedret med blomster for
sin innsats for pensjonistforeningen i Vestfold.
- Selv om du er ute av styret, håper vi å se deg på arrangementene våre framover, sa
foreningsleder Jan Oddvar.

Foreningen ønsker å registrere medlemmenes mailadresser. Dette for
å kunne gi raskere og mer effektiv informasjon i framtida.
Send din mailadresse til:
svvpensjonistene@gmail.com så registreres adressen i mailarkivet.
Vi er klar over at alle ikke alle har mail, de som ikke har mail vil få
informasjon pr. post som tidligere.
Vi vil etter hvert benytte foreningens nettside som du finner under
www.vegpensjonistene. no. Linken til foreningens nettsider finner du
nederst til høyre på forsida.
Det er sekretæren, Anne Grete, som er vår nettredaktør.

Leder:		
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. varamedl.:
2. varamedl.:
Revisor:
Vararevisor:

Jan Oddvar Haugerød,
Ove Jensen		
Anne Grete Friberg,
Wenche Johansen
Finn Carlsen		
Mathias Håkegård
Mary Kristensen
Turid Åsenden
Audun Nordbotten

901 46 825
911 55 791		
911 55 729
908 60 930
952 03 809

Kulturutvalg: Mary Kristensen, Stein Erik Brekke,
				
Finn Carlsen, Helge Holen,
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70 år		
Grete Andreassen,
12/5		
Torun Borgersen,
8/8
Geir Magne Bø,
19/12
Randi Flåten,
29/6		
Liv Haugen,
27/8		
Helge Hågan,
4/8		
Wigdis Iversen,
14/10 		
Harald Olsen,
18/2		
Nils Roar Opthun,
13/5		
Torill Reinskau,
1/7		
Rolf Sandmo,
16/6		
Turid Ånonsen,
1/6		

		
75 år		
Sidsel Arntzen,
26/10		
Oddvar Bakken,
20/12		
Tore Foss,
1/5		
Alfred Støland,
31/3		
Ivar Wulff,
24/5			

MAILADRESSER

Foreningens styre:

Vi gratulerer!

80 år		
Jermund Bjørge,
25/12		
Kjell Kval,
6/12		
Inge Lima,
12/4		
Ole G. Lyngdal,
5/7		
Åge Nilsen,
10/5		
Signe Pedersen Huseby, 28/7
Annlaug Wold,
23/7			
90 år		
Gunnar Nordkvelle,
21/2

Er du ikke medlem
i foreningen?
Ta kontakt med
Wenche Johansen på
tlf. 908 60 930
og meld deg inn

