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Reflekstelling

Lederen har ordet

Vi har nylig avsluttet en telling
av refleksbruk for Trygg Trafikk.
Vi fikk spørsmål om vi ville
hjelpe Trygg Trafikk med å telle
refleksbruk i uke 45, og det sa
vi ja til. Flere medlemmer var
på kveldene ute og registrerte
refleksbruk både i Tønsberg,
Sandefjord, Sande, Lardal og
Andebu.
Resultatet var svært sprikende. I byområder var det ikke
mange som brukte refleks. På
landsbygda derimot brukte de
fleste refleks, mange hadde refleksvest.
Våre tellinger inngår i en
landsdekkende registrering av
brefleksbruk som Trygg Trafikk
gjennomfører i høst.
Husk å bruke refleks når du
er ute og går i mørket!

Kveldsmørket har igjen senket seg over oss.
Vinteren kommer sakte, men sikkert snikende, og det er igjen tid for inneaktiviteter.
Utemøbler, griller og hageredskap er i
vinteropplag. Det vi nå har klar til uteaktiviteter er snøryddingsutstyr. Men kan vi klage
etter en slik sommer. Det har vært mange
lange dager med sol og varme. Uansett hvor
vi har vært i landet har det vært sol. Det var
sol og sommer så lenge at det nesten ikke
ble høst i år. I skrivende stund svever de første snøfillene utenfor stuevinduet. Vinteren har meldt sin ankomst.
Nå er det tid for å fyre på peisen, lese ei god bok eller finne underholdning på TV skjermen. Men ikke glem å være sammen med
gode venner i hyggelige sosiale lag. Det er godt å være pensjonist i
dagens Norge.
Pensjonistforeningen vår har også hatt et godt år. Vi har brukt mye
penger og fått igjen to svært vellykkede turer. Årets sommertur ble
en fantastisk opplevelse. Som prøvekaniner på jubileumsutstillingen
på Vegmuseet, ble vi tatt vel imot og fikk en spennende omvisning
gjennom vegvesenets 150 års historie. Med besøk i domkirkeruinene og Prøysentur med Skibladner på Mjøsa, ble sommerturen en
opplevelse som vi sent vil glemme. En stor takk til kulturutvalget for
et kjempeflott arrangement.
I år ble det også en høsttur til Danmark. Først til Skagen og deretter til Ålborg hvor det ble både slottsbesøk og rusletur i Ålborg.
For 6. gang var en gjeng medlemmer i virksomhet på trafikkstasjonene i juli måned. En svært hyggelig oppgave, samtidig som det
gir noen kroner i foreningskassa.
I høst har vi også hatt en jobb for Trygg Trafikk i Vestfold. Vi har
registrert refleksbruk hos fotgjengere en rekke steder i fylket.
Alt dette kan du lese mer om inne i bladet.
For noen dager siden hadde et hyggelig julemøte på Flykafeen,
så nå nærmer julen seg med stormskritt. Jeg vi på vegne av oss i
styre ønske dere alle en riktig god jul.					
		
Jan Oddvar
leder

Får du ikke
Vegen og Vi?
Styret har fått melding fra
flere pensjonister at de
ikke får Vegen og Vi, noe
alle pensjonister skal få
ifølge de nye
retningslinjene.
Får du ikke Vegen og Vi,
ring:

22 07 36 64

Vegvesenpensjonistene har egen hjemmeside
Her er det mye verdifull informasjon å finne:

www.vegpensjonistene.no

UT PÅ TUR
Årets sommertur en uforglemmelig opplevelse
En tidlig lørdag morgen, 31. mai fylte vegpensjonistene opp turbussen på Ås og satte nesa i retning nordover. Årets sommertur var
igang. Denne gang en to dagers tur med Vegmuseet på Hunderfossen som hovedmål. Innimellom var turen krydret med stopp på
domkirkeruinene på Hamar og tur med Skibladneren.
Nok en gang hadde kulturutvalget satt sammen et
flott program. Etter at styret sa ja til en todagers
tur med vegmuseet som mål. Satte kulturutvalvet
igang å arbeide. Statens vegvesen skulle ha hovedarrangementet i 150 års års feiringen på vegmuseet i juni.
Etter noen samtaler med vegmuseet ble det
avtalt at vi skulle få være prøvekaniner for jubileumsomvisningen i den nye utstillingen som offisielt skulle åpnes under jubileumsmarrangementet
uka etter vårt besøk.
Første stopp var på gamle Nebbenes kafe hvor
vi fikk lunsj.
Så gikk ferden videre til Domkirkeruinene på
Hamar hvor vi hadde omvisning og en fantastisk
opplevelse inne i selve ruinbygningen. Vi måtte
være spesielt heldig med vår guide. En slik sangstemme er det ikke mange som har.
Etter en hyggelig kveld og overnatting på hotellet, var vi klare for besøket på Vegmuseet. Her
fikk vi en spennende omvisning som prøvekluter
og var de første som fikk se vegvesenets 150 års
jubileumsutstilling på museet. Vi fikk også oppleve en hektisk runde med klargjøring da det ble
jobbet med siste runde på finpussen flere steder.
På hjemveien var det lagt inn tur med Skiblader
hvor vi fikk både Prøusen underholdning og mid-

Sosialt samvær på hotellet lørdag kveld.
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dag før nesa ble satt i retning Vestfold igjen.
En stor takk til kulturutvalget som hadde gjort
en fantastisk flott jobb.
Besøket på Domkirkeruinene ble en fantastisk opplevelse. Først og
fremst takket være vår
guide som inne i ruinbygget sang for oss med
en stemmeprakt som fikk
oss alle til å fryse på ryggen. En opplevelse vi vil
huske lenge.

Høsttur til Ålborg
Etter en svært vellykket høsttur til København
i fjor, var det flere som ønsket tur i år også.
Styret ønsket å forsøke i år ogsæ, og det ble gitt
tilbud om en tur til Ålborg.
Denne gang gikk turen med Superspeed fra Larvik hvor båten gikk kl 08 på morgenen. Etter en
god frokost om bord, tok vi i Hirtshals plass i bussen og satte nesa mot Skagen hvor vi hadde hele
formiddagen til egen disposisjon før det var felles
lunsj og avreise til Ålborg.
I Ålborg bodde vi på hotell Schelsminde, et hotell med en historie helt tilbake til 1808.
Neste dag besøkte vi Voergaard Slot som har
alt fra spøkelseshistorier til fantastiske kunstskatter. På slottet fikk vi en guidet omvisning.
Resten av dagen var avsatt til rusleturer på egen
hånd i Ålborg, hvor det var mulig både å shoppe
og innta en dansk lunsj med valgfritt flytende tilbehør.
På kvelden var det middag på hotellet og sosialt samvær utover i sene kveldstimer.
Etter frokost dagen etter startet hjemturen med
handlestopp i Hirtshals før Superspeed fikk oss
trygt tilbake til hjemlandet.

I Skagen ver det felles lunsj før turen gikk videre
til Ålborg.

Voergaard Slot var en spennende opplevelse.

Ålborg viste seg fra sin beste side, full sommervarme i september.

Siste kveld på hotell Schelsminde. Selv langt på
kveld var det behagelig temperatur på terrassen.

Kjemper for Gamle Sande
Vegvesenet har lagt fram en utredning om vegmuseets regionale virksomhet. Det foreslås ett museum i hver region. For vårt vedkommende kan
det bety at Gamle Sande henger i en tynn tråd da
det er Labro ved Kongsberg som er foreslått som
regionmuseum.
Utredningen er nå på høring i etaten, men vegpensjonistene er ikke på lista over høringsinstanser. Forbundet vårt har reagert og sendt et brev
til vegdirektøren og vi fra vestfoldforeningen har
sendt våre synspunkter til regionen.

I tillegg til brevet, driver vi med litt lobbyvirksomhet i et forsøk på å få gehør for vårt syn. Vi
ønsker at Gamle Sande fortsatt skal være på Ås,
og etableres som en lokalavdeling under regionmuseet på Labro. Det mener vi kan bli en god løsning, og ikke minst en økonomisk gunstig løsning
Det blir tatt en avgjørelse i løpet av forholdsvis
kort tid. Vi følger spent med i det som skjer, og vil
holde medlemmene våre orientert.
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Dugnad på Kullerødlia
Kullerødlia oppmøtestasjon et par kilometer nord for Gravdal
er i dag den eneste gjenværende bygning i sitt slag i vegvesenets
eie i landet. Derfor har Riksantikvaren fredet bygningen.

Sverre og Helge rydder på tomta.
og det luktet nyvasket. Etter at
jobben var gjort, var det tid for
velfortjent kaffe og mat rundt
det gamle møtebordet.
Nå står Kullerødlia oppmøtestasjon fram nesten som den
gjorde da den var i daglig bruk.
En stor takk til dugnadsgjengen.
Irene pusser vinduer og Wenche
vasker gulv.
I løpet av de siste par år er stedet
blitt ryddet for div. utstyr, men
det var grodd igjen med trær,
busker og kratt rundt bygningene.
Det ville pensjonistforeningen gjøre noe med. Det ble avtalt med regionens museumsansvarig, og mandag 13. oktober
møtte en entusiastisk gjeng vegpensjonister opp med ryddesager, vaskebøtter og godt humør.
Trær, busker og kratt måtte
vike og innvendig ble det reint
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Dugnadsgjengen. Fra v. Nils
Gunnar Aas, Sverre Sjue, Wenche Johansen, Åge Nilsen, Mary
Kristensen, Irene Enerud og
Helge Holen.

Er du ikke medlem
i foreningen?
Ta kontakt med
Wenche Johansen
på tlf. 90 86 09 30
og meld deg inn

