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Les intervjuetet med; Liv Aglen, kontaktlærer for lilleklassen på 4. trinn, s 7 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Føynland  Blad 
Utgitt av Føynland Vel - April/Mai 2015 01/2015 

 

Inneholder en spennende novelle innsendt av 

en elev på Føynland Skole, s 4 og 5 

Bli medlem av Føynland Velforening 

Bli med  - hjelp oss å ta ansvar for "ditt og vårt" nærmiljø! 

Medlemskap Føynland Velforening per år: kr 150,- 

Bru betalingsopplysninger siste side. 

 

Føynland vel, velforeningen på Føynland, omfatter 
alle hustander på Føynland, samt Lahelleveien på 
Nøtterøysiden. Velforeningens oppgave er å 
ivareta medlemmenes interesse på best mulig 
måte, og å være en aktør som samarbeider med 
kommunen i viktige saker som omfatter flere av 
velets medlemmer.  

Send gjerne stoff til neste utgave av Føynland Blad: 
Føynland Vel * v/Lene Øvrevik * Marteåsveien 6 * 3132 Husøysund *  
Mail: foynlandvel@gmail.com 

Mot nye mål! 
Husøy: 1000 timer sies å være det 
som kreves for å bli god. På Husøy 
Arena nås dette antallet raskere.  

Av: Robert Bringaker 
 

Les mer om satsningen på  
Husøy Arena på s 10 

 

 
landvel@gmail.com 

 

Ny forbindelse over Husøysundet. 
 

Det arbeides med å få gjenopprettet 

forbindelsen over Husøysundet for gang- og 

sykkeltrafikk. Som kjent ble denne stanset 

med nedlegging av Ole III. En arbeidsgruppe 

fra Husøy- , Husvik og Foynland Vel 

arbeider mot representanter og politikere  i 

Tønsberg og Nøtterøy kommune og 

veimyndigheter for å få dette til. Ulike 

alternativer har blitt vurdert – bro, tunell, 

kabelferje eller ordinær ferje. Anbefalingen 

nå er enten å etablere en kabelferje over 

sundet eller en nybygd ferje med elektrisk 

drift. 

Arbeidsgruppen møter stor velvilje for disse 

planer hos alle parter- både private og 

kommunale. Det arbeides videre for å 

konkretisere planene og få finansiering på 

plass både til investering og drift. Håpet er at 

vi i nær fremtid skal kunne krysse sundet 

med ferjedrift på nytt…… Av B. Jacobsen 

 
  

 
landvel@gmail.com 

 

Føynland velforenings nye styre,  
kontaktinformasjon og ansvarsområde, s 6 

 
 
 
 
Mail: foynlandvel@gmail.com 

En stor takk til elevrådet ved 

Føynland skole som har 

bidratt til Føynland Blads 

utgave April/Mai 2015. 
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SFO på Føynland skole 
 

Vi i elevrådet ville gjerne få høre litt om 

hvordan SFO-tilbudet fungerer på skolen 

vår. Vi har snakket med SFO-leder 

Solfrid Landsrød. Her er litt av det vi fikk 

vite. 
 

De 106 barna blir passet på av ti ansatte og noen 

vikarer.  

Barna får servet mat hver dag rundt kl.14. På 

mandag er det salat og brød mat, onsdag er det 

annerledes mat (suppe, fiskepinner, o.l.), fredag er 

det frokost blanding. Tirsdag og torsdag er det 

vanlig brød med pålegg.  

Bursdager blir markert med flagg på utsiden av 

SFO.  

På barnemøtet blir alle som har hatt bursdag den 

måneden ropt opp og får sang og kjærlighet på 

pinne.  

Barna har mange aktivitetsmuligheter. De 

forskjellige aktivitetene er variert utover året. 

Noen av aktivitetene er juleverksted, k&h 

grupper, bading på Sjølyst, sløyd, brettspillgruppe 

og gymsalaktiviteter.  

Noen av gymsalaktiviteter er klatring, 

ballaktiviteter osv. Det er også en turgruppe som 

går på tur en gang i uken. Turene går til 

Marihønefjellet, Hoppbakken og Månetoppen.  

På SFO er det også mange leker. De mest 

populære lekene blant 2-4 klasse er tageklosser, 

sjakk og Lego. 1. klasse har eget rom og der har 

de nettopp fått ny playmobil. Det er veldig 

populært blant 1.klassingene.  

Barna har det veldig godt på SFO. 

 

1. Vi har startet YOGAGRUPPE på Allhuset. 

Gruppen som teller 20 personer er nå desverre full, 

men vi vil fortsette med ny gruppe til høsten. 

Informasjon om gruppa blir fortløpende lagt ut på 

vår facebookside. 

 

2. Vi starter opp STRIKKE- HYGGEKVELD/ 

KAFÈ på Allhuset for alle voksne (både menn og 

kvinner) på Allhuset. Ta med eget håndarbeide e.l. 

hvis du vil eller bare kom som du er til soialt samvær 

og en kaffekopp. Oppstart onsdag 8.4.15 kl. 1900-

2100. Deretter blir det kafè hver 1. onsdag hver 

måned til samme tid. 

 

3. Vi arrangerer SVØMMETILVENNING 

annenhver fredag i bassenget på Sjølyst for barn. Ta 

kontakt med Lene Mydland (tlf 932 47 960) for 

informasjon eller hvis du ønsker at ditt barn skal 

være med da det er forhåndspåmelding. 

 

Ønsker du å bli medlem? 

 

Ta kontakt med Annikken Johnsrud enten pr mail 

(johnsrud@etterforsker.net), telefon 938 71 747 eller 

på facebook (Annikken Johnsrud). Du kan også selv 

melde deg inn via www.sanitetskvinnene.no. 

 

Styret består av: 

Annikken Johnsrud (leder), Inger Lill Anthonisen, 

Lene Mydland, Nina Hansen, Hella Lynne, Anett 

Tancred-Jensen og Carlotte Edøy. 

 

Valglister Nøtterøy         
 

Det er kommunestyre - og fylkestingsvalg 14. september 

2015. 

Følgende partier har levert valglister til 

kommunestyrevalget 2015: 

Arbeiderpartiet  

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

Fremskrittspartiet  

Høyre  

Kristelig Folkeparti  

Miljøpartiet De Grønne  

Senterpartiet 

Venstre 

Nøtterøylisten mot bomring for Vestfjordforbindelsen  

 

Du kan lese mer om partiene på: 

www.notteroy.kommune.no 
 

Aktiviteter arrangert av Husøy 

Sanitetsforening våren 2015 

 

Noen av aktivitetene til Husøy  
sanitetsforening våren 2015 

mailto:johnsrud@etterforsker.net
http://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13876
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13877
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13878
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13879
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13880
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13881
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13883
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13884
http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=13882
http://www.notteroy.kommune.no/handlers/bv.ashx/i554303ec-bcbd-483c-991d-3428948238a3/valg_logo_2013_jpg.jpg
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Litt om Føynland Sanitetsforening          
     

Føynland Sanitetsforening ble stiftet i 1924 og vi feiret 90 års jubileum i september. 
Vi er ca 40 medlemmer i alderen fra 45 år og oppover og vi har vært så heldig og fått flere nye 
medlemmer i den senere tid. Vi har våre møter på Foynland Skole og møtes en mandag i 
måneden. Da har vi gjerne temakvelder eller underholdning.  Vi er en livlig gjeng og det blir ofte 
mye latter på våre møter. 
Vi har 4 større aktiviteter gjennom året. Hvert år starter med at vi lager fastelavensris, så har vi to 
søndagskafeer på skolen, en om våren og en på høsten og i slutten av november har vi vår 
populære julemesse. Etter hvert som årene har gått, så har vår julemesse fått et godt rykte langt 
utenfor Foynlands grenser, så her er det lang kø og stinn brakke fra vi åpner. Pengene vi tjener på 
denne julemessen blir gitt til forskjellige veldedige prosjekter. I 2014 har vi blant annet støttet 
skolen til Muctarr i Sierra Leone med kr 25 000,00, Frelsesarmeen’s  «jobben»-prosjekt har fått kr 
10 000,00. I tillegg får alle 1. klassingene refleksvester og Brystsenteret på SIV får abonnement på 
2 ukeblader til å ha på venterommet. 
Vi vil gjerne ha deg som medlem og har du lyst til å involvere deg i nærmiljøet, så kom gjerne på 
et uforpliktende møte hos. 
Vårt neste møte er 20. april og møtene er på lærerværelset på skolen. 
I forkant av hvert møte henger vi opp invitasjonen på oppslagstavlen på butikken. Håper vi sees. 
 

    
  
Her er et bilde fra vår jubileumsfeiring.  

 
Gå gjerne inn på www.sanitetskvinnene.no og se hva Norske Kvinners Sanitetsforening jobber med. 
 
 

FAU ved Føynlad skole har opprettet egen Facebookside 

 
Føynland FAU har opprettet Facebook side hvor vi vil informere om kommende aktiviteter og annet vi 

mener er relevant informasjon for foresatte til barn på skolen.  

Siden heter «Føynland FAU» og går du inn og liker denne – vil du automatisk bli oppdatert på det nyeste 

nytt fra oss J 

Ønsker du å fremme noen saker til FAU, gjør du dette ved å kontakte en av representantene. Hvem vi er 

finner du under http:\\www.foynlandskole.no og trykker så på Hjem/Skole.  

  

Ellers ønsker vi alle – uansett om du har barn ved skolen eller ikke - hjertelig velkommen til skolen for 

feiring av 17.mai 2015.  

  

Med vennlig hilsen  

FAU v/Lena A Andersen                         

 

 

http://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.foynlandskole.no/
http://www.sanitetskvinnene.no/
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Skuddet - novelle skrevet av elev ved Føynland skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

     

 

Jeg løper. Jeg løper, prøver og ikke å bli skutt av mannen med de tunge skrittene. Det er han, det er han som 

har drept Juliet. Pulsen stiger. Jeg øker farten og runder et hjørne inn til en ny gate, tror jeg. Jeg løper rett inn i 

en blind gate. Før jeg rekker å få panikk kommer mannen med de tunge skrittene. Han stopper opp og peser 

frem ‘’Jeg vant’’ og ler med en høy og mørk latter. Jeg tar noen skritt bakover, imens mannen med de tunge 

skrittene følger etter. Murveggen kommer fortere enn jeg hadde tenkt. ’’Hvorfor meg?’’ stammer jeg frem. 

Han ser på meg i to sekunder før han sier med en mørk stemme ‘’Du vet for mye’’ Han ser på meg med et 

stygt glis ‘’Du er ferdig’ ’sier han og trekker frem pistolen og sikter den mot meg. Mannen hvisker ‘’1’’ Jeg 

holder pusten og ser på han med store øyne.’’2’’ Jeg prøver å tenke tilbake på hvordan dette skjedde. ‘’3’’ 

 

Det er sent. Juliet og jeg har vært i bursdag hos en venninne. Ingen av oss tør og si noe imens vi går gjennom 

Oslos gater. Vi er helt stille, lyden av skrittene våre er det eneste vi hører. Det virker som at alle i byen sover. 

Det er helt stille. Juliet går med kjappe og anspente skritt, man kan se i ansiktet at hun er stresset. Hun har 

dype stress rynker i pannen og munnen hennes er en tynn strek. Hun er veldig stresset. ‘’Hvorfor er du så 

stresset, vi har ikke dårlig tid’’ sier jeg og ser bekymret på henne. Hun svarer fort ‘’Jeg er ikke stresset’’ selv 

om stemmen hennes sier at hun er stresset. Jeg svarer ikke og forsetter og gå. Juliet oker plutselig farten, hun 

begynner å løpe. Jeg står bare igjen som et spørsmålstegn og roper ‘’Hvorfor løper du?!’’ Det er da jeg hører 

skuddet. Jeg skjønner først ikke hva som skjer, da Juliet faller ned på bakken imens hun skriker. Jeg står helt 

fast låst, da en mann iført svarte klær kommer bort til Juliet og brøler frem ‘’Sånn går det når man ikke 

betaler’’ og avfyrer et nytt skudd. Nå er det min tur til å skrike. Jeg skriker høyere enn jeg noen gang har gjort.  

Mannen ser på meg, men jeg kan bare se de krystall blå øynene hans. Blikket hans er helt rolig og kaldt. Han 

ler høyt og mørkt og går med sakte skritt vekk. Lyden av skuddet henger igjen i luften. Jeg tør ikke trekke 

pusten, jeg er så redd. Jeg går med sakte og lydløse skritt bort til Juliet. Hun ligger helt stille, det lange 

kullsvarte håret hennes ligger spredt ut på asfalten. Det er nå tårene kommer, tårene fosser nedover kinnene 

mine. Jeg hikster og faller ned på kne ved siden av Juliet. Med skjelvende hender tar jeg opp mobilen og taster 

inn 112. Det føles ut som om det ringer i hundre år før en stemme svare. Jeg hikster frem hva som har skjedd, 

stemmen sier med beroligende stemme at noen kommer straks. Det får meg bare til å gråte mer. 

 

Jeg sitter helt stille på asfalten og stirrer rett frem. Det er ikke virkelig tenker jeg. Jeg hører sirener i det fjerne, 

men jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke om noe. Ingenting er viktig lenger. Hun er død. Men jeg skjønner 

ikke hvorfor. Hun hadde alt, hun fikk alt. Hver helg fikk hun noe nytt, gjerne dyrt. Tanken på henne får tårene 

til å renne. Tårene fosser ned. Sirene er enda nærmere nå. De er her nå. Politimenn og politidamer kommer 

strømmende ut av forskjellige biler. De roper til hverandre, men jeg hører ikke etter. En politidame kommer 

bort til meg og løfter meg bort fra Juliet. Hun hvisker ‘’Det går bra, det er bare å gråte.’’ Stemmen hennes er 

beroligende og avslappet. Jeg lukker øynene og siger fort inn i drømme land. 

 
Når jeg lukker opp øynene igjen, er jeg ikke lenger i armen til politidamen. Jeg sitter i en politibil, jeg vender 

blikket mot forsete og ser en politimann og en politidame. ‘Har du sovet godt?’’ Jeg svarer ikke og legger 

hodet mot vinduet. 

 

 

 

fortsettelse neste side.... 

 
 
 
 
INSERT YOUR ARTICLE TITLE HERE 
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Novellen forsetter........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jeg ser på alle bilene som suser forbi og trærne som bare er uklare grønne flekker. ‘’Vi skal bort til 

politistasjonen, også skal du svare på noen spørsmål.’’ Jeg mumler et svar og forsetter å se ut av vinduet. 

Vi kjører forbi noen hus og noen uklare grønne flekker. Jeg tenker på hvorfor alt dette skjedde, men 

kommer ikke på noen grunn. Tankene flyr frem og tilbake. Men jeg finner ingen grunn. Jeg legger ikke 

merke til at vi stopper før politimannen åpner opp døren og jeg detter ut av døren. ‘’Oi, unnskyld jeg la 

ikke merke til deg’’ sier han med uskyldig tonefall. Jeg ser stygt på han og tramper av går det. 

Politidamen viser vei inn til et helt nakent rom. Det er bare et slittbord og to metall stoler plassert midt i 

rommet. På den ene veggen er det plassert et stort speil. Jeg setter meg forsiktig ned på stolen og ser ned i 

fanget mitt. En ny politimann kommer inn og setter seg foran meg. Han begynner å stille spørsmål, men 

jeg kunne ikke brydd meg mindre. Veggen virker mer interessant enn mannen som sitter foran meg. Jeg 

studerer veggen som om det skulle vært et maleri. Hver eneste ripe i veggen blir studert. ‘’Kan du svare 

på noen spørsmål, hver så snill??’’ Spør han med oppgitt stemme. Jeg ser på han og sier ‘’greit’’ Hvor 

skjedde dette?’’ begynner han med. Det første som dukker opp i hodet mitt er ‘’det vet du vel’’, men jeg 

sparer spydig heten til etter på. ‘’På fortauet i Slemdal.’’ Svarer jeg. ‘’Når skjedde dette?’’  Jeg har så lyst 

til å svare et spydig svar til han, men jeg holder det inne til slutten. ‘’Rundt 21.’’ Svarer jeg han. 

‘’Hvordan føler du deg nå?’’ spør han snilt og med et medfølende blikk. Det er nå jeg sprekker. ‘’Hva 

tror du?!? Jeg har nettopp sett min bestevenn blitt drept!! Hva forventer du? Forventer du at jeg skal svare 

på spørsmålene dine?!’’ Jeg reiser meg opp og peker på han ‘’Mener du at jeg skal sitte her og svare på 

de teite spørsmålene dine som om ingenting har skjedd?! Jeg har ikke en gang pratet med foreldrene 

mine! Jeg er lei!’’ Skriker jeg. Sinnet mitt koker over og jeg ser rasende på han. Før han rekker å si noe 

stormer jeg ut døren og løper ut av politistasjonen. Solen har endelig kommet opp. Jeg løper bort over 

torget foran stortinget. Det er masse folk her, alle står tett i tett og roper. Jeg kaster et blikk mot stortinget 

og ser en person som oppfører seg viktig som står og prater. Jeg rekker ikke å reagere før jeg går rett inn i 

en mann. Han ser på meg med et rolig og kaldt blikk. Han gliser når han ser at det er meg. Jeg ser på han 

med store øyne før jeg begynner å løpe. Skrittene hans er rett bak meg, de er tunge og kjappe. Skrittene 

mine blir raskere, men det blir hans også. Jeg kaster et blikk bak meg og ser han løpe 50 meter bak meg, 

med en pistol i den venstre armen.  
 

Jeg løper. Jeg løper, prøver og ikke å bli skutt av mannen med de tunge skrittene. Det er han, det er han 

som har drept Juliet. Pulsen stiger. Jeg øker farten og runder et hjørne inn til en ny gate, tror jeg. Jeg løper 

rett inn i en blind gate. Før jeg rekker å få panikk kommer mannen med de tunge skrittene. Han stopper 

opp og peser frem ‘’Jeg vant’’ og ler med en høy og mørk latter. Jeg tar noen skritt bakover, imens 

mannen med de tunge skrittene følger etter. Murveggen kommer fortere enn jeg hadde tenkt. ’’Hvorfor 

meg?’’ stammer jeg frem. Han ser på meg i to sekunder før han sier med en mørk stemme ‘’Du vet for 

mye’’ Han ser på meg med et stygt glis ‘’Du er ferdig’’ sier han og trekker frem pistolen og sikter den 

mot meg. Mannen hvisker ‘’1’’Jeg holder pusten og ser på han med store øyne ‘’2’’ Jeg prøver å forstå 

hvorfor det er jeg som står her. ‘’3’’ Jeg er ferdig. 
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Mat og helse på 6. trinnet ved Føynland Skole 
 

Det er som regel veldig spennende å begynne på 6. trinnet, for da får man endelig mat og 

helse på timeplanen!  

Mange gleder seg veldig til det og har mat og helse som sitt favorittfag.   

6. trinnet har mat og helse en gang i uka, to timer hver gang.  

Vi er ca 12-14 elever pr gruppe. 

 På skolekjøkkenet lager vi mye god mat.  

Det er som regel to retter; enten forrett og hovedrett eller hovedrett og 

dessert.  

Det er Anne-Lene som er læreren for faget i år.  

I tillegg til å lage mat på skolekjøkkenet lærer vi en del praktiske oppgaver som rengjøring, 

stryking, pusse sølvtøy, ullvask osv.  

Vi jobber 4 elever pr bord. Vi blir delt opp i ansvarsgrupper og har faste oppgaver for hver 

koktime.  

På skolen markerer vi FN-dagen hvert år og da serveres det afrikansk gryterett til hele skolen. 

Denne er det 6. klasse som har ansvaret for å lage. Her lages det store porsjoner, vi skal mette 

over 200 mennesker!  
 

 

 

  

 

 

 

 
. 

 
 

 

 

 

 
 

Navn Ansvarsområde Kontaktinfo Kontaktinfo 

Bjørn Halvorsen Stier og lysløper, 

Økonomi 

bjorn.halvorsen@siv.no 958 72 776 

Bård Jacobsen Akebakke og 

fastlandsforbindelse 

Husøy/Husvik, 

representant i Husøy 

Vel 

bajacobs@online.no 901 93 952 

Pål Kristiansen Stier og Lysløyper outboard@vestfoldnett.no 920 29 399 

Tore Gudmundsen Samarbeid med FAU, 

Føynland Skole 

tore.gudmundsen@gmail.com 952 92 835 

Jørn Storm 

Thorstensen 

"Gamle" brua jorn@stormt.no 970 99 220 

Esben Ronander Facebooksiden; 

"mellom bruene" og 

hjemmesiden: 

www.foynlandvel.com 

esben@miniatyrskip.no 901 18 869 

Føynland Velforenings nye styre, kontaktinformasjon og ansvarsområde 
 
 
 
 
Mail: foynlandvel@gmail.com 
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Føynland skole – kommunens hørselsskole 

 
Fra høsten dette skoleåret har Føynland skole fått flere hørselshemmede elever. Skolen har 

tilrettelagt med teknisk utstyr i klasserommene og vi har fått nye lærere som bruker tegn til 

tale i undervisningen. Vi i elevrådet har intervjuet en av disse lærerne; Liv Aglen, 

kontaktlærer for lilleklassen på 4. trinn. 
 

Hvordan fungerer det å være “hørselslærer” her på skolen? 

Det er mye å tenke på og passe på i klasserommet og når jeg underviser.  Jeg må huske på å 

bruke mikrofon og tegn. Jeg må passe på at den som hører dårlig hele tiden ser på meg som 

lærer når jeg prater. Jeg må også være veldig nøye med plassering i klasserommet.  
 

Hvordan lærte du tegnspråk? 

Jeg har en bror som hører dårlig, derfor lærte jeg meg tegnspråk. Siden har jeg gått på veldig 

mange kurs. 
 

Hvordan får du til å lære bort tegnspråk? 

Vi har tegnspråklekser, vi leker forskjellige leker hvor vi bruker tegn; for eksempel tegnbingo.  
 

Hvorfor hadde du lyst til å bli hørselslærer? 

Jeg hadde lyst til å bli lærer. Da jeg fikk en av mine første jobber som lærer ville rektor at jeg 

skulle jobbe med de som hører dårlig.  
 

Hva er forskjellen på det å være hørselshemmed elev og hørende elev? 

Den hørselshemmede eleven må bruke høreapparat og han/hun må hele tiden se på læreren 

når hun underviser. Det er nok ganske slitsomt for eleven. I tillegg kan det være vanskelig å få 

med seg alt som skjer i friminuttene for den hørselshemmede. Ellers er 

det meste likt. 
 

Hvilke klasser på Føynland skole er det som har hørselshemmede 

elever? 

Vi har hørselehemmede elever på 1., 3. og 4. trinn her i dag.  
 

 
 
 

  
 
 

  
  

 
 
 

 

Viktige punkter på agendaen: 

1. Føynlandsveien – fylkesvei tvers over Føynland 

2. Samarbeid mellom Husøy velforening, Føynland 

velforening, FAU Føynland og Saniteten. 

3. Gamle Føynlands Bru. 

4. Hoppbakken/Akebakke 

5. Nyetablering av forbindelse over Husøysundet 

6. Stier og lysløype 

7. Føynland Blad 

8. Inkomne saker 
 
 
 

Lyst til å engasjere deg? Vi 
trenger flere engasjerte! 
- Engasjer deg i nærmiljøet 

- Skap saker og engasjement 

- Bli med på å skape en solid bærebjelke i    
lokalsamfunnet 

TA KONTAKT MED STYRET! 
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Orientering/status gamle brua – Jørn Storm Thorstensen 
 
Nøtterøy kommunen reparerer nå brukaret på Lahelle siden: 

- Hullene er grav opp og renset for jord. 

- Det blir støpt igjen 

- Asfaltert over 

- Stenene som utgjør brokaret blir rettet opp og støp fast 

- Rekkverk blir sveiset og rettet 
 

Videre saker som tas opp med kommunen er: 

- Freding av gamle brua (hvis dette er hensiktsmessig) 

- Fikse dekke på brua enten ny asfalt eller ta bort gammel asfalt og få frem tre dekke. 

- Fikse resten av rekkverk og male. 

- Se på alle båtplasser rundt, brua om disse skal få ligge eller fjernes, eller betale for å 

ligger der, inntekt for vedlikehold av brua. 

- Lys under brua for båt trafikk 

- Bade trapp 

- Rednings bøye 

- Benker til å sitte på 
 

 
 

Et historisk tilbakeblikk på Føynland 

 
 
 
 
 

 

                       

Fra gammelt av var øya delt mellom tre gårder, Bjørnebu og Nordre og Søndre Foyn (Føyn). Hele øya, det vil si alle 

de tre gårdene, skal ha tilhørt St. Olavs kloster i Tønsberg frem til reformasjonen. Da ble gårdene overdratt til kronen, 

som pantsatte gårdene i 1644 til rådmann og kjøpmann Anbjørn Lauritsen. På tidlig 1700-tall, ble de tre gårdene solgt 

til tre forskjellige eiere. Alle gårds- og bruksnummer på øya, også andre småbruk, er senere utskilt fra disse tre 

gårdene. 

 

Øya har skiftet navn opp gjennom historien. Fra gammelt av har navnet på øya vært Føenland  (skal ha kommet fra 

«féøy»), senere Føienland, for så i moderne tid ha vært Foynland, før det fra departementalt hold ble fastslått av øyas 

navn skulle være Føynland. Imidlertid brukes navnet Foynland fortsatt av enkelte. Kilde: Wikipedia.no 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnebu
http://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsberg
http://no.wikipedia.org/wiki/Reformasjonen
http://no.wikipedia.org/wiki/1644
http://no.wikipedia.org/wiki/Navn


Føynland Blad - utgitt av Føynland Vel - April 2015 

9 
 

Føynland i dag 
 

 

 
Kilde: SSB og Nabolag.no 

 

 

Tønsberg Byggteknikk AS utfører alt innen 
byggoppdrag. Ta kontakt med byggmester 
Richad Abell i dag for en uforpliktende befaring. 
 

Mobil: 905 81 954  
eller  

e-post: richard@abell.no 
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Mot nye mål!          
HUSØY: 10 000 timer sies å være det som kreves for å bli god. På Husøy Arena nås det 

antallet raskere. Av Robert Bringaker. 
 

Tidligere fotballproff Petter Furuseth har gjennom sin Proffen-virksomhet og i samarbeid med 

Husøy & Foynland IF opprettet et fotballakademi for 2.-7. klassinger; Et etter-skole-tilbud tre 

dager i uken (Tirsdag, Onsdag, Torsdag) som tilbyr en strukturert hverdag med leksehjelp, et 

næringsrikt måltid og selvfølgelig fotballtrening, som et alternativ til det tradisjonelle SFO-

tilbudet.  
 

På vakre Husøy Arena er hovedfokuset å utvikle eleven like mye som idrettsutøveren og 

derfor starter alltid dagene med mat og lekser. Dette for å gjøre barna konsentrerte og bevisste 

på at lekser er førsteprioritet og må gjøres for å få tid til fotballtreningen. Et godt studiemiljø 

skaper grunnlaget for prestasjonene på banen. 

Når maten er inntatt og leksene unnagjort hjelper deltakerne til med å bære ut utstyr slik at de 

får en større bidragsfølelse. På treningsfeltet er fokuset på raske forflytninger, utvikling av 

tekniske utførelse og masse avslutninger på mål. Trenerteamet oppfordrer alle deltakerne å 

telle antall mål de scorer, slik at de stolte kan gå hjem og fortelle at de har scoret 20-30 mål 

den dagen.  
 

Det startet som et prøveprosjekt i slutten av Februar og har siden da jevnlig fått nye deltakere. 

Antallet ligger i snitt på 10-12 elever hver av de tre dagene og hver uke mottar Furuseth nye 

henvendelser fra interesserte foreldre. Det spennende tiltaket virker å ha skapt interesse og 

målet om å gå fra prøveprosjekt til et fulltids tilbud med godt over 20 deltakende barn til 

høsten virker å være innenfor rekkevidde.  

 

  
 

 
 

Blinkskudd fra Husøy Fotballakademi/FFO 
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Oppdatering   -----   Hoppbakken, Av Bjørn H. Halvorsen 
 

I forrige utgave av ” Føynland blad ” skrev vi om hoppbakken på Føynland. Det er en bakke 
med lange tradisjoner der flere av oss har hatt store lengder og spektulære fall. 
Vi trodde og fikk bekreftet i kommunen, at den sannsynligvis tilhørte vellet på Føynland. 
Ingen var imidlertid helt sikre. Det lille innlegget skapte imidlertid avklaring. Bakken tilhører 
Husøy- og Føynland idrettsforening. Det eksisterte tidligere en skigruppe som arrangerte 
skirenn og hopprenn i snørike vintre ( som det selvsagt alltid var tidligere ) 
Bakken har nå ikke vært i bruk på flere år bortsett fra enkelthopp når det litt snø. 
Eierforholdet er imidlertid helt klart. Den tilhører idrettsforeningen og grunnen tilhører 
Fossaas. 
Bakken er i en elendig forfatning. Rekkverk faller ned og enkeltbord i overrenn råtner og 
løsner. Selve reisverket er bra. Dette er idrettsforeningen smertelig klar over. 
Idrettsforeningen har villet gi bakken til vellet i gave. Organisatorisk er det nok imidlertid 
ikke så enkelt, og vi kan eller vil vel heller ikke overta ansvaret for noe som enten må rives 
eller gjennomgå en omfattende reparasjon og vedlikehold. 
24.4.15. har lederen i Husøy- og Føynland idrettsforening et møte med idrettkonsulenten i 
Nøtterøy kommune for å diskutere videre planer og hva som er realistisk ---- og hva 
kommunen evt kan bidra med. 
” Vår bakke ” er den eneste som er tilbake i Nøtterøy kommune og så langt jeg vet også i 
Tønsberg – altså eneste hoppbakke i fremtidens storkommune. Det burde jo forplikte. 
Personlig synes jeg det er trist om bakken rives, men realistisk er det kanskje eneste utvei, 
hvis ingen kommer opp med penger og gode ideer. 
Videre oppdatering følger i neste nummer. 
 
Bjørn H. Halvorsen 
Bueråsveien 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLI MED - HJELP OSS Å TA ANSVAR FOR "DITT & VÅRT" NÆRMILJØ! 
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Bli med å støtt Føynland Velforening! 
 

* Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke 
 for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes  trivsel og sikkerhet. 
 

*  Foreningen er partipolitisk uavhengig 
 

* Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings - og samarbeids- organ 
 overfor kommunen og andre offentlige instanser. 
 

* Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernshensyn i foreningens 
 virkeområde i den daglige drift.  
 

* Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området, Føynland er medlem. 
 

Vår økonomi er basert på kontingenter. 
 

 
BETAL TIL: 
 

FØYNLAND VELFORENING 
MARTEÅSVEIEN 6 
3132 HUSØYSUND 
 

KONTONUMMER: 2470 20 01184 
 

Medlemskap for året 2015, kr 150 pr husstand. 
 


