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2021 har vært et krevende år for 
mange, i likhet med året før. Også 
i år har koronasituasjonen påvirket 
samfunnet vårt på mange vis, men 
litt etter litt har landet kommet til 
hektene igjen mot noe som ligner 
på mer normale tilstander - for oss.

Når denne lederen skrives tidlig i 
desember har en ny koronavariant 
satt sitt preg på nyhetsbildet, og 
usikkerheten er stor for hvordan 
vinteren og det kommende året 
skal bli.

Lokalavisen Geita velger å være 
optimistisk og å tro at også denne 
nye oppblomstringen av pandemien 
her til lands vil få et godt utfall, og at 
2022 kan by på mer normalitet enn 
det faktisk 2021 har levert.

2022 på Tromøy kommer 
forhåpentlig  vis til å bli et godt år, 
får en velge å tenke. Oppsummert 
for året har Lokalavisen Geita publi-
sert ca. 1.000 artikler om stort og 
smått på øya.

Denne papirutgaven som utgis nå 
i desember er utstillingsvinduet 
til den digitale hovedavisen, som 

nå oppdateres løpende hver dag i 
stedet for å fokusere på en hoved-
oppdatering en gang i uka. 

Det er mange gode grunner for å 
abonnere på Lokalavisen Geita, 
som utkommer i hovedsak på nett. 
Den viktigste er at du ved å være 
abonnent holder deg oppdatert på 
det som rører seg i ditt nærmiljø.

På Tromøy er det aldri en kjedelig 
dag.

Både de dramatiske, hyggelige, 
snille og søte, de positive, de 
kritikkverdige og ting vi setter spørs-
målstegn ved trenger å bli ettergått 
med kritisk blikk.

Den oppgaven har Lokalavisen 
Geita tatt på seg, forhåpentligvis 
til nytte og glede for de som bor på 
eller på annet vis har en tilknytning 
til Tromøy.

Med ønske om en fredfylt jul og 
et godt nytt år for deg og dine!

God julGod jul
Lokalavisen Geita ønsker god jul, godt nyttår og ønsker 
deg velkommen som abonnent for å holde deg opp-
datert på ditt nærmiljø i 2022 du også! 

kontakt@geita.no
Andreas Werner Larsen

FRILANS:
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     God jul 
&

Godt nyttår!
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Ring oss: 980 35 023

En gravrøys på Hove-
odden kan bli ut-
gravd, for å sikre det 
røysa eventuelt skjul-
er fra jernalder en. 
Det er kulturminne-
vern  avdelingen i 
Agd er fylkeskom-
mun e som tidlig i 
høst gikk i gang med 
en kartlegging av fel-
tet, som ligg er like 
ved Såta. Arkeologi-
rådgiver Hege An-
dreassen opplyste 
til Lokalavisen Geita 
i september at det i 
første omgang skull e 
fjernes kratt rundt 
gravfeltet. Målet er å 
avdekke det som er 
igjen av det og skil-

te det. Ifølg e Andre-
assen er de fl este 
gravhaug- og -røy-
sene på Hoveodden 
og rullesteinstranda 
i veldig dårlig forfat-
ning og har vært det 
siden andre verdens-
krig. Men også bruk-
ere av frilufts området 
vurder es som en 
påkjenn ing for fred e-
de gravminner.

FLASKE MED MENING: Femteklassingene Jonas Berglund Karlsen og Omar Mohamad Kdlou fi kk gleden av å få de 
to første fl askene, som er blitt til gjennom et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, DNB og Tromøy fritidsforum. Bak fra 
venstre: Merete Haslund, Kirkens Bymisjon, Aleksandra Storfjord, DNB, Åshild Veråsdal, Kirkens Bymisjon og Ellen Dale, 
Tromøy frivilligsentral / Tromøy fritidsforum.     Foto: Esben Holm Eskelund

I samarbeid med Kirkens 
Bymisjon får elever fra 
femte til tiende klasse på 
Tromøy, ved Sandnes 
og Roligheden skoler, 
ett gratis måltid når de 
kommer til fritidsforumet. 
Det å få mat i kroppen før 
man går i gang med lek-
sehjelp og aktiviteter etter 
skoletid, er en av kjepp-
hestene i tilbudet. Helt i 
starten av november var 
det ekstra stor stas da 
Kirkens Bymisjon også 
leverte spesialdesignede 
drikkefl asker gratis ut til 
barn og unge som valgte 
å tilbringe ettermiddagen 
på skolen. Flaskene er blitt 
til i et samarbeid med DNB.

«Bra nok»
Kirkens Bymisjon i Arendal 
produserer en helt egen 
ferskpresset juice, som 
det var et ønske fra fritids-
forumet å kunne servere 
til måltidene ved skolene. 
Bymisjonens leder Merete 
Haslund forteller at det er 
litt for tidkrevende å få til å 
produsere 100 juicefl asker 
på en mandag for utdeling. 
For å kunne bidra med noe 
tok hun kontakt med DNB 

i Arendal, som la penger 
i potten til å lage en helt 
spesiell drikkefl aske for 
vann i et bærekraftig 
materiale.
 – Jeg tenkte jo at det 
måtte stå noe på fl askene 
og da kom vi frem til «Bra 
nok», forteller Haslund til 
Lokalavisen Geita.

Mange ringvirkninger
Aleksandra Storfjord, som 
har administrert samar-
beidet for DNB forteller 
til Lokalavisen Geita at 
banken ønsket å være med 
på prosjektet og sponse 
det fordi det når frem til 
mange barn og unge og at 
det er noe som deles ut likt 
til alle og ikke gjør forskjell.
Banken har sponset pro-
duksjonen av til sammen 
ett tusen slik fl asker til en 
verdi av 50.000 kroner. 
Begge parter håper at 
fritidsforumets innhold 
kan komme alle skoler i 
Arendal til gode.
 – Vi ønsker å bidra til å 
være bra nok. Dette sam-
arbeidet er gull verdt, fordi 
det får så mange ringvirk-
ninger, mener Haslund.

Serverer wraps
Tidligere i høst var Kirkens 
Bymisjon rundt i klassene 
på de to skolene for å 
fi nne ut av hva barn og 
unge kunne tenke seg å 
få servert på fritids forum et. 
Det har resultert i at Åshild 
Veråsdal på bymisjonens 
kjøkken hver uke lager 
hundrevis av wraps. Nylig 
var det tacowraps på 

menyen, mandag var det 
kyllingwraps. Alt serveres 
med salat og skal være 
sunne, mettende måltider.

– Jeg håper å få levere 
også til andre skoler her, 
sier Veråsdal.

Og for at det ikke skal 
oppstå verken forskjellsbe-
handling eller misunnelse 
mellom tromøyelevene 

gjør fritidsforumet det likt 
både på Roligheden skole 
og Sandnes skole.

Unikt samarbeid 
mellom Tromøy fri-
tidsforum og Kirkens 
Bymisjon gir sunn 
mat på Tromøy 
fritidsforum.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

– Vi ønsker å bidra – Vi ønsker å bidra 
til å være bra noktil å være bra nok

Får fi nansiering

Tromøy fritidsforum 
foreslås inn i kommu-
nens driftsbudsjett fra 
og med neste år av 
samarbeids partiene 
i bystyret, bestå ende 
av Ap, Krf, Sp og Ven-
stre med støtte fra 
Helsepartiet og Ho-
velista. I handlings-
planen for kommun-
en foreslås et tilskudd 
på 700.000 kroner 
årlig til og med 2025.
   – Vi vil gi drifts-
støtte til lavterskel 
fritidstilbud ute i om-
rådene, og vi vil gi 
driftsstøtte til Tromøy 
fritidsforum, sa Aps 
Nina Jentoft da hun 

presenterte budsjett-
forslaget helt i slutten 
av november. 
 – Dette er en gled-
ens dag og en seier 
i seg selv for så vidt. 
Jeg er så takknemlig 
for at politikerne ser 
verdien i arbeidet 
som legges ned. Vi 
må jobbe forebygg-
ende og dette er så 
absolutt til glede for 
så mange barn og 
unge, sier prosjekt-
leder Vibeke Dehli i 
Tromøy fritidsforum 
til Lokalavisen Geita.
Budsjettet for 2022 
skal behandles i by-
styret 16. desember.

Gravrøys kan bli restaurert

MATVOGNA: Her ankommer Kirkens Bymisjon og DNB til 
Sandnes og fritidsforumet med donasjonen.   
 Foto: Esben Holm Eskelund

TROMØY FRITIDSFORUM: Det var mange som ville ha 
drikkefl asker, som ble delt ut av Kirkens Bymisjon og DNB i 
Tromøy fritidsforum i høst. 
  Foto: Esben Holm Eskelund
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Helt på tampen av oktober 
samlet det seg medlemmer 
av Raet kystlag for å høre om 
«Pelle» som tøff et i arendals-
skjærgården fra 1883 til 1961. 
Det ble fortalt både om fortiden 
og fremtiden til dampbåten som 
mange ønsker tilbake i gamle 
omgivelser. Det var Jan Tore 
Knudsen fra Tromøy, som holdt 
foredraget om «Pelles» historie.

Het «Pippi» i Sverige
«Pelle» ble bygget i 1882 hvor 
hun fi kk navnet «Pippi». Det var 
Motala Mekaniske i Sverige som 
bygde dampyachten. Hun var 
hele 45 fot lang og ble drevet 
av en 15 hestekrefters damp-
maskin. Produksjonen av båten 

kostet 12.000 kroner. Det var 
Herman Eger som kjøpe båten 
da den var ny. Da han gikk bort 
i 1883 var det svogeren som 
overtok «Pippi», men han viste 
ikke stor interesse for båten. 
Svogeren solgte «Pippi» for 
9.000 kroner til kaptein Thomas 
M. Strømberg på Hisøy høsten 
1883 hvor båten ble omdøpt til 
«Pelle». Da den ankom Arendal 
gikk den mellom Arendal, 
Hove og Sandum for å frakte 
landbruksvarer, og etter hvert 
var båten i gang med å frakte 
passasjerer også. Ruten ble 
utvidet etter som tiden gikk 
og vi fi kk «pellebryggene» på 
Merdø, Rævesand, og innover 
Galtesund.

Krevende økonomi
Jan Tore Knudsen fortalte at i 
2007 begynte det å bli virkelig 
moro, da noen entusiaster fra 
venneforeningen opprettet stif-
telsen D/S «Pelle». Målet var å 
kunne få den lille dampyachten 
hjem til Arendal. Etter mye frem 
og tilbake med Riksantikvaren 
ble det lille som er igjen av båten 

fl yttet fra Bærum til Eydehavn i 
begynnelse av desember 2017, 
for en hundrelapp. Da var det 
mange glade personer som 
endelig fi kk fraktet «Pelle» hjem 
igjen til Arendal.
 –  Maskinen sto på norsk 
teknisk museum i Oslo, og 
det ble inngått en avtale med 
museet at stiftelsen «Pelle» 
kunne overta maskinen, sa 
Knudsen.
Båtens motor ble hentet hjem 
i 2019, og står nå i Barbu hvor 
de planlegger hvordan de skal 
utføre restaureringen videre.
Til tross for fl ere tildelinger av 
penger de tre siste årene går 
ikke budsjettene helt i balanse.
I april 2019 bevilget Aust-Agder 
fylkeskommune 150.000 kroner 
til videre arbeid, i mai 2020 
ga Agder fylkeskommune 
30.000 kroner til restaurering 
av prammen som er fått av 
Riksantikvaren og nå ligger 
på Risør båtbyggeri og i april 
i år bevilget fylkeskommunen 
og Riksantikvaren ca. 1,3 mil-
lioner kroner til oppstart av 
restaurering.

Femårsplan
I løpet av fem år kan det 
være at båten igjen kan sees 
på sjøen. «Pelle» ble fl yttet 
fra Eydehavn til fartøyvern-
senteret Bredalsholmen i 
Kristiansand i 2019 hvor den 
står nå. Bredalsholmen ble i 
1996 etablert som nasjonalt far-
tøyvernsenter for verneverdige 
fartøy bygget i stål. Senteret har 
allerede timesatt jobben med å 
restaurere «Pelle», så grunn-
laget for hva som kreves er det 

kontroll på. Det er tilgangen på 
stønadspenger som er i dag 
utfordringen med å få restaurert 
«Pelle», men håpet er at jobben 
er gjort innen 5 år.
Bredalsholmen var også repre-
sentert på møtet i Raet kystlag 
og der ble det opplyst om at 
de har et kapasitetsproblem 
dersom alle som søker stønad 
får innvilget søknadene. Det ble 
sagt at håpet til foreningen er 
at «Pelle» er en av de utvalgte 
som mottar støtte.
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ANDREAS WERNER LARSEN
kontakt@geita.no

«PELLE»:  Engasjementet er stort for å sette i stand og få den legendariske båten på sjøen i arendalsdistriktet igjen. Det pågår nå et prosjekt som har nettopp dette som mål. 
 Foto: Andreas Werner Larsen

Har som mål å få «Pelle» Har som mål å få «Pelle» 
restaurert innen fem årrestaurert innen fem år

RAET KYSTLAG: Historien om og fremtiden til dampbåten «Pelle» 
var tema på kystlagets møte. Foto: Andreas Werner Larsen

Raet kystlag arrangerte 
foredrag om den lokale 
rutebåtens historie og 
fremtid.

Ønsker du å gjøre 
    en forskjell?
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I slutten av november gikk 
Tromøymessa av stabelen i 
Tromøyhallen, der Tromøy 
helselag og Trauma fikk blåst 
liv i arrangementet etter ett 
års koronapause. Nærmere 
30 utstillere hadde stands på 
messa. Både lokale fra Tromøy 
og Arendal, men også besøk
ende andre steder fra.

Godt fornøyd
Hvor mange som var innom 
messa i løpet av de fire timene 
lørdag ettermiddag finnes det 
ikke noe tall på, men messe
general Synnøve Bjerkholt 
i Tromøy helselag var godt 
fornøyd.
 – Det har vært bra med folk 
her og utstillerne er fornøyde. 
De fleste forteller at de har hatt 
litt salg, men at det nok kunne 
ha vært bedre. Men de synes 
det er veldig koselig å være her, 
sier hun til Lokalavisen Geita.

Snurrebass-mester
På messa ble det i år igjen 
gjennom ført konkurranse om å  
bli Tromøymester i snurrebass. 
Kåre Haaversen er oppfinnere 
av snurrebassspillet, der det 
er om å gjøre å få flest mulig 
trekuler snurret ned i hullene 
på det runde spillbrettet. Denne 

gang ble meste rtittelen sendt 
over broa og faktisk helt til 
nabokommunen.
 – Det er om å gjøre å få til 
snerten, forteller en glad snur
rebassmester til Lokalavisen 
Geita.
Mannen som etter tre runder sto 
igjen med 23 poeng og høyest 

skår heter Øyvind Lindland og 
er fra Tvedestrand.

Tromøy-mesteren i 
snurrebass 2021 tok 
med seg tittelen til 
nabokommunen.

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Kåret ny Tromøy-mesterKåret ny Tromøy-mester

TROMØY-MESTER: Spillmester Kåre Haaversen utnevnte Øyvind Lindland (t.h.) fra Tvedestrand til Tromøy-mester i snurrebass for 2021 på 
Tromøymessa i slutten av november. Foto: Esben Holm Eskelund

Skann QR-koden og les hele
artikkelen på nett (abo):
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FESTAFTEN: Tromøy Helselag og Tromøy Røde 
Kors laget festaften for beboere på Færvik- bo og 
omsorgssenter.  Foto: Andreas Werner Larsen

Har fyr –  får lys

Agder fylkeskom-
mune har godkjent 
at det kan installe-
res innretninger i 
Lille Torungen fyr, 
som skal sørge for 
lys i fyrtårnets trap-
pegang. I høst søk-
te Kystverket om 
dispensa sjon fra 
fredningsbestemmel-
sene for å få montere 
solcellepanel, batteri-
bank og lys i tårnet. 

Fy lkeskommunen 
har gitt tillatelse til 
å sette opp inntil to 
solcellepaneler på 
oljebua ved fyrtårnet, 
eventuelt montert på 

stativ. Det er også gitt 
tillatelse til å legge 
kabel fra en batteri-
bank plassert i den 
aktuelle bua frem til 
tårnet. Det vurderes 
at selve monteringen 
av lys i tårnet fra 1844 
ikke er et vesentlig 
inngrep. Det legges 
til grunn at løsning-
en er klimavennlig 
og ønsket, samt at 
fredningsbestemmel-
sen ikke skal være til 
hinder for den teknis-
ke driften av fyrsta-
sjonen.Lokalavisen 
Geita omtale denne 
saken i digitalavisen 
i oktober.

TROMØY-TRAFIKK: Kollektivtransport på Tromøy er et viktig tema. Nå har Tromøy frivilligsentral fått Arendal kom-
mune til å fatte interesse for det lokale bussinitiativet. Foto: Esben Holm Eskelund

Laget fest for de gamle

Nylig arrangerte Tromøy helselag og Tromøy 
Røde Kors sammen en real festaften for be-
boere på Færvik bo- og omsorgssenter. På 
festen ble de gamle vartet opp med middag, 
vin til maten og bløtekake. 

Ifølge helselagsleder Synnøve Bjerkholt sto 
frivil lige for gjennomføringen og servering 
rundt bordet. Festen som arrangeres for de el-
dre bebo erne er en årlig tradisjon, der målet er 
å lage en hyggelig festkveld. 

Til arrangementet hadde arrangørene hentet 
inn tromøytrubaduren Jørn Dønnestad. Han 
vartet opp med gitar og sangstemmen sin, og 
fremførte en rekke klassikere som varierte fra 
kjente julesanger til gode, gamle Elvis-låter.

Vekket interessen Vekket interessen 
for «Tromøyruta»for «Tromøyruta»

Tromøyruta, som kjører ute-
lukkende på øya, og med 
tilbringerløsninger til Krøgenes 
og Skilsøy til det øvrige kollektiv-
tilbudet i Arendal, har vært tema en 
stund. Bedre kollektivløsning var et 
av innspillene mange var opptatt 
av da frivilligsentralen arrangerte 
folkemøte om øyas utfordringer i 
2019. Siden den gang har det blitt 
gjennomført en lokal spørreunder-
søkelse, der tromøyfolk generelt 
ble bedt om å besvare spørsmål 
knyttet til bruk av kollektivtrafi kk.

Må dras videre
– Nå har vi på Tromøy innsett 
at vi har gjort det vi kan gjøre 
her. Vi er ikke ute etter noens 
penger, men vi er ute etter kom-
petanse, sa daglig leder Ellen 
Dale i Tromøy frivilligsentral da 
hun ønsket velkommen til møte 
forleden. Her stilte klima- og mil-
jørådgiver Ragnhild Hammer, 
næringsrådgiver Nina Hopstock og 
kommunalsjef Geir Skjævesland 
fra Arendal kommune, leder av 
bystyrets samfunnsutviklingsko-
mité Vanja Grut (Ap) og leder av 
Arendal Næringsforening Morten 
Haakstad. Fra arbeidsgruppa 
på Tromøy stilte Tom Terjesen, 
Karl Sigurd Fredriksen og Elin 
Manneråk Aase, samt Vibeke Dehli 

fra Tromøy fritidsforum. Til stede 
var i tillegg forsker Eugene Guriby 
fra Norce, som følger frivilligsentra-
lens arbeid med forskning. Verken 
Agder Kollektivtrafi kk eller Agder 
fylkeskommune hadde mulighet 
til å stille på møtet. Hammer kom 
betegnende forsinket til møtestart 
på grunn av problemer med å få tak 
i bil etter at bussen var forsinket.

Pilotprosjekter
Til kollektivprosjektet søkte Tromøy 
frivilligsentral via kommunen 
såkalte klimasatsmidler for å 
ta prosjektet videre. Ettersom 
søknaden ikke var godt nok for-
ankret i kommunen kunne ikke 
Miljødirektoratet innvilge den.
 – Det var en god søknad og er 
noe man kan ta opp igjen om man 
får i gang et pilotprosjekt. Egentlig 
er vi for dårlige til å gjøre piloter, 
sa Hammer.
Hun sa at i stedet for snakke ned 
dårlige kollektivløsninger er det 
viktig å snakke opp denne måten 
å reise på og tenke på fremtidens 
løsninger, men at det så langt har 
vært slik at piloter ikke har vært 
noe som har vært prioritert øko-
nomisk og heller ikke har vært 
noe kommunen har hatt verken 
mot eller kapasitet til å teste ut. 
Kommunalsjef Geir Skjævesland 
påpekte at kollektivtrafi kk ikke er 
et kommunalt ansvar. I kommunen 
fi nnes det ikke en egen person som 
jobber direkte med det. I 2019 
gikk Arbeiderpartiet i Arendal til 
valg med et løfte om å teste ut 
selvkjørende busser, der Tromøy 
ble nevnt. Enn så lenge er valgut-
spillene langt mer velutviklet enn 
teknologien, og kanskje er bestil-
ling av transport via en app en mer 
nærliggende mulighet.

– Vi må tenke at det ikke er lenge 
til det kommer, sa Aps Vanja Grut.

Riktig tidspunkt
Skjævesland sa at med de store 
utbyggingsplanene for det gamle 
industristedet Pusnes og batte-
rifabrikk-prosjektet vil utfordre 
trafi kkbildet og at Tromøy frivillig-
sentrals initiativ har en god timing.
 – Det er akkurat i tide for å se 
på dette, men det ligger hos AKT 
og fylkeskommunen. Det fordrer 
at fylkeskommunen er med og 
inviterer inn, sa han.
Han utelukker ikke at det kan være 
aktuelt å se på tilbringerløsninger 
og at det i fremtiden vil være et 
annet kostnadsbilde om det kan 
være mulig å få det til med selv-
kjørende busser uten kostbare 
sjåfører. Tom Terjesen, som er 
bussjåfør og driver et nasjonalt 
tidsskrift for bussbransjen, sa at 
skal man satse på kollektivtrafi kk 
og få folk til å bruke det må man 
tørre å satse selv om det økono-
misk ser mørkt ut i starten. Mens 
busstilbudet oftest blir styrt av hvor 
mange som løser billett og ruter 
kuttes om det er lite folk, mener 
han oppskriften på et fungerende 
tilbud handler om frekvens og at 
bussen går når folk ønsker å ta 
den.
 – Det er på høy tid at vi gjør det 
nå på Tromøy, sa han.

Tromøy frivilligsentral 
har vekket kommunens 
interesse knyttet til det 
lokale kollektivtilbudet på 
Tromøy.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Les hele artikkelen (abo):



I november kunne endelig 
Hilde Helene Eikelia og Ann 
Kristin Gundersen ta i sin 
rykende ferske bok. Da kom 
barne fortellingen ”Den lille 
døra”, som de to har jobbet 
med ned til minste lille detalj, 
fra trykkeriet. Før de kunne 
kjenne lukten av og kjenne på 
nytrykket forfatterskap, har de 
levd med historien i en årrekke. 
For den har blitt fortalt barn i 
Tybakken barnehage, som 
julekalender fortelling i mange år. 
 –  Det begynte med en 
historie hver eneste dag for 
alle barn i alle avdelinger, men 
plutselig en dag dukket muse
mamma og musungen opp. Det 

var bare diktning, men slo veldig 
an blant ungene, forteller Hilde.
Så spennende og gøy var 
det faktisk at både voksne 
og barn i barnehagen ikke 
ville gå glipp av forteller
stundene. For det har blitt til 
mye mer enn bare en fortelling. 
 – Vi synger sanger, tenner 
lys og så spiller vi skuespill. 
Og så er det jo litt spenn ende 
for barna hva som skjedde 
neste dag, forteller de. 
For i alle historier om mus er 
det som regel en katt som 
har en finger med i spillet. 
Så også i tromøyfortellingen. 
 –  Blir de tatt av katten eller 
blir de ikke tatt av katten? smiler 
de.
Hilde forteller at historien er 
en klassisk katt og musfor
telling, der katten lusker rundt. 
 –  Musene tror hele tiden 
at katten skal ta dem, men 
helt på slutten tar historien en 
vending når musungen skal 
feire bursdag. Mange bursdags
invitasjoner blir delt ut. Det må 
skje i full fart og han  må skynde 
seg i skauen så ikke katten 
kommer.  Og når han skal feire 

bursdag og tar imot gjestene, 
så står katten der ..., sier Hilde.
For å ikke avsløre hva som 
skjer stopper beskrivelsen av 
hendelses forløpet her.

Mus i kirka
Ann Kristin forteller at histo
ri en også har vært på med 
på tur på Tromøy. Faktisk 
har presten vært invol
vert, og musefortellingen 
har blitt tatt med til kirka. 
 – Der dukket museungen 
opp en gang, så vi har brukt 
litt av det vi har rundt her også. 
Målgruppen for fortellingen 
er aldersspennet fra rundt to 
til sekssju år. De to kreative 
damene forteller at ungene sitter 
som lys og synes det er spenn
ende både å høre og å se på.
 
Elsker å fortelle historier
Hilde forteller at  hun har diktet 
veldig mange historier opp 
gjennom årene.
 –  Jeg elsker å fortelle histo
rier til unger. De kommer bare 
ut av det blå og forsvinner igjen, 
og så tenkte jeg at det er dumt 
om denne, som vi har jobbet 

med i så mange år, bare skal 
forsvinne, sier hun.
Fortellingen om muse
mamma og musungen måtte 
foreviges og er blitt det i 
samarbeid med Ann Kristin. 
De to har jobbet sammen i 
20 år i barnehagen. Mens 
Hilde har godt tak på språket 
har Ann Kristin et særdeles 
godt tak på det estestiske.  
 – Det er lett å bare skrive 
ned historien, men så blir den 
platt å lese. Det gjelder å få 
til at det skal være spenning, 
dialog og litt fortelling. Det var 
det vanskeligste, sier Hilde. 
Det lokale arendalsforlaget 
Gaveca sa ja til å gi ut boka, men 
Hilde forteller at hun har gjort det 
aller meste selv med produktet.  
 –  Det er Hilde som har his
torien i hodet og så har jeg 
kunnet supplere med noen 
innspill, sier Ann Kristin. 
Hun har bidratt til å levende
gjøre boka med å lage 
de to karakterene i filt og 
mange andre rekvisitter. 
 –  I starten var det snakk 
om at vi skulle få en til å illu
st rere, men det ble ikke noe 

av. Da sto vi der og lurte på 
hva vi skulle gjøre, sier Hilde.  
Noen søk på nettet ga svaret; 
figurene kunne lages og boken 
illustreres med fotografier.  
Når historien har blitt fortalt i 
forteller stundene i barnehagen 
muntlig, er det Ann Kristin og 
Hilde som har gitt liv til hele 
museuniverset. I boka har de 
full kontroll i og med at de har 
laget alt helt selv fra rekvisitter, 
fotografier og ikke minst teksten.

Håper på flere bøker
–  Nå er prosjektet vårt og hadde 
vi hatt en illustratør hadde det 
vært enda en til å forholde seg 
til. Det gjør ting lettere når vi 
bare er to, sier Hilde.
Ifølge Ann Kristin er det egentlig 
en del år siden Hilde kom til 
henne og lanserte tanken om 
å gi ut historien i bokform. Med 
tiden har ideen modnet, og 
tilfeldigheter har gjort at ut givel
 sen ble forsinket fra i vår.
 – Med korona, papirmangel 
og diverse forsinkelser så 
kommer den ut nå, men hel
digvis så rakk vi julesalget, sier 
Hilde. Og fortsetter;

Geita.no8 Juleutgave 2021

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Barn i Tybakken barne
hage har blitt fortalt 
historien i førjulstiden 
i mange år. Nå har 
julekalender fortellingen 
blitt bok.

Eventyret iEventyret i
barnehagenbarnehagen
ble til bokble til bok

KREATIVE I BARNEHAGEN: Barnehagepedagog Hilde Helene Eikelia (t.v.) og barnehageassistent Ann Kristin Gundersen har jobbet sammen i 20 år og har nå debutert som barnebokforfattere med historien om musemor og museungen, som har blitt fortalt barnehagebarn i en årrekke. 
 Foto: Esben Holm Eskelund
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FABAKKEN BARNEHAGE:

Les hele artikkelen (abo):

Fabakken barnehage åpnet i oktober dørene 
for å feire tre tiår som kommunalt barnehage-
tilbud. Tenk på et tall er det nærmeste man 
kommer på sparket, når det spørres om hvor 
mange barn som har hatt barnehageplass i 
Fabakken barnehage siden oppstarten i 1991. 
Det er ganske umulig på stående fot å regne 
ut antallet barn, som har gått der. Siden den 
gang har det skjedd mye på mange fronter. 
Mona Thorsen, assisterende styrer og peda-
gogisk leder, kan skrive under på det.
Sammen med Ruth Linda Gulbrandsen har 
hun jobbet i barnehagen siden barnehagen 
ble etablert.
 – Det er jo en god arbeidsplass og jeg har 
fått prøve meg i mange ulike roller og opp-
gaver, forteller Mona til Lokalavisen Geita.
Alle som ville ha fi kk jubileumskake, da de kom 
innom åpen feiring i barnehagen. På kjøkke-
net var det disket opp med sjokoladekake, en 
stor jubileumskake med marsipanlokk, saft og 
kaff e. På bordene lå det fl ere album med foto-
grafi er fra alle tiår.

KREATIVE I BARNEHAGEN: Barnehagepedagog Hilde Helene Eikelia (t.v.) og barnehageassistent Ann Kristin Gundersen har jobbet sammen i 20 år og har nå debutert som barnebokforfattere med historien om musemor og museungen, som har blitt fortalt barnehagebarn i en årrekke. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

Feiret 30 årFeiret 30 år

JUBILEUMSFEIRING: Fabakken barnehage 
bød på kake og mimring da den feiret 30 år i 
oktober.   Foto: Esben Holm Eskelund

–  Juleboka kommer ikke nå. 
Den er ferdig, men kommer ikke 
før til neste jul, avslører hun.
Hilde er også i gang med bok 
nummer tre, så det er åpenbart 
mye de to har på hjertet i fortell-
ing  en om de to musene på 
Tybakken.

Utvidet univers
Til historien om musene har 
artisten Hans Inge Fagervik 
bidratt med eksklusive sanger. 
Disse er helt spesielt skrevet til 
fortellingen, og er tilgjengelig 
gjennom QR-koding i boka.

–  Vi er ganske kry, sier Hilde.
De kreativene damene stopper 
ikke der. Nå har de planer om å 
fi nne et sted hvor de kan søke om 
støtte til å lage en eventyrkoff ert, 
som inneholder musefi gurene, 
som kan selges sammen 
med boka og forhåpentligvis 
kommende bøkene.

– Det hadde vært gøy om 
vi kunne fått laget en materi-
ellpakke som man kan bruke 
i skole og barnehage. Det er 
fl ere som har spurt om det og 
sagt at det hadde vært gøy å 
ha dukker til, sier Ann Kristin.

SPILLES UT: Å  gå inn i rollene som musemamma og musungen faller helt 
naturlig for Hilde Helene Eikelia og Ann Kristin Gundersen. 
 Foto: Esben Holm Eskelund
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Siden 1905 har kvalitet vært det 
fremste varemerket hos oss i 
     Olsens Handelsgartneri.

Vi leverer kortreiste produkter,
og vår blomsterdekoratør med
fagbrev hjelper deg gjerne med
dekorasjoner til alle anledninger.

Vi er med i Euroflorist og nå
kan du si det med blomter i 
hele verden fra Tromøy!

Velkommen innom til en
hyggelig julehandel!

Vi har åpent: Man-Fre: 08.00-19.00 Lør: 08.00-17.00 Søn: 12.00-17.00
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Hos Extra får du alltid 
11% bonus på fersk frukt 

og grønt når du bruker 
Coop medlemsapp. 

Er du ikke medlem enda? 
Send SMS med kodeord 

Coop til 2330.

Mandag-lørdag: 

7-23

Velkommen til vår helt nye butikk på Kongshavn!

Velg fritt blant
julepålegg 
og tilbehør
merket med dette symbolet. 
Vi spanderer den billigste. 
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Kongshavn

SPRUDLE
6 varianter. 1,5 l

Fra 5,56/l. 1 flaske 9,90

2500
33 for

+ pant

Vi holder 
søndagsåpent 

fram til jul
kl 14-20

Det som er skrevet i stein er 
ikke alltid pålitelig. Det har vist 
seg knyttet til graveminnet den 
russiske krigsfangen Michael 
Ladnow på Tromøy kirkegård. 
I et brev til Kulturdepartementet 
påpekes feilen. Ved søk på 
nettet fant ikke turgåeren, 
som hadde vandret på kir-
kegården,  noen «Landow». 
Men et søk i krigsgravregis-
teret fra Falstadsenteret ga 
treff  på «Mikhail Jegorovitsj 
Ladnov» og Tromøy kirkegård.

Ønsker rettelse
– Jeg håper det vil være mulig 
å rette navnet på gravstøtten 
til Mikhail Ladnov? For øvrig 
var det hyggelig å se hvor fi nt 
gravstedet var stelt og pyntet, 

heter det i brevet Lokalavisen 
Geita har fått tilgang til.
Det gikk bare noen få dager 
før seniorrådgiver Haakon O. 
V. Vinje i krigsgravtjenesten 
i Kulturdepartementets 
kultur vernavdeling besvarte 
henvendelsen. Han både 
takket  for informasjonen 
og tilbakemeldingen om 
stellingen av gravstedet.
 – Utenlandske krigsgraver i 
Norge stelles og beplantes for 
Kulturdepartementets regning, 
og på Tromøy er det fl inke folk 
hos Arendal kirkelige fellesråd 
som utfører det praktiske stellet. 
Staten har påtatt seg det fulle 
ansvaret for de sovjetiske krigs-
gravene i Norge, skriver han.

Kjent feil
I august var krigsgravtje-
nesten på Tromøy kirkegård 
for å inspisere gravminnet.
 – Vi er kjent med at det ikke 
er samsvar mellom inskrip-
sjonen på gravminnet og den 
korrekte stavemåten av navnet, 
slik det står i krigsgravregistret. 
Gravminnet ble reist av lokalbe-
folkningen kort tid etter krigen, 
basert på de opplysninger 

man da hadde for hånden. I 
politimesteren i Arendals inn-
beretning om krigsgraven av 1. 
november 1945, som også er 
digitalt tilgjengeliggjort i krigs-
gravregistret, ser vi at man har 
brukt samme skrivemåte som 
på gravminnet.

Skal se på retting
Vinje skriver videre i sitt svar 

at  det fortsatt pågår arbeid 
med å registrere krigsgrav-
minner og at det er mange 
små og store behov for nav-
nemerking, som det arbeides 
gradvis og systematisk med.
– Kulturdepartementet vil 
gjøre en nærmere, samlet vur-
dering av retting av skrivefeil 
i eksisterende inskripsjoner 
– slik som på Tromøy – når 

vi har kommet lengre med 
navnemerkingsprosjektene.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

DEN LILLE DETALJEN: Etternavnet til den russiske krigsfangen, som ble tatt av tyskerne på Tromøy er 
stavet feil på minnestøtten som er satt opp på gravstedet på Tromøy kirkegård. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

Feil navn på 
gravminnet
Den russiske krigs-
fangen fi kk gravplass av 
venner på Tromøy kirke-
gård. Men på gravstøtten 
er det noe som skurrer.

  Les mer på nett 
11. desember (abo):
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E-post: agemikal@online.no

Din lokale maskinentreprenør
ønsker deg  

Telefon 906 80 103

     God jul 
&

Godt nyttår!

HALLOWEEN: Tromøy-ungdom seg på fritidsklubben for en skrekkelig gøyal Halloween-feiring.  
 Foto: Andreas Werner Larsen

Feiret Halloween
på fritidsklubbben

Med et koronavirus som har herjet
landet de siste 19 månedene, var
det endelig klart for ungdommen til
å feire Halloween igjen. Nærmere
70 ungdommer var samlet på Tromøy 
Fritidsklubb på Roligheden helt på 
tampen av oktober. Da Lokalavisen 
Geita ankom klubben ved arrange-
mentets start klokka sju, møter vi 
ungdom som viser ansvar og regis-
trerer alle deltakere. Ungdommene 
er kledd i festlige antrekk som la til 
rette for kveldens begivenhet.

Stor positivitet
Styreleder Anne Grethe Vhile for-
teller om stor positivitet rundt Tromøy 
Fritidsklubb. Fra organisasjonen 
Ungdom og Fritid har fritidsklubben 
mottatt ti tusen kroner til gjennomfø-
ring av fredag ens halloween fest. Til 
et senere arrangement har de mottatt 
støtte på en tilsvarende sum til en 
karaoke-kveld. Dette er penger som 
er kjærkomne til arbeidet som gjøres 
for ungdom på øya. Med støtte til 
halloween arrangementet kunne 
ungdom for en svært lav inngangs 
billett på tjue kroner forsyne seg med 
pølser, kinamat og godteri.

Skrekkens kjeller
På Halloween er det vanlig at 
deltak erne går gatelangs og banker 
dører, kledd ut i kostymer og med 
spørsmål om «knask eller knep». 
Dette er en adoptert tradisjon vi 
feirer som en overgangsfest mellom 
sommer og vinter. En urgammel 

takksigelsesfest for et velkommen 
til vinteren, med et parallelt farvel 
til sommeren. Ungdommene på 
Tromøy Fritidsklubb gir stort uttrykk 
for at fest på klubben er mye bedre 
og gøyere enn å gå gatelangs og 
banke dører. For anledningen var 
lokalets kjeller omgjort til spøke 
sesrom. Den var omgjort til et esca-
peroom der alle skulle ta seg frem i 
mørke for å finne en nøkkel. På turen 
møtte alle skremmende figurer som 
opplevdes skumle gjennom mørket. 
Silas Johan Haverkamp forteller at 
hvis han måtte velge mellom å gå 
fra dør til dør eller tilbringe kvelden 
på fritidsklubben, er valget enkelt.
 – Jeg ville ha dratt på fritids-
klubben, sier han uten å nøle. 
Tre kompiser ved siden av ham 
nikker og er helt enige
.
Sosial ungdom
Når kvelden nesten er omme, sier
styreleder Anne Grethe Vihle til 
Lokalavisen Geita at hun er veldig
fornøyd med kveldens oppmøte. 

Hun forteller også at det var gøy å 
se ungdommens tilstedeværelse.
   – De var rundt og sosialiserte 
seg med hverandre og lot stort sett 
mobilen ligge i lomma.
Ettersom fredagens arrangement
var av det spesielle slaget var også
klubben åpen en time lenger, slik at
det var mulig å feire Halloween helt 
til kl. 23. 11. desember er forøvrig 
klubben åpen på dagtid for alle 
som ønsker å komme og ta en titt 
på bygget eller delta på  aktiviteter.

Ungdommene som fant
veien til fritidsklubben
på Halloween måtte finne
nøkkelen for å slippe unna
spøkelsene i kjelleren.

ENKELT VALG: Fra venstre: Silas Johan Haverkamp, Jokubas Valuckas, Mari-
us Fredriksen og Rasmus Frederick Weerts valgte klubben.  
 Foto: Andreas Werner Larsen

 
ANDREAS WERNER LARSEN

kontakt@geita.no

Les på nett (abo):

Veterankorpset ute 
av koronadvalen

I slutten av okto
ber kunne endelig 
Tromøy Veteran
korps møte publikum 
til konsert igjen. Ett
er ett og et halvt år 
i dvale på grunn av 
smitte restriksjoner, 
kunne korpset starte 
opp øvelsene i au
gust.

Verken instrument
er, musikanter eller 
ferdigheter har stø
vet ned i den ufrivil
lige pausen. Det var 
tyde lig at musikant 
ene hadde mye mu
sikalitet på lager i 
konsertsalen Gabriel 
Scott på Roligheden 
skole. Under stødig 
ledelse av dirigent 
Siri Jørgensen frem
førte korpset, som 

teller 31 medlemmer, 
musikalske perler fra 
musikalscenen til fot
ball stadion.
Innledningsvis fikk 
publikummet høre 
flere utdrag av sa 
gene fra musikalen 
Les Miserables. Det 
ble alt annet enn 
miserabelt, og med 
en trygg konferan
sier i styreleder Jan 
Atle Hansen, ble kon
sertprogrammet godt 
sydd sammen.

Les mer og se video 
på nett (abo):

Utfordrende koronaår
Bratteklev skipsverft
fikk redusert besøk, 
men gikk like vel i øko
nomisk overskudd 
i 2020. I årsrappor
ten for koronaåret 
2020 går det frem 
at pande mien fikk 
konse kvenser for stif
telsens tilbud til
allmennheten.
 – Stiftelsen kunne 
ikke åpne anlegget 
for publikum som 
planlagt.  Åpningen 

ble utsatt og åpne 
dager måtte avlyses
og senere ned
skaleres, heter det.
Rapporten ble 
presen tert fylkes
tinget i oktober. Ifølg e 
årsrapporten viste 
regnskapet i 2020 et 
overskudd på snaue 
665.000 kroner. Det 
er en god bedring fra
2019, da underskud
det havnet på ca. 
337.000 kroner.



Da den nasjonale minne-
konserten etter Alexander 
Kielland-ulykken endelig kunne
arrangeres i Arendal kulturhus,
fi kk publikummet en helt unik 
opplevelse servert fra scenen.

Der sto nemlig det unge musikk-
talentet fra Tromøy klar for å 
lede Agder Kammerorkester 
gjennom et over sju minutter 
langt musikkstykke. Det har han
kalt «Refl eksjonens speilbilde» 
og er skrevet i en hyllest til sin

egen bestefar, som omkom i 
den tragiske plattformvelten 
i Nordsjøen for nå over 40 år 
siden.

Veldig personlig
Det unge lokale musikktalentet
sier til Lokalavisen Geita at han
ikke hadde noen forventninger
om at folk ville kjenne seg igjen
i musikken hans.

– Det er et veldig personlig 
stykke som jeg skrev for min 
bestefar. Jeg hadde da ingen 
forventning om at noen kom til 
å kjenne seg igjen i det, men 
håpte jo selvfølgelig at det 
kunne bety noe for både over-
levende og etterlatte, sier han.

Han er også svært glad for 
at Agder Kammerorkester 
og orkesterleder Tim Harry 
Blomberg hadde tillitt til at 
han skulle mestre gjennom-
føringen av den helt spesielle 
fremføringen.

Fikk stor applaus
I salen i Arendal kulturhus satt
både etterlatte og pårørende,
overlevende og redningsmann-
skap lydhøre og fi kk servert en 
sterk musikalsk opplevelse. 

Fagervik har fått dirigentopp-
læring av nettopp Blomberg, 
som også er organist i 

Trefoldighet menighet i Arendal. 
Det var med stø hånd Fagervik 
ledet Agder Kammerorkester 
fjellstøtt gjennom partituret. 

Da musikken tonet ut til bilder på 
storskjerm av bølger på havet,
minnekonsertens kraftigste
applaus ut.
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ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

PERSONLIG HYLLEST: Lucas Haslund Fagervik (19) hyllet bestefaren i den nasjonale minnekonserten
etter Alexander Kielland-ulykken med egenkomponert musikk, fremført sammen med Agder Kammer-
orkester.  Foto: Esben Holm Eskelund

Dirigerte sin
egen hyllest
til bestefaren
Lucas Haslund Fagervik
hadde full kontroll på
sitt eget musikkstykke,
som han fremførte med
Agder Kammerorkester i
nasjonal minnekonsert.

Se video på nett (abo):

Si det med 
sjokolade...

908 32 118

  God jul & 
godt nyttår!

Vi hjelper deg med ditt prosjekt!
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IF TRAUMA SATSER FOR FREMTIDEN

Hove er så topp moderne og miljøvennlig som en kunstgressbane kan Hove er så topp moderne og miljøvennlig som en kunstgressbane kan 
være. Vi ble anerkjent av Norges Fotballforbund for å ha bygget en skik-være. Vi ble anerkjent av Norges Fotballforbund for å ha bygget en skik-
kelig Mercedes-løsning med tanke på miljøaspektet. Det gamle kunst-kelig Mercedes-løsning med tanke på miljøaspektet. Det gamle kunst-
gresset er byttet ut og et nytt på totalt ca. 8.600 kvadratmeter er kommet gresset er byttet ut og et nytt på totalt ca. 8.600 kvadratmeter er kommet 
på plass. Utbedring er er gjort i garderobene og dusjene, en ny og � ott på plass. Utbedring er er gjort i garderobene og dusjene, en ny og � ott 
tribune med inntil 250 sitteplasser er bygget. Anlegget har fått nye inn-tribune med inntil 250 sitteplasser er bygget. Anlegget har fått nye inn-
bytterbenker som gir tak over hodet for lagene som trener og spiller bytterbenker som gir tak over hodet for lagene som trener og spiller 
kamper på kamper på ���������������������stolte hjemmebane for fotball. Med oppgra-stolte hjemmebane for fotball. Med oppgra-
deringen er det nå plass til hele � re 7-er baner på trening på en gang. deringen er det nå plass til hele � re 7-er baner på trening på en gang. 
Det betyr at ca. 60 barn kan ha aktivitet på Hove-kunstgresset samtidig.Det betyr at ca. 60 barn kan ha aktivitet på Hove-kunstgresset samtidig.
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��������������������har i tillegg tatt grep for å redusere miljøpåvirkningen fra har i tillegg tatt grep for å redusere miljøpåvirkningen fra 
anlegget mest mulig.anlegget mest mulig.
– Vi har tatt den store kostnaden og investeringen det har vært ved – Vi har tatt den store kostnaden og investeringen det har vært ved 
å bygge en skikkelig god, solid ringmur rund hele banen for å hindre å bygge en skikkelig god, solid ringmur rund hele banen for å hindre 
at granulatene skal forsvinne ut av banen. Etter det vi kan se så er vi at granulatene skal forsvinne ut av banen. Etter det vi kan se så er vi 
blant de aller første breddeklubbene i landet som har gjort dette, sier blant de aller første breddeklubbene i landet som har gjort dette, sier ������
������������-leder, Robert Skaare.-leder, Robert Skaare.
For det sosiale miljøet rundt Hove-banen skal det legges enda mer til For det sosiale miljøet rundt Hove-banen skal det legges enda mer til 
rette fremover. TRAUMA BRAKKA etableres, og brakka skal fungere rette fremover. TRAUMA BRAKKA etableres, og brakka skal fungere 
som både et klubbhus og et grendehus og ha åpent � ere dager i uka og som både et klubbhus og et grendehus og ha åpent � ere dager i uka og 
i helgene. Når det er aktivitet på banen på hverdager er ideen å holde i helgene. Når det er aktivitet på banen på hverdager er ideen å holde 
åpent fra kl. 16.00 til kl. 21.00. I helgene vil det være andre åpningstider.åpent fra kl. 16.00 til kl. 21.00. I helgene vil det være andre åpningstider.
– Vi satser på å kunne tilby enkel kioskservering. All inntekt fra salg her – Vi satser på å kunne tilby enkel kioskservering. All inntekt fra salg her 
og ved andre og ved andre ������������������-arrangementer -arrangementer går til å legge til rette for et går til å legge til rette for et 
best mulig tilbud til � est mulig, sier Skaare.best mulig tilbud til � est mulig, sier Skaare.
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Etter at breddefotballen for de unge under 20 år kom i gang etter ned-Etter at breddefotballen for de unge under 20 år kom i gang etter ned-
stengningen,  viste det seg at mange lengtet etter å se fotball.stengningen,  viste det seg at mange lengtet etter å se fotball.
A-lagene begynte også å spille kamper igjen og dette ble veldig godt A-lagene begynte også å spille kamper igjen og dette ble veldig godt 
mottatt av spillere og publikum. Vi � kk en høst med mange gode, mottatt av spillere og publikum. Vi � kk en høst med mange gode, 
under holdene kamper på Hove og når vi da i tillegg hadde popu-under holdene kamper på Hove og når vi da i tillegg hadde popu-
lært kiosksalg, vel da ble det mange gode hyggelig stunder på Hove. lært kiosksalg, vel da ble det mange gode hyggelig stunder på Hove. 
Det er mange � otte fotball lag i Det er mange � otte fotball lag i ������������������ og det er vanskelig å  og det er vanskelig å 
trekke frem noen spesielle lag, men det var veldig hyggelig at Jenter trekke frem noen spesielle lag, men det var veldig hyggelig at Jenter 
13 lyktes så bra som de gjorde både sportslig og sosialt. I 2022 skal 13 lyktes så bra som de gjorde både sportslig og sosialt. I 2022 skal 
vi skikke lig i gang med jentelø� et i fotballen. Vi må og skal legge til vi skikke lig i gang med jentelø� et i fotballen. Vi må og skal legge til 
rett e for at � ere jenter vil begynne å spille fotball i rett e for at � ere jenter vil begynne å spille fotball i ������������������ tidlig.  tidlig. 
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På håndballfronten er På håndballfronten er ������������������ også gode, vi har mange lag og  også gode, vi har mange lag og 
ende lig så har vi også fått et damelag igjen. I løpet av høsten har � ere ende lig så har vi også fått et damelag igjen. I løpet av høsten har � ere 
av de yngre  jentelagene J14/ J15  fått trene med damelaget. Dette er en av de yngre  jentelagene J14/ J15  fått trene med damelaget. Dette er en 
kjempe� n måte å knytte bånd og utvikle miljøet. Går alt etter planen kjempe� n måte å knytte bånd og utvikle miljøet. Går alt etter planen 
blir vi rekordmange lag som skal delta på Svane Cup (Danmark). Dette blir vi rekordmange lag som skal delta på Svane Cup (Danmark). Dette 
gleder vi oss alle veldig til. Klubbhuset ved Tromøyhallen blir stedet å gleder vi oss alle veldig til. Klubbhuset ved Tromøyhallen blir stedet å 
være under Håndball-VM for damer nå i desember. Her vil det bli solgt være under Håndball-VM for damer nå i desember. Her vil det bli solgt 
kioskvarer og vist håndball på storskjerm. Mødreforeningen sørger for kioskvarer og vist håndball på storskjerm. Mødreforeningen sørger for 
å koble sosialt samvær på tvers av generasjoner og å skape entus i  as me å koble sosialt samvær på tvers av generasjoner og å skape entus i  as me 
for fysisk aktivitet. for fysisk aktivitet. 
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Under koronastengingen begynte mange barn og unge på Tromøy å Under koronastengingen begynte mange barn og unge på Tromøy å 
syk le. For å møte de som hadde lyst på mer utfordringer lasyk le. For å møte de som hadde lyst på mer utfordringer la�����������������
������om taktikken for gresslettene i Langhaven ved Kjenna. Her er det om taktikken for gresslettene i Langhaven ved Kjenna. Her er det 
påbegynt et reversibelt sykkelanlegg med kuler, svinger, hopp hvor man påbegynt et reversibelt sykkelanlegg med kuler, svinger, hopp hvor man 
kan bryne seg på terreng- og crossykling.kan bryne seg på terreng- og crossykling.
– Dette er et supplement til andre aktiviteter og hva som er in i tiden. – Dette er et supplement til andre aktiviteter og hva som er in i tiden. 
Sykkelparken skal være åpen og gratis for alle, sier Skaare.Sykkelparken skal være åpen og gratis for alle, sier Skaare.
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Jul i Tromøy menighet

19. des kl.17.00 i Tromøy kirke: «Vi synger julen inn»                
 MiniSing,TenSing, MaxiSing og kirkekoret deltar.

Færvik kirke  kl.14.30: Familiegudstjeneste, MiniSing deltar.

Tromøy kirke kl.14.30: Familiegudstjenste,Tromøy skolemusikkorps deltar.

Tromøy kirke kl.16.00: Julegudstjeneste

1.juledag: 

2.juledag:

Tromøy kirke kl. 11.00: 1. juledags høytidsgudstjeneste, kirkekoret deltar

Tromøy kirke kl. 11.00: 2. juledags gudstjeneste, TenSing deltar

Mens vi venter:

Julaften:

Hold deg oppdatert
på jul i menigheten

tromoy.menighet.no
eller følg oss på Facebook
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VINTERBADING: Geir Melum og Elisabeth Klungland Melum håper fl ere vil bli med som vinterbadere på Tromøy denne 
sesongen.  Foto: Esben Holm Eskelund

I tidsrommet for uleve-
lige badetemperaturer for 
de fl este av oss forrige 
sesong, fi kk Elisabeth 
øynene opp for vinter-
bading. På Hisøy og i 
Stølsviga er det et etablert 
bademiljø for de som liker å 
bade i sjøen året rundt. Her 

er det fl ere grupper til ulike 
tider uka gjennom som 
møtes, så man kan trygt slå 
fast at Hisøy er i førersetet 
og leder organisert vinter-
bading. Nå ønsker hun å 
få etablert et tilsvarende 
miljø på Tromøy. Hun og 
mannen oppfordrer fl ere 
til å være med. De ønsker 
veldig gjerne å få til et fast 
miljø der folk møtes for 
bading og sosialt lag.
 – Nå kan man jo være så 
mange man vil, så de som 
har lyst kan være med, sier 
Geir Melum.
Med utgangspunkt i 
lørdager kl. 10.30 på Lille 
Danmark håper de å få 
selskap av fl ere badere, 

som ikke går av veien for 
å gå i vannet også med 
ensifret sjøtemperatur.

 – Vi vil veldig gjerne få 
dette til, sier Elisabeth.
Erfaringene så langt er at 
det foreløpig er et par som 
har blitt med for å teste ut, 
men som har latt det bli 

med det. Kaldt sjøvann er 
ikke for alle.

Elisabeth Klungland 
Melum har fått 
sansen for sjøbad 
året rundt. Nå har 
hun tatt initiativet til 
å skape et eget bade-
miljø på Tromøy.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Ønsker Ønsker 
flere flere 
vinterbaderevinterbadere

Trauma Fotball 
har i høst hentet inn 
Eigil Gylland til å 
lede A-laget i fjerde-
divisjon kommende 
sesong. Etter at Gau-
te Haugenes i høst 
valgte å avslutte sin 
trenerinnsats for A- 
laget måtte Trauma 
ut på jakt etter en ny 
trener for topplaget 
i klubben. Sportslig 
leder Tor Ole Dalen 
sa i forkant av nav-
neslippet i begynn-
elsen av november 
at han tror valget av 
trener er vanvittig 
gøy for tromøyfolk. 
52-åringen Gylland 
var hoved trener for 
Traum a i det første 
tiåret av 2000-tallet, 
og tok laget opp fra 

femte til tredjedivi-
sjon i den perioden. 
Tilbake til Trauma 
som han er så glad i 
mye takket være 
dugnadsånden, tar 
han med seg instink-
tet om å være best.
 – Jeg er ekstremt 
glad i å vinne, sier 
han ubeskjedent.

Skal lede A-lagetSkal lede A-laget

TOPPTRENER: Sportslig leder Tor Ole Dalen og 
Eigil Gylland (t.h.) ser frem til et godt samarbeid for 
å løfte Traumas fotballsatsing ytterligere. 
  Foto: Esben Holm Eskelund

Les hele artikkelen 
på nett (abo):

HOPP I HAVET:HOPP I HAVET:

Les på nett (abo):
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KVISS MED

NILS
10 VRIENE TROMØY-SPØRSMÅL

Løsning sendes kviss@geita.no 
innen 2. januar 2022. 
En vinner får et helårsabonnement 
på Geita.no! 
 (Verdi 899,-)

Hva heter bakken fra Færvikkrysset og 
opp mot Roligheden skole?

Han satt på Stortinget fra 1985 
til 1989 og var kommunekasserer 
i Tromøy kommmune. Hvem?

Hva heter den tidligere Tromøy-
ordfører en som Arendal kommune 
glemte å invitere til ordførerlunsj?

Hva heter veien på Tromøy der 
forfatter Karl Ove Knausgård 
vokste opp?

Hvilken tromøyjente har nylig spilt 
ungdomslandskamper i håndball?

Hva heter bakken fra porten på 
Pusnes og opp?

Under OL i 1984 i Los Angeles 
deltar fem utøvere fra Aust-Agder. 
Dag Otto Lauritzen, 
Jan Erik Olsen, Arve Seland, 
Svein Rasmussen og en til 
som i en periode bodde på 
Tromøy. Hvem?

Hvor mye kostet det å bygge 
gamle Skogtun forsamlings-
lokale i 1922?

Hva het familien som eide Hove 
gård i 154 år fra 1737 til 1891?

Hva het kunstmaleren fra Kongs-
havn som fi kk stor suksess i 
Danmark på 1970 og 1980-tallet?

Kvissmester: Nils Ingebretsen
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Mesterhus Byggpartnere
Agnar Jordåen
E-post: agnar.mesterhus@byggpartnere.no
Telefon: 970 40 482

For Arendal Boligbyggelag:
Leif Chr. de Presno
Eiendomsmegler – Aktiv Arendal
Telefon: 472 01 274
E-post: lcp@aktiv.no

Tybakktoppen er et nytt boligområde med meget sentral  beliggenhet
på Tromøy. Byggingen er i gang og det er fortsatt mange flotte tomter ledig.

Vi tilbyr umiddelbar nærhet til naturen, barnehager, skoler, butikker og 
alt du måtte trenge. 

Eneboliger, eneboliger i kjede og arealeffektive leiligheter. Alle med valg- 
og tilpasningsmuligheter.
          

Kontakt oss for visning og mer informasjon!



I oktober ble bedehuset på 
Rævesand ble fyllt opp da 
Jan Magne Holm kom tilbake 
og viste historiske bilder. Vi 
fi kk blant annet se bilder av 
ferjer som gikk i nærmiljøet. 
Nils Ingebretsen framførte 
Prøysen på Rævesands-dia-
lekt, og medlemmer av Reve-
sound hadde minikonsert.

Ferjefokus
Holm innledet med at hoved-
presentasjonen skulle være 
bilder av ferjer som har gått 
over fjorden, men at det også 
kunne komme bilder som var 
tilpasset omgivelsene. Det 
ble vist mange fl otte bilder 
av ferjene som gikk i trafi kk 
over fjorden mellom Arendal 
og Sandum. Gradvis skiftet 

bildene fokus mot Rævesand, 
Mærdø og Hove. Det var in-
teressant å følge hvordan 
ferjer ble brukt før i tiden med 
mange anløpsplasser, dette 
også mot dagens debatt om 
miljø og trafi kk.

Mange ferjer
Ferjene var det mange av 
gjennom årene. Pelle 2, Bali 
2, Capri og Talavera var 
navnene på noen, som ble 
nevnt. Ferjene hadde mange 
anløpssteder. Gamle Pelle-
brygga, Sandum, Endresens 
Pensjonat, Storeng, Torjus-
holmen, Rævesand, Slaaber-
vig og Hans Arnesens Brygge 
var blant plassene. Gøy er det 
i dag at navn på ferjene gjen-
brukes, som Talavera-brygga, 
som er brygga ved Hove Gård 
og Odd Josefsens hytte, som 
er hytta på siden av kafeen på 
Hoveodden.

Fru Nilsen
Et publikum på nærmere 80 
personer så ut til å storko-
se seg gjennom hele tilstel-
ningen. Store smil og lystig 
stemning ble det spesielt når 
bilder av fru Nilsen fra ba-
keriet på Revesand ble vist. 
Det var tydelig at bakeriet til 

Nilsen og spesielt fru Nilsen 
vekket mange gode minner. 
Skiltene til det gamle bakeriet 
henger fortsatt den dag i dag 
på veggen til det gamle bake-
riet på Rævesand torv.

Prøysen lokalt
Nils Ingebretsen som ganske 
nylig fl yttet «hjem» igjen til 
Rævesand etter mange år på 
Tybakken, avsluttet kvelden 
med Prøysen-vers. Nils som 
lokal skuespiller var her på 
hjemmebane i gode og kjen-
te omgivelser. Fremføringen 
av «Ungkarssorg» på Ræve-
sand-dialekt, akkompagnert 
av Rævesound ble en god 
opplevelse. Den breie dia-
lekte n i kontrast til Prøysens 
ringsaker-dialekt kom godt 
frem. Fremføringen ble så 
god at selv hovedpersonen 
ble blank i øyekroken. 

Bandet «Rævesound» frem-
førte fl ott en egen og sjar-
merende versjon av Blåklok-
kevikua som de omgjorde til 
Bukkevika med opplevelser 
i sanden på Bukkevika. Med 
julesang til slutt ble dette en 
fl ott avslutning på en fl ott og 
trivelig kveld på Rævesand 
Bedehus.
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FERJEHISTORIEN: Jan Magne Holm (t.v.) ble takket av Hans Petter Andersen for å vise frem historiske bilder fra nærmiljøet.  Foto: Andreas Werner Larsen

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Nærmere 80 personer 
møtte frem for å få med 
seg Jan Magne Holms 
visning av lysbilder 
fra tidligere tider på 
Rævesand bedehus.

Storkoste seg da gamle Storkoste seg da gamle 
bilder ble vist bilder ble vist 
på bedehusetpå bedehuset

FRU NILSEN: Erling og Anna Nilsen drev bakeri på Rævesand.

ANDREAS WERNER LARSEN
kontakt@geita.no

BLANK I ØYEKROKEN: Hjemvendt til Rævesand fremførte Nils 
Inge bretsen Prøysen på lokal dialekt.

Rogalendingene skal fylle Tromøyfestivalen 2022

Tromøyfestivalen ble arrang-
ert første gang i sommer, og 
nå er planleggingen av neste 

års festivalstemning på Aren-
dal Herregaard i full gang.
 – Vi gleder oss til en ny som-
mer i Arendal, og det selg es 
godt med billetter. Mange be-
stiller billetter og over natting 
både på hotellet og på glam-
ping, skriver arrangøren i en 
pressemelding. 
Festivalen fi nner sted på 
Arendal Herregaard 1. og 2. 
juli 2022. 

Popveteranen Morten Abel 
spiller 1. juli mens Stavan-
gerkameratene, bestå ende 
av Kjartan Salvesen, Tommy 
Fredvang, Glenn Lyse og Ole 
Alexander Mæland vender til-
bake for andre året på rad 2. 
juli. 
Før rogalendingene kommer 
på scenen skal også bandet 
Back In Time på scenen, for å 
varme opp publikum. 

Stavangerkameratene 
og Morten Abel spiller 
på Tromøyfestivalen i 
juli neste år.



ØY(E)BLIKK: Sitter du med nyhetstips?
                   tips@geita.no

Tromøy Fritidsklubb er åpen hver tirsdag fra 17:00 – 21:00 og fredag fra 18:00 – 22:00.

Conrads cafe
     er åpen

ÅPEN DAG!
11. desember 2021 kl. 12-15

Kom innom for å se bygget og prøv
deg på en våre mange aktiviteter!

| STØTT KLUBBEN: Valgfritt beløp til Vipps 116738 Kontonr: 2800 21 98993 

Følg Lokalavisen Geita i sosiale medier
Lokalavisen Geita er både på Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og Twitter. I disse 
kana lene publiseres innhold som ikke nødvendigvis gjøres tilgjengelig på geita.no. 

Følg Lokalavisen Geita også i sosiale medier – og vær tett på Tromøy hele tiden.

STATSMINISTER PÅ KONSERT: Daværende statsminister Erna Solberg (H) la turen innom Tromøyfestivalen på Arendal Herregaard i juli i år. På scenen sto favorittbandet D.D.E. Med rødt i glasset, en 
jublende statssekretær  ved sin side og både sivilt og uniformert politi, som naturligvis voktet hvert lille øyeblikk like i nærheten,  kom folk som delte festivalopplevelsen særdeles tett på en svært avslappet 
og folkelig statssjef.  Foto: Esben Holm Eskelund

ØY(E)BLIKK:

BLI ABONNENT!
Superlokal digitalavis

www.geita.no/avishylla


