VESTERØYA
BUDSTIKKE
Nå skjer det i Vesterøya Idrettspark!

LEDEREN
HAR ORDET
Vesterøya er et godt sted å bo, og Vesterøya Idretts-

Fotball

park skal være kraftsenteret og møteplassen for folk
i alle aldre her på ”øya”.
Frivilligheten er en stor og viktig del av det norske
samfunn og det lokale tjenestilbudet i en kommune som
Sandefjord. Hva definerer vi egentlig som frivillighet, og
hvorfor ønsker noen å gjøre en frivillig innsats?
Alle har vi våre motivasjoner for å engasjere oss i
frivillighet og foreningslivet;
•

“Den beste måten å finne deg selv på er å miste deg
selv i tjeneste for andre.” Mahatma Gandhi

Helge Krossøy
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•

Mulighet for å engasjere seg for noe man tror på og
opplever som spesielt viktig.

Harald Holtan
e-mail: h-a-hol@online.no

•

Mulighet for å påvirke sitt eget og andre
menneskers liv.

Tore Andersen
e-mail: ragnhild.andersen@sandefjordbredband.net

•

En fin måte å hjelpe andre og gi noe tilbake til samfunnet og lokalmiljøet.

•

Investere tid sammen med den oppvoksende
generasjon for å skape sunne og gode holdninger.

•

Del av fellesskap med felles interesser og mål.

Personlig er det arbeidet for folkehelsen og viktigheten
av at barn og unge engasjerer seg i idretts- og
ungdomsaktiviteter som motiverer meg. Sandar er en
flott arena å bidra på, her kan vi sørge for flotte anlegg
og møteplasser for folk i alle aldre!
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Snart starter arbeidet
med flerbrukshallen

Frivillighet er å jobbe for et bestemt mål, uten å
forvente betaling for jobben.
En viktig forskjell mellom å jobbe frivillig og ha en
lønnet jobb, er at man selv kan bestemme hvor mye tid
man vil bruke på arbeidet og hva man vil gjøre.
Sandar og Sandarcupen drives på dugnad, og det er en
kontinuerlig prosess for oss å rekruttere nye mennesker
til å fylle små og store roller. Byggingen av Sandarhallen gir oss mange spennende muligheter, men gir oss
samtidig utfordringer med flere oppgaver som skal løses
i den daglig driften. Eksempelvis håper vi å kunne tilby
mulighet for å komme innom å ta seg en kopp kaffe og
en vaffel når dere er ute og går tur, også på dagtid en
hverdag. Skal vi klare det, trenger vi hjelp av av dere
som synes det er spennende å skape et slikt sosialt
samlingspunkt i Vesterøya.
Nå realiseres drømmen: Sandarhallen - alle Sandarfolk
under ett tak! Bli med på laget du også da vel!
Med vennlig hilsen
Helge Krossøy / Leder Sandar IL
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Gjennom planleggingen av en flerbrukshall på Kariåsen
har Sandar idrettslag tatt på seg et stort ansvar for å
legge til rette for et aktivitetsmiljø på Vesterøya, et miljø
som ikke innebærer bare rene idrettslige aktiviteter.
Hallen er tenkt som et breddeanlegg der aktivitetsflater,
treningsrom, garderober, kafeteria og sosiale rom er det
som prioriteres, sier prosjektleder Rune Huseby.
Huseby sier videre at målet med prosjektet er å løse et
kritisk behov for hallkapasitet på Vesterøya,
Sandefjords største bydel med nærmere 7000
innbyggere. Sandar har alle nødvendige godkjenninger
for prosjektet, inkludert tilskudd på 12,5 millioner
kroner og nødvendig sikkerhet for lånopptak. Huseby
kan også opplyse at man vil få tippemidler til prosjektet
og noe momskompensasjon. Sandar må selv inn med
betydelige beløp, mellom 15 til 20 milllioner kroner i
form av egenkapital, gaver og langsiktig lån.
Da de offentlige midlene i prosjektet overstiger 50%, er
Sandar IL pålagt å følge regelverk for offentlige

anskaffelser. Rune Huseby kan bekrefte at man i
november er i gode forhandlinger med grunnentreprenører. Videre at hallens byggentreprenører
trolig vil legge inn sine tilbud i desember. Avslutningsvis
legger han til at byggetomten vil stå ferdig fundamentert for hallen i perioden 15. mars til 15. april 2015,
noe avhengig av vinteren. Det planlegges også med stor
aktivitet i vintermånedene fra januar til april.
Tidsplanen for prosjektet er at hallen skal være ferdig til
bruk siste halvdel av 2015. Huseby forteller at totalkostnad for hallen med grunnarbeider er 47,5 millioner
kroner. I tillegg kommer opparbeiding av parkering og
asfaltering på et senere tidspunkt.

“Tidsplanen for prosjektet er
at hallen skal være ferdig til bruk
siste halvdel av 2015.”
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Brukthandler
og jordmor

Ruth Evensen er en av butikkens gode kunder

“Helt naturlig å benytte de flotte
turområdene rundt Kariåsen”

Bøy og tøy
med Veslemøy og Hugo
Veslemøy og Hugo Drewsen har ledet mosjonstrening i 42 år

Du finner henne i Brukt’n ved Framnesveien mellom
Knaus og Rødvang. Sandra og Jan Trollerud startet
butikken i april for halvannet år siden i de tidligere
lokalene til Vestfold Samvirkelag. Butikken er åpen fra
onsdag til og med lørdag, og Sandra kan fortelle at i dag
går det an å leve av omsetningen.
Sandra er tredje generasjons beboer på Vesterøya og
bor i dag i Korsvik sammen med ektefellen Jan. Med
dette utgangspunktet er det helt naturlig å benytte de
flotte turområdene rundt Kariåsen når de er ute og
lufter sine to hunder.
Sandra forteller at hun har pendlet mellom Sandefjord
og Skien i 11 år. Der har hun arbeidet som jordmor ved
Sykehuset i Telemark i 50% stilling som nattvakt ved
fødeavdelingen. For tiden har hun permisjon fra jobben,
foreløpig i ett år for å satse mer på arbeidet i
bruktbutikken.
Bakgrunnen for å starte med bruktomsetning var at hun
savnet en kreativ verden ved siden av den profesjonelle
som jordmor. Sammen med ektemannen Jan fant de sin
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nisje i butikken, ikke først og fremst fordi de er samlere,
men de likte ikke den omfattende kastmentaliteten.
Etter at de startet opp har innbyggerne i Vesterøya og
på Framnes vært trofaste og flinke givere til butikken.
Sandra håper å bidra til at butikklokalene også etter
hvert kan bli et samlingspunkt hvor kunder og innbyggere kan møtes og drive med kreative aktiviteter.

Vi sitter i annen etasje på gamle Buer skole på
Vesterøya for å få et innblikk i deres store engasjement
for mosjonstrening på fritid i 42 år. Ja, du leste riktig, i
hele 42 år har de to, hver mandag og onsdag i skoleåret,
hatt mosjonstrening i gymsalen på Vesterøy skole.
I dag er begge pensjonister, men Veslemøy stiller opp
som vikarlærer på skolen når det er behov, mens Hugo
hjelper til i skolehverdagen som frivillig, for eksempel
på sløyden. Veslemøy var lærer i 41 år ved skolen.
Hugo var vaktmester samme sted i 35 år.
I 1972 var gymnastikksalen ved Vesterøy skole ferdig.
Fra samme tidspunkt startet ekteparet sine mosjonspartier. Veslemøy har siden da hatt gymtrening med
jenter, Hugo med gutter, to ganger i uka. Samtidig startet
de med mosjonspartier for voksne, Veslemøy med
damer og Hugo med menn. Selv i det 42. året setter de
pris på det de holder på med og gir uttrykk for at det
fortsatt er spennende og givende. I nærmiljøet er de
på mange måter en institusjon. Hugo har også har vært

trener for Sandars A-lag i fotball. Aldri hadde vel
spillerne kjent at de hadde så mange muskler i kroppen
som ikke ble utfordret gjennom vanlig fotballtrening,
men som fikk kjørt seg ved Hugos gymnastiske øvelser.
Det må også nevnes at Veslemøy i 2011 fikk Kongens
fortjenstmedalje for sitt frivillige engasjement med
mosjonstrening på Vesterøya, lang og tro tjeneste i
sangkoret Bel Canto og sin aktive deltakelse i Norges
Lotteforbund.

“Mange ukjente muskler
fikk kjørt seg ved Hugos
gymnastiske øvelser.”
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Etablerte meg
i «fiendeland»
De «innfødte» på Vesterøya, Asnes og Korsvik mente at
han var kommet til «fiendeland». Som inngrodd
Haukerødgutt og Runartilhenger valgte han for over 25
år siden å overta Asnes-kiosken, som han den gang kalte
«Sving inn snarkjøp». To år senere valgte han navnet
Handleriet og ble med i Mix-kjeden, som han også er en
del av i dag. Han forteller videre at de som fleipet med
fiendeland gjennom årene har vært trofaste kunder.
I butikken har han også alle slags spill, men merker
dessverre en omsetningsnedgang på dette området da
flere og flere kunder velger å bruke mobil og nett. Han
utfordrer derfor alle i Sandar og på Vesterøya å bidra til
at tilbudet om spill kan fortsette. Han legger til at
omsetningen nå er veldig avhengig av alle sommergjestene som kommer innom i sommerhalvåret.
Han forteller at for noen år siden kom en kunde innom
butikken og sa at det var lurt å kjøpe Flaxlodd i kiosken.
Vedkommende kunne fortelle om en gevinst på 25 000
kroner. Noen dager senere fikk Tore Hynne en pakke
fra Norsk Tipping med en plakett om at en kunde hadde
vunnet 250 000 kroner. Enda noen dager senere kom
vedkommende tilbake og fortalte at den virkelige
summen var 250 000 kroner.

Fra Framnes
eldresenter
til Kariåsen

De ser tilbake på utflukten til Kariåsen med stor glede.
Fra venstre ser vi Tor og May Hyllevik, Arne Lundquist,
Martha Jakobsen, Eva Klever, Bjørg Thorkildsen, miljøarbeider Wenche Myhre, Åge Thorkildsen og Synnøve
Kristiansen. (Innfelt Jørun Engan.)

De ser med glede tilbake på turen til Kariåsen i slutten
av mai. Sanitetsforeningene på Framnes og Vesterøy sto
for arrangementet sammen med idrettslagets seniorgruppe. Likeledes var senterets miljøarbeider Wenche
Myhre med på opplegget. I et nydelig vær var det var
omvisning og informasjon ute på anlegget, deretter
ble det servert kaffe og kaker inne i kafeteriaen. Flere
av gjestene var tidligere aktive idrettsutøvere både i
friidrett, ski og fotball i Sandar. Og i riktig gamle dager,
fra stiftelsen i 1931 og fram til ca 1950, hadde laget
også et aktivt teatermiljø, og to av gjestene bidro med å
synge og deklamere viser og vers fra den tid. Ikke rart
at stemningen var høy, og slike arrangementer vil vi ha
flere av. Dette var en god synliggjøring av Vesterøya
Idrettspark som stedet for folk i alle aldre.
Det bør forøvrig nevnes at Framnes eldresenter delvis
ligger på det som i de første 20 år av Sandar IL’s liv var
lagets idrettsbane, og at det første klubbhuset med en
stor møte-/teatersal, eldresenterets nærmeste nabo, i
dag er bygd om og rommer en del leiligheter.
Etter hvert som byggingen av hallprosjektet kommer
i gang, venter beboere og brukere av Framnes eldresenter på invitasjon til nok et besøk for å se hvordan
det hele vil se ut.
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Kunde Trygve Storm-Larsen med innehaver Tore Hynne
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Lokal sjømat i over 100 år

Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» – vi sees på brygga!

Sandefjord · Telefon 33 48 30 40

Stolt hovedsamarbeidspartner
til Sandar IL

Sandardagen
- årlig begivenhet i Vesterøya
Med ruskevær om morgenen var det nok mange som
var usikre på om den årlige Sandardagen ville bli
arrangert søndag 12. oktober. Men værgudene ryddet
opp på formiddagen og presis klokken 12.00 var man i
gang. Og da det hele ble avrundet utpå ettermiddagen,
hadde et par hundre store og små tatt veien til
Kariåsen denne søndagen. Aktivitetstilbudene var
mange; med auksjon og salgsboder, lotteri og fiskedam,
konkurranser og natursti, kafeteria og grilling.

Leder av arrangementskomiteen, Bjørg Kjeilen, var
fornøyd etter årets Sandardag. I komiteen var det åtte
personer som planla og forberedte dagen, og i alt var
17 personer på «jobb» i de ulike aktivitetene. Og Bjørg
Kjeilen sier seg også meget godt fornøyd med det
økonomiske resultatet som ble et godt bidrag til
arbeidet med barn og ungdom i Vesterøya.

Vi leverer alt av mat til alle anledninger.
Bestill maten hos oss,
og vær gjest i eget selskap.
Dåp, Bryllup, konfirmasjon, jubileer mm.
Vi stiller med kokker dersom du trenger det.
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BO HØYT, LYST OG LUFTIG PÅ TOPPEN AV

VERAÅSEN
•
•
•
•

Nyetablert boligområde
2 ledige eneboliger
3 soverom, 2 bad og 2 stuer
Fantastiske solforhold

Eneboliger på nytt delfelt i Veraåsen
vil være salgsklare våren 2015.
Ta kontakt for mer informasjon!
Elin Bustad, 48 89 14 69
elin.bustad@jm.no
www.jm.no/veraasen-b5b6
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1946

ble kretsmestere
Sandar IL`s pikelag

1968

Pikelaget fra 1968

1985

Endelig er håndballens
adskilte tilværelse over
Da overproduksjon av hvalolje og en økonomisk
verdenskrise inntraff samtidig i 1931, ble hele den
norske hvalfangstflåten liggende hjemme i sesongen
1931-32. Og da hvalfangst var beskjeftigelsen for svært
mange unge og eldre menn på Framnes, måtte de finne
noe annet å fylle tida med. Det var bakgrunnen for at
noen av dem møttes i september 1931 og stiftet Sandar
Idrettslag. I begynnelsen var fotball, skøyter og friidrett
de aktivitetene de dyrket. Etterhvert sto også bandy
på programmet noen år. I 1946 ble det valgt et styremedlem for håndball, jentene kom med, og samme år ble
Sandar ILs pikelag kretsmestere. Men utover i 1950-åra
gikk håndballen etterhvert i dvale for igjen å våkne opp
mot slutten av 1960-åra, mens skøyter og friidrett ble
borte for godt.
Da Ormestadhallen kom, opplevde håndballgruppa et
veldig oppsving. Nye lag i alle aldersklasser så dagens
lys, håndballen ble egen gruppe i klubben, men det var
allikevel et savn: Sandar ble ikke ÉN klubb, fotballen
levde sitt liv på Framnes og senere i Vesterøya Idrettspark, mens håndballen var, og er fortsatt i Ormestadhallen. Da nåværende klubbhus og banene på Kariåsen
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sto ferdige i 1981, var plass til hall skutt ut og ferdig
planert bak klubbhuset. Og så skulle det altså ta
ytterligere over 30 år før drømmen blir til virkelighet.
Du verden som vi ser fram til den dagen da håndballgruppa kommer med flyttelasset og kan ønskes
velkommen til Kariåsen. Da er alle Sandarfolk samlet
under ett tak, og Kariåsens rolle som Vesterøyas
samlingspunkt blir ytterligere forsterket. Mange nye
ungdommer og deres foreldre, besteforeldre, søsken og
venner får tilhørighet på Kariåsen.

“Vi ser fram til den dagen da
håndballgruppa kommer med
flyttelasset og kan ønskes
velkommen til Kariåsen”

Gutter 14 - 1985

Og hva passer da bedre enn denne fra klubbavisa
Sandar Sport fra 1984:

“Foreldre, besteforeldre, tanter,
onkler, brødre og søstre tilhører
“storfamilien” i Vesterøya”
Ja, vi både ønsker og håper at Vesterøya Idrettspark
skal bli tilholdssted for mer enn bare idrett. Kariåsen
ungdomsklubb er her allerede, og alle de foreldre,
besteforeldre, tanter, onkler, brødre, søstre og andre
som tilhører “storfamilien” i Vesterøya skal også kunne
finne seg tilrette her. Enten som utgangspunkt for en
tur i merkede og umerkede turløyper, kyststien som
går helt til ytterst i Folehavna, eller som tilskuer til de
aktiviteter som skjer i hall, på baner og i de to helårs
hoppbakkene, eller bare nyte en avslappende stund i
kafeteriaen eller ute på området. Vesterøya Idrettspark
blir øyas naturlige treffpunkt for folk i alle aldre.
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Kariåsen
ungdomsklubb
Kariåsen Ungdomsklubb er et ungdoms- og foreldredrevet alternativ til idrett i Vesterøya Idrettspark, og
har vært det siden oppstarten i 1981. Vi holder åpent
annenhver fredag og en onsdag i måneden.
Mange kjenner klubben og tenker automatisk på
ungdomsdiskotek når den nevnes.
Sannheten er at Ungdomsklubben byr på så uendelig
mye mer enn det. Det er ungdommen selv som
bestemmer hva som skal skje på klubbkveldene våre.
I år har vi hatt LAN-party med nattåpent, vi har vært på
gokart og på slalåmtur for å nevne noe, men årets
absolutte høydepunkt har selvsagt vært sommerens
seiltokt med Christian Radich.
Etter 18 måneder med planlegging og jobbing fra
iherdige ungdommer og foreldre, kunne vi sommeren
2014 legge fra kai med drøyt 50 ungdommer om bord.
Å få muligheten til å legge ut på en slik reise i felleskap
med andre ungdommer er en opplevelse for livet.
Årets seiltokt, det 12. i klubbens historie, gikk fra
Sandefjord til Kiel, videre til Risør og så tilbake til
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Tidsfordriv med knutehinderløype

Sandefjord igjen. 8 døgn fullspekket med opplevelser fra
ende til annen.
Å klatre i riggen er den store drømmen – eller det store
marerittet. Når seilene skal pakkes ut eller pakkes
sammen, og alle må jobbe i team, er det lett å glemme
at det er langt ned til dekk. Selv om man har lært at
man skal ha en hånd for skipet og en for seg selv. Alle
medseilere fordeles i vaktlag som jobber døgnkontinuerlige vakter, 12-4, 4-8 og 8-12. Sove gjør man
tett i tett i hengekøyer sammen med sine lagkamerater;
noen er nok også av den oppfatning at å sove kan man
gjøre når man blir gammel.

Dronningens gate 3, 3211 Sandefjord
Tlf: 33 42 30 00

Et seiltokt byr på mange maritime opplevelser og
læring. Vel så viktig er felleskapet, nye vennskap,
toleranse og alt det man lærer om seg selv.

Bli en del av fellesskapet, velkommen til oss i
Kariåsen ungdomsklubb.

Tlf. 33 42 62 50
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Tlf: 33 48 20 00

E-post: firmapost@maxbo.sorhaug.no
Hegnasletta 15
3217 Sandefjord

Hele Vesterøya
under samme tak
Sandarhallen skal inneholde en kald del med ei flate på
60x40 meter for fotball og andre aktiviteter, og en varm
del med med to håndballbaner og en tribunedel. I tillegg
skal inngangsdelen av hallen ha ei grunnflate på 50x15
meter. Her skal Sandar IL ha sine klubbhusfunksjoner,
det blir tre etasjer, dvs ca 2000 m2 gulvflate som skal
fylles med garderober, kafeteria, kontor, aktivitetsrom,
møterom og sosiale rom. Her blir det plass og rom til
mange aktiviteter, her kan Vesterøyas kraftsenter og
største møteplass skapes!

Tenk deg en deilig dag, det være seg vinter, vår,
sommer eller høst, en god tur i Vesterøyas flotte
turløyper, eller en spasertur rundt på idrettsanlegget og
nære omgivelser, eller som tilskuer til en håndballkamp,
en fotballkamp, et hopprenn, for så å komme inn i en
varm kafeteria hvor kaffe- og vaffellukt frister, og hvor
muligheten for å treffe kjentfolk er stor.

Det er bare å begynne og glede seg!

Mazda - Hyundai - Suzuki - Isuzu

Foto: LindIT.no
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Illustrasjon: Birgitte Prebensen
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Er vi ikke flotte?
Vi er to av mange fine representanter for et
mangfoldig dyre- og fugleliv i Vesterøya. Går du
en tur på stiene i skogens fred og ro, eller sitter du
stille på en av kollene i øya og nyter vakker
havutsikt, så kommer vi kanskje nesten helt bort til
deg og hilser på. Vi er etterhvert blitt vant til mye
folk, og er ikke så redde for dere lenger.
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Hallen skal
finansieres
Slik så andelsbrevet ut i 1980

«Sandar må selv inn med betydelige beløp,
mellom 15 til 20 milllioner kroner i form av
egenkapital, gaver og langsiktig lån». Dette står
å lese i en annen artikkel i denne budstikke.

Organisasjoner har allerede begynt å gi sine bidrag:

Da nåværende klubbhus ble bygget i 1980 for en total
pris på ca kr 3 mill, finansierte klubben selv kr 1,2 mill
med gaver, andelsbrev, inntektsgivende dugnader, og
eget dugnadsarbeid på bygget, samt besparelser ved
innkjøp. Tegning av andelsbrev ga kr 102.850,-. Vi tror
også denne gang at det finnes giverglede til lokal
aktivitet i vårt eget lokalsamfunn, og vil gjøre en innsats
for at både organisasjoner og privatpersoner skal kunne
si at «denne hallen i det flotte anlegget i Vesterøya
Idrettspark er vi/jeg stolt av å ha vært med på
å finansiere».

- Fredag AS

Utover vinteren, når endelige tegninger og totalt
kostnadsbilde er klart, setter vi fart i aksjonen for at du
skal kunne være en bidragsyter. Gaver, andelsbevis og
sentrale bidragsytere vil få sin permante plass i den nye
Sandarhallen.

Vil du vite mer?
Kontakt Helge Krossøy på tlf. 91 84 99 74

- Sparebank 1 BV Gavefondet
- Kariåsen Ungdomsklubb
- Nordic Resources AS
- Reklameservice Vestfold-Telemark AS
Noen gir på grunnlag av vår søknad, andre fordi vi pent
spør dem, og andre kanskje fordi de rett og slett har lyst
etter å ha lest dette?
Som privatperson er tegning av andelsbrev måten å
bidra på. Hvordan dette organiseres vil vi komme
tilbake til, samt at informasjon blir lagt ut på våre
nettsider: www.sandaril.no/sandarhallen.

GRASROTANDELEN
Noe av det enkleste du kan gjøre for å bidra til
prosjektet vårt, er å passe på at Grasrotandelen går til
Sandar IL. Uansett hvor og hvordan du leverer dine spill
til Norsk Tipping, gå inn her og registrer deg:
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https://www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen/#search=Sandar%20Idrettslag
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MEDLEM I
SANDAR IL?
Kunne du tenke deg å bli medlem og en aktiv støttespiller til
arbeidet som foregår med videreutvikling av Vesterøya Idrettspark
og våre nærområder? Det årlige medlemsskapet koster kr 250.
•
•
•
•
•
•

Informasjon om aktiviteter i Sandar og Vesterøya Idrettspark
Tilgang til å leie klubbhuset ved arrangementer (kun medlemmer)
Invitasjon til sosiale arrangement - eksempelvis Sandarfesten
Stolt og aktiv bidragsyter til nærmiljøet
Seniorgruppa kan også være en god grunn til å melde seg inn i Sandar
Treningsavtale med Stamina Framnæs

Slik blir du medlem:
SMS:

Send en SMS med kodeord “MEDLEM” til nummer 91 84 99 74
Nettsider:

Gå inn på www.sandaril.no/medlem og fyll ut skjemaet

Sandar Idrettslag / Vesterøya Idrettspark
Husebygrenda 60, 3219 Sandefjord
E-post: post@sandaril.no

