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gleden med å gi: Solveig Bergsland og Jan Henrik Juel Larsen 
samarbeider for å hjelpe gatebarna. foto: Anette SAhlSten

I Estland er det mange 
barn som trenger 
hjelp. Scandic Hotel 
på Havna ville være 
med å bidra. 
Anette SAhlSten
red@oyene.no
482 34 253

Gjenbruk er noe som opptar 
mange i disse dager. Når hotel-
let på Havna nylig skulle erstat-
te ting og tang og kjøpe nytt, ga 
de heller bort alt av dyner, pu-
ter, kopper og kar til NOGE, 
norsk forening for gatebarn i 
Estland, istedenfor å kaste det. 

 – Det er en mulighet til å hjel-
pe andre og spare miljøet, sier 
hotellsjef Jan Henrik Juel Larsen.

dagsenter for barn
Scandic kom i kontakt med Sol-
veig Bergsland, som er daglig 
leder i NOGE. Dette er norsk 
forening for gatebarn i Estland. 

– Vi ønsker å bedre hverda-
gen for barn først og fremst, 
forteller Solveig Bergsland.

Primært går hjelpen til Peeteli 
sosialsenter, som gir hjelp direk-
te til barna. Dette er et barne-
hjem, dagsenter og krisesenter. 

På dagsenteret får barna mat, 

leksehjelp og omsorg. På krise-
senteret bor barn fram til hjem-
mesituasjonen deres er forbe-
dret.

NOGE inviterer barna til Nor-
ge på sommerferie eller julefe-
rie.

 – Dette lever barna på i lang 
tid etterpå, sier Bergsland. 

– Det er fint for dem å komme 
vekk fra den tøffe hverdagen de 
har i Estland.  

To somre har barna vært på 
Østre Bolæren, forteller Bergs-
land. Organisasjonen Lions 
samarbeider med NOGE, og har 
gjennom flere år vært med å bi-
dra.

ga gavekort i tillegg
 Scandic-hotellene har som mål 
å gjøre fire gode gjerninger i 
året. 

– Det er viktig for oss å kunne 
bidra og hjelpe andre, forteller 
Juel Larsen. Nå håper han at an-
dre har lyst til å bidra også. 

– Vi har sendt ut mail til alle 
de ansatte, og oppfordret dem 
til å samle inn ting og donere, 
forklarer hotellsjefen. 

Scandic gikk et steg videre 
med sin giverglede, og overrak-
te også Solveig et gavekort på 
fem overnattinger for to perso-

ner på et valgfritt Scandic ho-
tell. 

– Det er mange frivillige som 
jobber uten lønn, og det hadde 
vært gøy å gi noe tilbake til 
dem, forteller Solveig. 

Solveig Bergsland har jobbet i 
20 år med å hjelpe de som sliter 
i Estland. Hun forteller om van-
skelige kår, om mye alkohol-
misbruk og om familier som 

sliter.  
– Jeg har møtt barn som er 9 

år, som sier de ikke ønsker å 
leve mer, forteller Bergsland. 
– Hvordan kan folk hjelpe?

– Doneringer og innsamlinger 
er flott. Men det vi setter veldig 
pris på, er når nordmenn blir 
faddere, sier Bergsland, som 
gjerne ønsker at flere blir nett-
opp det. 

Scandic Havna Tjøme håper at flere kan være med

– en god gjerningPå Engø gård har de startet 
med søndagsmiddager for 
lokalbefolkningen. Det skjer 
den andre søndagen hver 
måned. 

– Vi har hatt to nå, med 
rundt 100 gjester til middag 
begge dagene, så vi er meget 
fornøyd med responsen. 
Menyene varierer fra søndag til 
søndag, men vil være en 
treretter hver gang, forteller 
gårdsbestyrer Ivar Neteland. 

De nyoppussede lokalene 
ble tatt i bruk i midten av 
januar, og nå er også terrassen 
snart ferdig utbygget. Det vil gi 
flere sitteplasser ute under tak, 
samt nytt kjøkken. Marcos 
Scorza er ny kjøkkensjef, 
kommer fra Grand Hotell Oslo 
og har flyttet til Nøtterøy med 
kone og to barn.

flere nyheter på 
engø gård

I forrige uke skrev vi om et skilt på 
Tørkopp der det sto at hest og 
hund var forbudt. I etterkant tar 
ei dame kontakt med oss og 
forteller at hun savner et slikt skilt 
som sto på Fjærholmen. I Nøtterøy 
kommune forteller Ronny Meyer 
at restriksjonene er for å hindre at 
hest og hund gjør fra seg, og gjør 
det utrivelig. – Vi kjenner ikke til 

hvorfor skiltet på Fjærholmen er 
tatt ned, og har heller ikke vurdert 
om det skal settes opp igjen. 
Blant annet vil det være nødven-
dig å se nærmere på vedtaket før 
vi tar stilling til det, sier han. I 
friluftslovens regler for ferdsel-
skultur står det for øvrig at alle 
skal opptre hensynsfullt og rydde 
opp etter seg.   

Skulle gjerne hAtt et Slikt Skilt 

Savner hest forbudt-skilt 

jA til moderne Stil

Teies 
fremtid

debAtten om Teies fremtid 
er på bordet.

mAnglende hAndlingS-
krAft fra Nøtterøys politiske 
ledelse har resultert i manglen-
de planer. Å kjøre gjennom Teie 
er som å kjøre igjennom en 
nedlagt landsby utenfor De-
troit. Noen åpne områder, bil-
vask på en nedlagt bensinsta-
sjon, stengt bank (riktignok en 
del foto av boliger til salgs og 
reservert parkering for de bank-
ansatte), en nedlagt Narvesen-
butikk, et torg som er halvveis 
utviklet til parkeringsplass med 

sesongsalg av jordbær som ho-
vedaktivitet, samt en håpløs 
konstruksjon av butikker og 
parkering med apotek, bokhan-
del og restene av et postkontor. 
Resten er falleferdige og slitte 
hus og garasjer.

nå SkAl Teie utvikles. En yr-
kesdemonstrant kom til byen 
for å hjelpe å bevare med løs-
ninger som skal skape rom for 
myke verdier og nostalgia. Pro-
fesjonelle meningsytrere avfo-
tografert med symboler som 
representerer myke verdier do-
minerer med virkemidlene 
som symboliserer verdier som 
klart sier; vi vil ikke ha forand-
ring.

teie er en tragedie. Om ikke 
kommunen umiddelbart igang-
setter en plan for utvikling vil 
ørkenvandringen fortsette.

Vi SkAl da ikke utvikle Teie til 
Nøtterøy Folkemuseum, et 
slags utvidet Fagertun. Forstår 
at det er en drivkraft for noen. 
Selvsagt kan ett eller to av byg-
gene/garasjene settes opp på 
Fagertun for å minnes.

biler SkAl tydeligvis erstat-
tes og Oslos rødgrønne linje 
skal videreføres til tross for 
håpløse løsninger. Hus skal be-
vares uten å tenke på at disse 
også sto for nytenking og brudd 
på det gamle da de ble bygget. 

er dAgenS Teie vakkert? Nei! 
Gamle hus som ligner låver do-
minerer. Huser pol, bakeriet og 
noe helsekost. Meny-bygget, 
Rimi, jernvaren, italiensk kafé, 
rammebutikk, Øyene-kontoret 
og klokkemakeren er da heller 
ikke noe å skryte av. Beklager, 
beklager, beklager, yrkesde-

monstranter og politikere.

det eneSte bygget med stil på 
hele Teie er Nøtterø Sparebank. 
Det er moderne og bygget for 
fremtiden. Eiendomsmegle-
rens dominerende plakat kan jo 
males over.

kAn Vi ikke rive resten av tor-
get? Gi grunnlag for et aktivt lo-
kalsamfunn med parkering i 
kjellere, moderne butikker, til-
knyttet boliger og kanskje en-
dog kafeer, restauranter og mu-
ligheter for visse private og of-
fentlige serviceinstitusjoner 
som blant annet barnehage og 
eldresenter (hvis det ikke tar 
over for bakeriets rolle som 
samlingssted). Parkering er det 
plass til ved å grave ned og ska-
pe kjellerparkering, eller bygge 
integrerte parkeringshus. 

modellen kAn være bank-
bygget i to eller tre etasjer (kan-
skje fire), hvit, moderne arki-
tektur, som kan gjøre Teie til et 
modell-sentrum. Dette er jo 
muligheten.

er det farlig om dette blir en 
drabantby? Neida, vi skal kon-
kurrere med Tønsberg som for-
søker å få all handel over til Far-
mannstredet, Re, og andre sen-
tra.

Vi hAr så mye å tilby og må 
gripe den sjansen. Modellen er 
laget, Sparebanken gjorde den 
jobben. Er kommunen klar til å 
delta? Noen har strategi for å 
utvikle Teie for 1920. Et moder-
ne Teie for fremtiden og 2050 er 
en annen strategi.

                                                                Olav ljøsne 
Søndre Årøy
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