2020

STYRELEDER HAR ORDET
For ett år siden viet jeg noe av
innledningen til corona-viruset som
hadde satt sitt preg på både oss i
Skogselskapet, den enkelte, og hele
samfunnet i 2019. Det har jammen meg
2020 også gjort.
Også 2020 har blitt et annerledes år for
Skogselskapet i Vestfold. På tross av dette
har vi gjennomført mye som var planlagt
og benyttet tiden til andre viktige
oppgaver og tiltak. Vi ser fortsatt økt bruk
av skog og utmark av vår befolkning til
rekreasjon, treningsarena og familiære
aktiviteter. Dette gleder oss i
Skogselskapet, og gir oss ﬂere muligheter
for å nå ut om skog og skogens
fortreﬀelighet og verdi inn i framtida!
Vår trofaste, aktive og dyktige daglige
leder gjennom 25 år; Tor Anton takket av
fordi han nå er kvaliﬁsert til å bli
pensjonist og fått NAV som «arbeidsgiver». Som erstatter har vi ansatt Anita
Sæterøy som ny daglig leder i 60%
stilling. For oss i styret var dette en
spennende, motiverende og viktig jobb,
som ble gjennomført med kun egne
ressurser. Vi valgte å gjøre hele prosessen
selv og ﬁkk mange søkere med god og
variert bakgrunn og kompetanse. Vi i
styret er overbevist om at vi har valgt den
rette og er så langt svært tilfreds med
Anita og den jobben hun gjør! Vi ønsker
henne hjertelig velkommen til oss, og
lykke til med jobben som daglig leder!
Mye forandrer seg i samfunnet og
omgivelsene, men skogen og skogens
ressurser er relativt stabile og til stede
uten de helt store forandringene. Noen
endringer skjer på naturens betingelser
som f.eks. tørke, mens andre forandringer

skyldes vår påvirkning gjennom
forvaltning og aktiviteter. Begge disse
områdene påvirkes mer og mer av klimaog miljøeﬀekter, engasjement og
påvirkninger fra omgivelsene rundt oss
og politiske innspill og vedtak som
utfordrer oss og andre med skogen som
interessefelt - på en ny og annerledes
måte enn tidligere.
Skogen og det biologiske mangfoldet
skogen representerer og innehar er ett av
de viktigste elementene i bidraget til en
mer bærekraftig og miljøpositiv verden
framover. Påvirkningene utenfra øker, og
behovet for å samle kreftene i skogbruket
blir viktig. Skogselskapet i Vestfold vil her
kunne få en enda viktigere rolle og
utnytte sin «nøytrale» posisjon i dette
arbeidet på en særdeles aktiv og positiv
måte overfor storsamfunnet og
befolkningen. Vi må komme på
oﬀensiven med dialog, kunnskap og
aktiviteter som bidrar positivt til videre
utvikling av skogen, skogbruk,
forvaltning, og samspillet mellom
verdiskaping, natur, folkehelse og
bærekraft!
Takk til alle som bidrar til vårt arbeid, alle
som støtter opp om oss, til Jens, Tor
Anton og Vidar for dugnad og viktige
aktiviteter, og til Sandefjord Kommune
for å stille kontorplass og et hyggelig
arbeidsmiljø til rådighet for vår daglige
leder og oss i styret.
Ramnes 05.08.21

Per Asbjørn Andvik, styreleder

INNKALLING TIL ÅRSMØTET
Skogselskapet i Vestfold 2021
Onsdag 22. september kl.17.00
Bygdehuset Sagatun, Vivestad
Adresse: Vivestadlinna 528, 3175 Ramnes

Tid:
Sted:

Program
Kl. 17

Skogbefaring i gårdsskogen til Barbro og Jan Per Stokke i Vivestad. Oppmøte v/Sagatun.
TEMA: Gårdskogene i Vestfold - ressurs for gården eller varig vern?
Frustrasjon eller kilde til inspirasjon?
Klarer vi å se mulighetene småskalaskogbruket gir når det gjelder inntekter, binding av CO2,
artsmangfold og kilde til rekreasjon for Vestfolds befolkning? Har vi muligheter for å
kombinere dette på en måte som ivaretar mange interesser og som samtidig tar vare på
ressursene for kommende generasjoner?
Tidligere skogansvarlig hos fylkesmann, bonde og skogeier Johan Christian Haugan tar
oss gjennom ﬂere aktuelle vinklinger og dagsaktuelle blikk mens vi går . Mulighet for
debatt og innspill underveis.

Kl. 19
Kl. 20 - 21

Middag og kaﬀe
Årsmøte

Saksliste:
1.

Åpning av årsmøtet ved styreleder
Per Asbjørn Andvik
2. Velkommen Vivestad
3. Godkjenning av innkalling
4. Valg av møteleder og referent
5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
6. Årsmelding og regnskap
7. Valg – kfr. valgkomiteens innstilling
8. Medlemskontingent for 2020
9. Eventuelle innkomne saker
10. Orientering ved daglig leder

Av hensyn til bevertningen må vi ha påmelding til årsmøtet
innen 17. september til vårt kontor,
på tlf. 971 44 673 eller e-post: as@skogselskapet.no
Husk å ta med klær og fottøy for utebruk etter været.
Styret ønsker velkommen og håper å se deg på årsmøtet!

Per-Asbjørn Andvik
Styreleder

Anita Sæterøy
Daglig leder

Fra statistikken for Vestfold i 2020, er det verdt å merke seg:
•

Det er små eiendommer i Vestfold. 18,6 % av det produktive
skogarealet ligger på eiendommer under 250 dekar og 32,9 % av
skogarealet på eiendommer under 500 dekar.

•

De små eiendommene bidrar likevel med en betydelig andel av
tømmeret som ble avvirket i Vestfold i 2020, henholdsvis 25,6 % fra
eiendommene under 250 dekar og 42 % når eiendommene mellom 250
og 500 dekar er inkludert.

•

Det er en stor og veldig gledelig økning i ungskogpleieaktiviteten fra
2019 til 2020 i Vestfold-kommunene. Nå var riktignok nivået
ekstraordinært lavt i 2019, men nivået i 2020 var det høyeste på mer
enn 20 år. Det er en positiv trend vi må jobbe hardt for å opprettholde.

•

Skogeierne i Vestfold gjør en stor del av skogkulturjobben selv.
I Vestfold stod skogeierne for utplanting av 39 % av plantene. Der skiller
vi oss ut i landet ellers. Av utført ungskogpleie, gjorde skogeierne i
Vestfold selv jobben på 56 % av arealet. Der skiller vi oss også ut.

•

Det bør fremheves at Vestfold-skogeierne er aktive på egen eiendom.

•

Det bør også fremheves at aktiviteten på de små eiendommene er
svært viktig, både for å opprettholde produksjonen og CO2-bindlingen
på de små eiendommene og for å forsyne industrien med viktig virke.

•

Så må vi oppfordre skogeierne til å føle ansvar og ta ansvar for å
forvalte skogressursene aktivt og følge opp med planting og
ungskogpleie etter hogst.

Ingrid Knotten Haugberg
seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

TANKER RUNDT:

Fremtidens skogbruk i Vestfold
Vestfold er kjent for sine ﬂotte bøkeskoger, gamle eikeskoger og ikke minst
god produksjonsevne i granskoger.
Vestfold er rik på naturmangfold,
mange treslag som trives og forynger
seg naturlig her. Dette mangfoldet
skyldes ikke minst eierstruktur.
Det er ikke ofte det blir nevnt at
eierstruktur er en betydelig faktor som
bidrar til skogens mangfold. Hver skogeier har ulike tanker om hvordan hans
eller hennes skog skal forvaltes, og de har
ulikt formål med skogen sin.
En gjennomsnittlig skogeiendom i
Vestfold ligger på ca. 250 dekar
produktivt skogareal. Bare i Sandefjord
kommune har vi i overkant av 800
skogeiere, altså 800 ulike forvaltningsmetoder. Ser en dette i et større perspektiv er store arealer i Vestfold svært
forskjellig fra hverandre og utgjør et
mangfoldig skogbilde.

Trenden i dag er dessverre at få skogeiere
har interesse for skogen sin. Noe skyldes
nok det dårlige ryktet skogbruket har fått
om at det er så dårlig økonomi i det å
drive skogbruk, men det er også en større
andel av skogeiere i dag som har lite
kunnskap om hvordan drive og forvalte
skogen sin.
Skogen blir overlatt til seg selv og forlatt.
Dette vil på lang sikt bidra til et fattigere
artsmangfold, lavere CO2 binding og ikke
minst en dårlig naturopplevelse.
Skogdebatten i dag er ofte ensidig
vinklet; plantasjeskogbruk vs. biologisk
mangfold. Virkeligheten er ikke slik og
skognæringen er ikke beslutningstaker
med tanke på hvordan skogen skal
skjøttes og forvaltes - det er skogeier.
Skogselskapet er et viktig ledd i Vestfold
skogbruket i det å skape en større
interesse for skogen, ikke minst blant
skogeiere.
Kunnskap om samspill mellom ulike
treslag, ulike skjøtselsmetoder og hogstformer er eksempler på tema som kunne
fange interessen til skogeieren - rett og
slett skape debatt om hvordan en skal
bruke naturen. Skogen er ikke statisk og
som skogeier er det viktig å lære seg
samspillet mellom skogen og mennesket.
Det å overlate skogen til seg selv er etter
min menig hverken bra for biologisk
mangfold eller skogen.

Sanela Jacobsen
Rådgiver skogbruk, Sandefjord Kommune
August 2021

STYRETS BERETNING
Virksomhetens art
Skogselskapet i Vestfold er en ideell
medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det
norske Skogselskap. Vår virksomhet er
nedfelt i selskapets strategi og har
følgende visjon og hovedmål:
Alle mennesker skal oppleve skog som en
verdifull kilde til livskvalitet.
Skogselskapet skal arbeide for at skogen
bidrar til en mer bærekraftig
samfunnsutvikling.
Styrets arbeid
Styret har vært samlet til 10 styremøter
og behandlet 20 saker i meldingsåret.
Saker av spesiell interesse:
•
Ansettelse av ny daglig leder
Daglig leder i mange år, Tor Anton
Andersen, meddelte styret tidlig at han
ønsket å slutte i sin stilling etter oppnådd
aldersgrense. Stillingen ble utlyst på
agrojobb.no, SkogsNorge.no, Grønt
Fagsenter og vår nett/fb.side. Vi ﬁkk 12
søkere til stillingen.

Styreleder og daglig leder gjennomførte
en grundig ansettelsesprosess i
samarbeid med styret. Det ble gjennomført 2 intervjurunder i Seterskoghytta.
Anita Sæterøy ble tilbudt stillingen og
takket ja. Hun begynte i 60% stilling
15.september. Anita er 43 år og bosatt i
Våle. Hun er diplommarkedsfører fra
Norges Markedshøgskole. Har arbeidserfaring fra prosjektledelse i
Reklameservice og Re kommune. Hun har
vært ansatt i barnehage og markedskonsulent i magasinet Agenda. Hun har
ingen skogfaglig utdannelse.
Tor Anton fortsetter, etter avtale, som
ansvarlig for skogeiendommene. Han
bistår Anita i en overgangstid slik at hun
raskere kommer inn i stillingen.
•
Jordskiftesaken på Skjeldrum
Jordskifteretten kom på slutten av året
med et forslag til jordskifteavgjørelse.
Denne pålegger partene å gjennomføre
felles tiltak for opprusting av driftsveien
og etablering av velteplass for tømmer.
Skogselskapet pålegges, på vegne av
interessentene i veien, å gjennomføre
søknadsprosess og befaringer og
innhente pristilbud fra aktuelle
entreprenører. Forslaget til løsning kom
først i desember så videre framdrift i
saken må utsettes til våren 2021.

•
Mulige samarbeidspartnere
Ei gruppe fra styret har, sammen med
daglig leder, jobbet for å ﬁnne mulige
samarbeidspartnere for å bedre vår
synlighet og økonomi. Deler av styret, Per
Asbjørn Andvik, Ellen Finne og Tor A.
Andersen inviterte seg selv til et møte
med deler av styret i Viken Skog. Møtet
ble holdt på massivtrefabrikken Splitcon i
Modum. Organisasjonssjef Olav Bjella,
styremedlem Ragnhild Hallenstvedt (fra
Andebu) og daglig leder ved Splitcon
Kristine Nore. Bjella påpekte spesielt vår
ideelle virksomhet og var svært tilfreds
med den viktige oppgaven Skogselskapet gjør mot barn og ungdom for å
opplyse om skogen og skogbrukets
muligheter. Han oppfordret oss til å gå i
dialog med skogeierlagene for et tettere
samarbeid om skoleskogdagene. Viken
Skog vil se positivt på en søknad om
økonomisk støtte til dette arbeidet.
Eiendommer
•
Skjeldrum skog (Drammen)
Det har ikke vært noen aktivitet i skogen i
meldingsåret.
Jordskiftesaken på Øvre Skjeldrum er
fortsatt ikke løst.
Partene var innkalt til rettsmøte i august
hvor jordskiftedommer gikk igjennom
forslag til jordskifteavgjørelse. Denne
pålegger partene å gjennomføre felles
tiltak for opprusting av driftsveien og
etablering av velteplass for tømmer.
Skogselskapet pålegges å gjennomføre
søknadsprosess, og innhente pristilbud
fra aktuelle entreprenører.
Forslaget ble sendt oss i begynnelsen av
desember da det var vinter på Skjeldrum.
Vårt oppdrag blir derfor, som nevnt
tidligere, ikke gjennomført før våren
2021.

•
Seterskogen (Andebu)
Tørkesommeren 2018 har fått store
konsekvenser for skogen i Seterskogen.
Her er mye tørkesvak mark og det har ført
til tørke- og billeskader på granskogen
før hogsmodenhet. På grunn av dette ble
hele åspartiet syd for hytta avvirket tidlig
på året under ﬂotte driftsforhold. Nabo
Magne Gan var ansvarlig for drifta på ca.
600 m3. Som et forsøk er hogstﬂata
markberedt.
Det er gjennomført ungskogpleie i
forskjellige bestand, til sammen ca. 25 da.
Råte i inngangspartiet på hytta er
reparert med nytt tømmer og nye søyler i
regi av Vidar Flåteteigen.
Skogdager med skolebarn fra Andebu er
gjennomført som tidligere med base fra
gapahuken.
•
Haugen skog (Sandefjord)
Jens Stenklev har også dette året lagt ned
en stor innsats som vaktmester, skogskjøtter og ansvarlig for skoleskogdagene
fra gapahuken. Selv med coronarestriksjoner er det gjennomført mange
skogdager for skolebarn i grunnskolen fra
forskjellige skoler i Sandefjord. Jens har
stor kontaktﬂate så det har ikke manglet
på voksne som vil hjelpe til.
Et stort ungskogfelt på ca. 30 da. er
avstandsregulert nord i teigen.
Litt om informasjonsvirksomheten
Skogdager i Seterskogen og Haugen
Det har vært et vanskelig år også for oss i
Skogselskapet. Restriksjonene i
forbindelse med covid-19 gjorde at vi
ikke ﬁkk gjennomført skogdager som vi
ønsket. I tillegg ﬁkk vi ikke tilslag på noen
av våre søknader om økonomisk støtte
fra de store stiftelsene.

Vi klarte imidlertid å få til mye selv med
restriksjoner og liten støtte.
Det ble gjennomført til sammen 18
skogdager fra våre gapahuker med
skolebarn fra forskjellige barneskoler i
Sandefjord. Ca. 500 elever pluss lærere
har fått en positiv opplevelse i skogen og
lært litt om hvorfor skogen er så viktig for
alle skapninger.
Jens og Tor Anton er fortsatt er radarpar
og Anita har kommet inn som et friskt
pust og lærer oss gamle nye måter både å
tenke og gjøre ting på.
De store skoleskogdagene
De store skoleskogdagene som tidligere
har vært et samarbeid lokale skogeierlag
og skogansvarlig i kommunene har vi
ikke fått gjennomført i meldingsåret.
Årsaken er selvfølgelig coronarestriksjonene, men også skifte av daglig
leder som har medført at vi har prioritert
andre arbeidsoppgaver.

Naturstien i Vestmarka utenfor Larvik
Naturstien ble etablert på åttitallet som
et samarbeid mellom Larvik og omegn
Turistforening, Larvik kommune, Fritzøe
Skoger og Skogselskapet.
Naturstien går fra Rømminga opp til
Lauvesetra og langs bilveien tilbake til
Rømminga. Den består av 21 store infotavler med opplysning om skog, natur og
lokale forhold knyttet til skogen. Stien har
et stort behov for restaurering.
Skogselskapet sentralt har fått midler av
sparebankstiftelsen til slikt arbeid og vi
får midler derfra til arbeidet. Det har vært
kontakt med turistforeningen og Fritzøe
skoger og det er enighet om at stien har
så stor verdi at den bør restaureres. Vårt
styre er enig i dette, men har ingen
økonomiske midler å legge i prosjektet.
Ny daglig leder har befart deler av stien
sammen med tidligere daglig leder og
Ellen Finne fra styret.
Medlemmer
Ved årsskiftet var det registrert ca. 270
medlemmer. Medlemstallet har vært
synkende, men ca. 10 nye medlemmer
har kommet til dette året. Det er positivt,
og særlig da disse er mennesker som er
yngre enn ﬂere av de vi lenge har hatt
som langvarige medlemmer. Skal vi
overleve som medlemsorganisasjon må
vi likevel ha ﬂere nye medlemmer. Mange
«heier» på Skogselskapet, men vegrer seg
for å bli medlem. Hva skal til? Dette er en
viktig oppgave for oss alle. Et første
forsøk blir å kunne appellere gjennom
ﬂere familiearrangementer, temakvelder
o.l. Så får tiden vise om vi lykkes. Mange
av våre medlemmer, også de livsvarige,
innbetalte medlemskontingent i
meldingsåret og det er styret svært
takknemlig for.

TILLITSVALGTE OG
ADMINISTRASJON
Styret i Skogselskapet i Vestfold er etter årsmøtet i 2020 sammensatt slik:
Navn
Per Asbjørn Andvik, Re (leder)
Morten Tallaksen, Larvik (nestleder)
Bjarne Sommerstad, Sandefjord
Ellen Finne, Larvik
Johan Christian Haugan, Re

Valgt av
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet

Periode
2019-2021
2020-2022
2020-2022
2019-2021
2020-2022

Varamedlemmer
Åge Lindseth, Hof
Bernt Bonden, Sande

Årsmøtet
Årsmøtet

2019-2020
2020-2021

Valgkomite
Magne Gran, Sandefjord (Leder)
Jon Økter, Sandefjord
Berit Nordby Pettersen

Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet

2019-2022
2020-2023
2020-2023

Revisor
Merkur Regnskap SA v/Hans Arne Risnes
Administrasjon
Anita Sæterøy
Regnskapsfører

Daglig leder og styrets sekretær i 60% stilling
Andebu Regnskapskontor v/Anette Bogevik

Økonomi
Resultatregnskapet for 2020 viser et
underskudd på kr. 388 626. Dette er
langt høyere enn i 2019 og skyldes i
hovedsak mye ressursbruk på ansettelse
av ny leder, noe begrenset aktivitet på
grunn av korona m.m. Regnskapet er i
henhold til regnskapsloven avlagt under
forutsetning om fortsatt drift.
Regnskapet består av en ideell del og en
næringsdel (skogbruk). Det er i den
ideelle delen vi svært gjerne skulle hatt
litt bedre økonomi.
Årsmøte 2020
Årsmøtet var lagt til den nye skihytta
ved Montebello Skiarena på Vestskauen
i Sande 24. september. 38 medlemmer
og inviterte gjester var møtt fram.
Styreleder Per Asbjørn Andvik ønsket
velkommen. Ordfører i Holmestrand Elin
Gran Weggesrud ønsket årsmøtet
velkommen og fortalte kort fra den nye
storkommunen, der Sande og
Holmestrand nå er slått sammen.
Årsmelding og regnskap ble opplest og
godkjent uten kommentarer.
Valgene ble ledet av Berit Pinnestad fra
valgkomiteen. Alle valg ble gjort
enstemmige, etter innstilling fra valgkomiteen, ved akklamasjon.
Medlemskontingenten ble besluttet å
økes til kr. 400 pr. år for personlige
medlemmer og kr. 800 pr. år for lag og
foreninger.
Til slutt ble Tor Anton Andersen takket
av som mangeårig daglig leder i
Skogselskapet i Vestfold og Anita
Sæterøy ble ønsket velkommen som ny
daglig leder.

Etter årsmøtet var det skogbefaring i
skog- og turområdene rundt skihytta på
Vestskauen ved Bjørn Elnan fra
Landbrukskontoret, Holmestrand
Kommune. Tema var turstier og
tømmerveier, billeangrep og tørkesommeren 2018, konsekvenser og
tilretteleggelse for friluftslivet. Seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg fra
Fylkesmannen, skogeier i Vestskauen/
skogsjef i Selvik Bruk, Maria Bostrøm og
Bjørn Elnan holdt interessante og
tankevekkende innlegg underveis.

Andebu, 16.08.2021

Per Asbjørn Andvik
Styrelder

Anita Sæterøy
Daglig leder

Morten Tallaksen
Nestleder

Bjarne Sommerstad
Styremedlem

Johan Christian Haugan
Styremedlem

Ellen Finne
Styremedlem

Styremedlem

Til årsmøte i Skogselskapet i Vestfold
REVISJONSBERETNING FOR 2020
Vi har revidert årsregnskapet med tilhørende årsberetning for Skogselskapet i Vestfold som
viser et underskudd på kr 388.626.
Underskuddet fordeler seg med kr 49.663 i overskudd for skogsdriften og kr 438.289 i
underskudd for den ideelle virksomheten. Driftsresultatet (før finansposter, skatt mv) er hhv
kr 82.301 i overskudd for skogsdriften og kr 497.417 i underskudd for den ideelle
virksomheten.
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk i Norge. Vår oppgave er å gi
uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har utført revisjonen ved kontroll av samtlige balanseposter, kontroll av tilfeldig utvalgte
resultatposter, arbeidsgiveravgiftpliktige ytelser og selskapets merverdiavgiftsoppgave.
Årsregnskapet er avlagt med forutsetning om fortsatt drift. Etter vår mening er årsregnskapet
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen
til Skogselskapet i Vestfold per 31.12.2020. Vi mener likedan at ledelsen har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Uten at det har betydning for det avlagte årsregnskapet vil vi bemerke at selskapets
balanseposter, definert som omløpsmidler per 31.12.20, utgjør kr 2.474.866, mens
omløpsmidlene utgjorde kr 2.917.848 per 31.12.19, en nedgang på kr 442.982. Selskapet har
i denne sammenheng ubetydelig kortsiktig gjeld. Selskapets likviditet er derav god. Som det
fremgår av årsregnskapet har det vært et betydelig inntektsbortfall for den ideelle
virksomheten med reduksjon i tilskudd/gaver på kr 182.336 sammenlignet med 2019.
Som nevnt i styrets beretning bør selskapet ha fokus på å bedre balansen mellom inntekter og
aktivitets- og kostnadsnivå i den ideelle virksomheten for å beholde en god økonomisk
handlefrihet også i fremtiden.

Hvittingfoss, den 24. august 2021

Merkur Regnskap SA

Hans-Arne Risnes
Daglig leder/ARF

Merkur Regnskap SA
Hvittingfoss

Avd. Kongsberg

Avd. Fiskum

Avd. Lardal

Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
Tlf: 31 00 50 00
Faks: 31 00 50 19

Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
Tlf: 31 00 50 20

Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
Tlf: 31 00 50 30

Postboks 2
3276 Svarstad
Tlf: 31 00 50 33

Foretaksregisteret: 985 836 949 MVA
E-post: post@merkur-regnskap.no
Internett: www.merkur-regnskap.no

Du lever
Du rusler gjennom skogen
med sol på hendene dine
som varmen av blyge kjærtegn.
Da trår du på en kongle på stien,
kjenner det mjuke trykket av den
gjennom sålen på skoen din.
En liten hendelse,
så liten at den nesten er ingenting.
Men vær hos den
med hele ditt menneske.
For det hender deg på Jorden dette.
Du lever. Lever.
Hans Børli

Skogselskapet i Vestfold
- tilsluttet Det Norske Skogselskap
Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu
Kontonr: 93650732020 - Org. nr: 938803307
E-post: as@skogselskapet.no
www.skogselskapet.no
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