Kongelige besøk i Gjerstad

Utenfor Stiftsgården i Trondheim i forbindelse med Kongeparets 25-årsjubileum som
kongepar i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Kongefamilien
Det norske Kongehuset består av Kong Harald, Dronning Sonja, Kronprins Haakon,
Kronprinsesse Mette-Marit og Prinsesse Ingrid Alexandra. Den øvrige Kongelige
familie omfatter i tillegg Prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, Prinsesse Märtha
Louise, Ari Mikael Behn, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah
Behn og og Prinsesse Astrid, fru Ferner. Mer på Kongehuset nettside.

Kong Harald og Dronning Sonja 80 år i 2017. Foto: Lise Åserud / NTK Scanpix

Kronprinsesse Mette Marit i 2017

Foto: igjerstad
Besøket 07.06.2017 var en del av et Kronprinsessens opplegg hvor hun besøker
steder hvor med det såkalte Litteraturtoget. På veien stoppet toget blant annet i
Gjerstad der Kronprinsessen skal besøkte folkebiblioteket. Kronprinsessen besøkte
på turen også Asker, Bø, Tvedestrand, Vennesla og Kristiansand.
Biblioteket i Gjerstad, med tre åpningsdager i uka er representativ for en rekke
norske kommuner. Det har stor betydning for lokalsamfunnet med sin tilgang til både
fag- og skjønnlitteratur, sa kronprinsessen.

Hans Majestet Kong Harald V i 2015

Foto fra: igjerstad.no Se flere bilder på http://www.igjerstad.no/storartet-kongebesok-igjerstad og på http://www.austagderblad.no/

Kong Harald V besøkte Gjerstad 27. september 2015. Kongen kom med
"kongevognen" i flott høstvær til Gjerstad stasjon. Besøket var ett ledd i
målsetting om å besøke samtlige kommuner. Tidligere på dagen besøkte
Kongen Drangedal kommune. På Gjerstad stasjon ble Kongen tatt i mot
av fungerende Fylkesmann Knut Berg, Politimester Kirsten M. Lindeberg
og Ordfører Inger Løite. Kongen fikk blomster av Ylva Bulut og Milad
Sademi, elever på Gjerstad skole og Gjerstad storband spilte. Fra
stasjonen gikk turen til Brokelandsheia i veteranbussen til Henning
Aasbø. Henning har mange års erfaring som bussjåfør, men dette ble
nok det mest gjeveste oppdraget han har hatt. Gjerstad Kommune hadde
ryddet bort noe av krattet langs vegen slik at Kongen fikk bedre utsikt og
slapp å kjøre i en grønn tunnel.
Ved ankomst Brokelandsheia var elever fra Fiane skole og Abel
ungdomsskole møtt fram. De ga en demonstrasjon i programmering av
lego-roboter som er en del av kommunens realfag prosjekt. Deretter var
det guidet rundtur med Ordfører Inger Løite i regnskogen til Den Lille
Dyrehage og gründerne Terje Jensen og Nils – Harald Reiersen fortalte.
Kongen er beskytter av Regnskogfondet og det var naturlig at Kongen
fikk en omvisning her. Kongen ble imponert over både eksotiske dyr og
planter. Kongen selv har tidligere satt fokus på hvor viktig det er å bevare
regnskogen, bl.a. ved sitt besøk i Amazonas

Kongen avsluttet besøket med et møte med mangfoldet i Gjerstad
kommune, der han ble presentert for bygdas unge og gamle. Også
integrerings-prosjektet der Brokelandsheias egne innbyggere på eget
initiativ har skapt et inkluderende, fargerikt felleskap ble presentert.
Kongen møtte også kommunerepresentantene, representanter fra
Gjerstad JFF og Gjerstad Idrettslag samt asylmottaket på Egdehall.

Ordfører Inger Løite ledet Kongen gjennom de ulike postene på
programmet. Hun holdt en flott tale og fikk fortalt Kongen litt om bygdas
historie og aktuelle satsingsområder. Deretter fikk Kongen overrakt en
gjerstadkniv og en bok om turområdene i distriktet. Foto: igjerstad.no

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette - Marit i 2010

2. september 2010 besøkte Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette –
Marit Gjerstad. Kronprins Haakon sto for åpning av nye Abel
ungdomsskole og snakket om verdighet. Besøket var en del av
besøksrunden i Aust-Agder med besøk både i Grimstad, Arendal,
Vegårshei, Froland samt Evje og Hornnes.

Kronprinsparet var innom både barneskolene og Gjerstadheimen samt
vår nyrestaurert kirke på bygdas tusenårssted. Lunsj med innbudte
gjester og mange av bygdefolket serverte Ordfører Rune Hagestrand på
Holmen Gård. Her var det også underholdning av lokale aktører. Jakob
Haugen, Jakken framførte Storelgen av Bjarne Apland.
Foto: Svein Walstad / AAB

Hans Majestet Kong Olav V var innom i 1968

Kong Olav V var innom Gjerstad stasjon da han i 1968 åpnet
Konvoibyen i Risør. Da laget Gjerstad Idrettslag espalier i sine røde og
blå drakter. Kongen fikk en ekte Gjerstad- kniv med Mostad blad og
Høgbråt skaft og slire. Veien til Sundebru hadde en da passet på å få
gruset og skrapet til de ukjennelige.

Hans Majestet Kong Haakon VII og daværende Kronprins Olav i
1935

Kong Haakon VII og daværende Kronprins Olav avla Gjerstad besøk da
Sørlandsbanen ble åpnet senhøsten i 1935. Det var stor stas.
I Aust Agder blad hadde Torstein Skaali i 2010 en artikkel om
kongebesøk. Vi gjengir noe fra artikkelen nedenfor.
Fylkesmann Jonas Pedersen, fylkestinget, politimester og noen andre
bikser kom fra Arendal. Fra både Risør kommune og Søndeled
kommune kom ordfører og formannskap. Fra Gjerstad var hele
kommunestyre (herredstyret) og alle skolebarna møtt fram på Gjerstad
stasjon. Hornmusikanter fra Risør var også på besøk.
Alle voksne hadde paraply for det regnet noe veldig, klissvåte ble de.
Kongen hilste på alle som hadde talt eller på annet vis hadde gjort seg
fortjent til et kongelig håndtrykk. Lill-Erik gikk over plattforma og bort til
kronprinsen, lette på lua og håndhilste. « Guddagen Ola, og takk for sist,
håssen har du det ?» «Takk, bare bra, og du også håper jeg», sa
kronprinsen og smilte over hele fjeset.

Lydia hadde med en appelsin. Hun tenkte det var godt for han på toget.
Hun var kommet rett bak Kongen da en voksen dame sa at dette må du
kje gjøre, så måtte Kongen reise videre uten appelsin. På Almuestaua,
som den gang ble skrevet «Heradshuset» hadde vår siste kirkesanger,
Solheim finpusset Kongesangen med barna fra de fire øvre
skolekretsene. Først når siste vogna forsvant i tunnelen fikk en begynt
på sangen. Når sangen var slutt fikk en tømt skoa for vann. Så var det å
ta på heimveien fra en minnerik dag. En hadde sett Kongen, Kong
Håkon VII og han som seinere ble Kong Olav V.
Les mer om Kongehuset på:
http://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=27163&sek=26940

