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LEDER APRIL 2015
Værsågod alle sammen! Dere sitter nå med en rykende
fersk utgave av Skjærgårdsnytt, en avis full av hyggelige
saker. Jeg synes at velarbeidet i Bergan vel går veldig godt
for tiden. Vi har mange engasjerte medlemmer i styret
og i friluftskomiteen. Ikke for det, det er stadig plass til
flere. Det er særdeles hyggelig hvis vi kunne engasjert den
yngre delen av innbyggerne i velet, gjerne de som har barn
på Oserød skole.
Det er mye positivt som skjer i velet for tiden, noe denne
utgaven av Skjærgårdsnytt bærer preg av. Jeg sitter og
skriver denne lederen mens jeg ser solen går ned, og
tidligere i dag var jeg en tur ute på Barneskjær sammen
med lederen for friluftskomiteen, og vi malte de to siste
soverommene!

I år som tidligere år inviterer styret alle medlemmer
i komiteene til sommerfest på Barneskjær. I år blir
datoen 12. juni (fredag før konserten). Dette er en liten
påskjønnelse for alt det gode dugnadsarbeidet som er lagt
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ned gjennom året. For alle som lurer på om de skal melde
seg til «tjeneste», må jeg bare si at jeg synes det er et
veldig godt og sosialt miljø i foreningen vår for tiden. Det
skyldes alle de positive menneskene som også har mange
gode ideer om hva vi kan gjøre for å holde på et godt
samarbeidsmiljø.
På tampen av lederen er det en glede for meg å ønske
alle innbyggere i Bergan vel en flott vår og etterhvert en
fantastisk sommer!

Vi ses vel på Barneskjær?
Jan P.
Leder, Bergan vel

Styret/Redaksjonen:

Kontaktinformasjon:

Tor Bartnes
Jan-Erik Bjørge
Monica Ellefsen
Petter Grødem
Are Haug
Gustav Kamfjord
Kim Larsen
Kristian Lightfoot
Hilde Kari Maugesten
Jan Pedersen

Barneskjær:
Bob Voith
33 38 73 60
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Leder:
Jan Pedersen
97 16 07 56
j-peder4@online.no
q

www.berganvel.no
www.facebook.com\BerganVel
Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134
Årskontingent kr. 150,-
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1. Hvor har du vært i påsken?

4 PÅ KIWI

Thomas Kristiansen
Torød

Kenneth Larsen
Skallestad

1.
Jeg har vært på Koster
i påsken.

1.
Hjemme

2.
EL-bil er bra for det
har jeg selv.

2.
EL-bil er fint. Har ikke selv
men har hybrid.

Anita Skjerdal
Knarberg

Liv og Frank Fossum
Torød

1.
På fjellet

1.
Veggli

2.
Det er sikkert fint.
Har aldri kjørt EL-bil.

2.
Det er bra.

Av Camilla Ellefsen og Elise Sundby Dalen
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2. Hva syntes du om EL-bil?

SILJE NERGAARD TRIO
KOMMER TIL BARNESKJÆR

Tradisjon tro skal Barneskjær også i år få besøk av en flott
artist. Lørdag 13. Juni står Silje Nergaard Trio på den lille
senen. Dette blir vakkert!
Silje Nergaard er en velkjent artist for de fleste av oss.
Hun har gitt ut en lang rekke album og har blant annet
vært nominert til spellemannsprisen. I 2005 fikk hun
Gammleng prisen. Til oss har hun med seg sine faste
musikere og lover en flott kveld på Barneskjær.

KONSERTEN STARTER
CA KLOKKEN 20.00.
Også i år har vi vært heldig å få hjelp av de frivillige
kreftene som bor i vårt område. En av de største
utfordringene med å holde konsert på Barneskjær er
transport. Som de siste årene stiller kaptein Arne Gustav
Nilsson opp og vil kjøre publikum til og fra Knarberg.
Transporten starter ca klokken 18.00 med retur etter
konserten.

Vi er avhengig av sponsormidler for å få regnestykket til
å gå opp. Kiwi og Meny har stilt opp på alle konsertene,
det samme gjør de i år. Tusen takk for at dere gjør
dette mulig! Dersom andre føler seg fristet til å sponse
konserten er det plass til flere. Gi lyd fra dere så finner vi
en god løsning.

Billetter vil koste det samme i år som i fjor, 250 kroner
for voksne. Barn under 16 år kommer gratis inn. Det
er mange som allerede har sikret seg billetter og det er
smart å være tidlig ute. Billetter kan kjøpes ved å ringe 90
66 52 57.
Vi har søkt om ambulerende skjenkebevilling ( medbrakt
vil ikke være tillatt ) og det vil være noe salg av mat. Ta
med kontanter.
Bergan vel håper på en fantastisk opplevelse for alle som
kommer.

VI GLEDER OSS!
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NØTTERØY TENNIS

SPÅRTEN :-)

Nøtterøy Tennis lanserer nå i år en online web booking
tjeneste for tennis banen på: www.nif-tennis.no

Dette blir gjort for at enda flere i nærmiljøet skal få tilgang
til de flotte tennisbanen på Nesskogen
Tom Erik Baglo tar over som ansvarlig for det sportslige,
og Nøtterøy IF hovedforening tar det admin ansvaret for
tennisgruppen.

Klubben kommer også til å lage et meget hyggelig tilbud
for alle Nøtterøy IF undergruppers medlemmer om at de
kan spille for en lav årlig pris.

NØTTERØY FOTBALL
Nøtterøy Fotball sammen med Vestfold fotballkrets
inviterer alle jenter mellom 4 og 14 år til Jus4Girls
jentenes fotball dag søndag 26 April kl 12.00 på
Nesskogen.
Jentenes dag handler om:
- Oppstart av nye jentelag
- Lek med ball
- Rekruttering av jenter
- Introduksjon klubb
- Gøy med venninner
- Fair Play
- Inkludering
- Fotball med venninner

Innhold jentenes dag:
12.00 – 12.30     Velkommen
12.30 – 15.30     Aktiviteter / lek
1530-     Avslutning

NØTTERØY FRIIDRET
Nøtterøy Friidrett ble tildelt årets kretspris for sitt arbeid
med klubben.
De er nå den største friidrettsgruppen i Vestfold med
raskest medlemsvekst.
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VIL DU VÆRE MED PÅ
TERRENGSYKLING?
Nå som vinteren etter hvert har sluppet taket, er det
på tide å komme seg på sykkelen og begynne å trene
litt igjen. Det er mange som synes det er trivelig å sykle
sammen, så vi har startet en gruppe som treffes en gang
i uken og sykler en tur på mellom 1,5 og 2 timer hver
tirsdag.
Dette er ikke et konkurranseparti!!

Målet er at alle skal henge med på hele runden, og vi
venter på hverandre. Vi bytter på å bestemme hvor vi skal
sykle, så det er en fin variasjon i stivalg. Oppmøte ved
Meny på Skallestad kl. 19.15 hver tirsdag.
Se også facebook gruppen «Terrengsykkel trening,
Knarberg» og send en venneforespørsel, så får dere
informasjon direkte!

Det er sørgelig få jenter / damer med på turene våre så
det hadde vært hyggelig om det var noen venninner som
kunne tenkt seg å syklet litt i skauen også.

VEL MØTT!
HÅPER AT VI BLIR MANGE!

NØTTERØY FRIIDRETT

Første onsdagen etter påske startet Nøtterøy friidrett opp
igjen treningen på Nesskogen (NIF), etter å ha trent inne
på Oserød skole 2 ganger i uka i løpet av vinteren. Det
har vært en 20-30 trofaste barn på treningene gjennom
vinteren. Innetreningen har bestått av sirkeltrening og
mer friidrettsrelatert trening.

Nøtterøy friidrett har de siste årene hatt stor vekst i antall
medlemmer og i 2014 var det nærmere 100 registrerte
barn i aldere 6-13 år innom på trening. Det er krevende
å ha så mange barn i ulik alder på trening, men man
trenger ikke å ha friidrettsbakgrunn for å kunne være
med å aktivisere barn i løps-, kast- og hoppøvelser og
mange foreldre bidrar til at det i dag er 12 trenere som
deler på treningene. I vinter startet 5 av trenerne på
ungdomstrenerkurs i regi av Norsk Friidrett Vestfold for
å øke kompetansen på å trene de eldste barna. Flere av
trenerne har allerede tatt aktivitetslederkurs. Selv om vi
er en bra gjeng med trenere så er det hele tiden behov for
at foreldre melder sin interesse for å være med.
Nøtterøy friidrett har fokus på at det skal være gøy på
trening og har fokus på mestring framfor prestasjoner.
Noen av de eldste deltar på stevner og 1. mai går
Slottsfjellstafetten av stabelen, hvor Nøtterøy de siste
årene har deltatt med flere lag. Dette er et uhøytidelig og
flott arrangement i regi av Sem friidrettsklubb som barna
synes det er gøy å være med på. Hvert år arrangerer vi
klubbmesterskap hvor alle som deltar får premie. I tillegg
er det mulighet for å prøve å ta friidrettsmerke i gul, sølv
eller bronse.

Friidrett er et fint alternativ for de som liker å holde på
med fysisk aktivitet og er et tilbud i tillegg til lagidretter
som fotball og håndball, som mange holder på med.
Nøtterøy friidrett opplever at det er mange barn som
kommer til friidretten etter å ha prøvd seg på lagidretter
først, men som har funnet ut at det ikke var noe for dem.
Sånn sett har friidretten en viktig plass i tilbudet av
organiserte idrettsaktiviteter på Nøtterøy.
For de som har lyst å prøve friidrett så er det trening
mandag og onsdag kl. 1730-1900 for de som er født
i 2008-2004 og kl. 1830-2000 for de som er født i
2003-2002. For de som er eldre er Tønsberg eller Sem
friidrettsklubb et alternativ.

7

BERGANDYSTEN

LOKALT TRIATHLON

Foto: Truls A Ekelund

I fjor omtalte skjærgårdsnytt en ny tradisjon i vårt
område. Et lokalt Triathlon. Dette arrangementet er tatt
vel i mot og stadig flere blir med.
Også i år vil det bli arrangert et lokalt triathlon. Dysten
skal gjennomføres 22.august klokken 15.00.

Dette er et ”lavterskelløp” der meningen først og fremst er
å ha en motivasjon for jevnlig trening. De som var med i
fjor hadde en flott opplevelse ( i alle fall etterpå…)
I år, som i fjor, vil det være mulig å stille lag. Dette åpner
kanskje for enda flere deltakere…

Løpet starter på Ulvøytangen med svømmeetappen. Etter
svømmingen sykles Nøtterøy rundt. Til slutt skal det løpes
ca 6 kilometer før målgang. Følelsen av å komme i mål
etter å ha gjennomført et triathlon må oppleves. Total
utmattelse og en mestringsfølelse som overgår det meste.
Etter dysten blir det fest på Barneskjær. Alle er
velkommen, frem til klokken 21.00, etter det er
arrangementet forbeholdt de voksne.

Bergandysten har egen facebookside som oppdateres med
ny informasjon etter hvert.
Arrangørene melder om at det nå er åpnet for påmelding.
Dette kan gjøres på www.bergandysten.no
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TA SJANSEN, MELD DERE PÅ!
BERGAN VEL ØNSKER ALLE
ATLETER LYKKE TIL!

SEILSESONGEN ER I GANG

VELKOMMEN TIL TØNSBERG SEILFORENING
Søndag 12. april klokka 12 åpnet Ole Rasmus Undrum,
leder i Tønsberg seilforening, årets seilsesong med å
heise flagget og holde en velkomsttale. Drøyt 80 store og
små hadde møtt fram – det er langt flere enn tidligere
år. Etterpå var det kaffe og kringle i klubbhuset og
medlemmene hygget seg. Alle satte pris på å se igjen
seilervenner etter en lang vinter.

Lørdag var det felles båtutsett, og Jan Petter Rød var
utnevnt av havnekomiteen for 13 året på rad til å lede
dette arbeidet. Rød forteller at han ofte benytter faste folk
til å hjelpe til med logistikken. – De vet hva som skal skje,
og i år takket faktisk kranførerne for godt og profesjonelt
samarbeid, forteller Rød. Han legger til at utsettingen
i år gikk raskt og effektivt. Det var en storkran og en
lastebilkran til stede, og de mindre båtene ble satt ut på
østsiden av området for å lette logistikken.

I år er jo utsettingen vel tidlig, men fordi vi har hatt så bra
vær i påsken, klarte folk å være ferdig med båtpussen til
11. april.

Pinseleiren

– sesongens store høydepunkt

Tønsberg Seilforening inviterer alle Optimist, Zoom8,
Europa, Laser, RS Feva, 29er og brettseilere til årets
Pinseleir, med felles målsetting ”Seiltrening for barn og
ungdom på et tilpasset nivå, i et trygt og sosialt miljø.”

Vi har dyktige trenere for alle nivåer, gruppene er satt
sammen etter opplysninger gitt i påmeldingen og ranking
fra klasseklubbene.

Vi har også ”Knøtteklubb”, en spennende aktivitet for
yngre søsken i alderen 5-10 år som ikke skal seile.

Nøtterøy Rundt

Nøtterøy rundt er en tradisjonsrik regatta som samler
elite og bredd i foreningen. Vi håper at mange vil delta i
år også. Mer informasjon vil komme, men hold av datoen
30.mai. Vi ses til starten på Tønsberg Brygge

Åpen dag 7.juni 2015

Har du lyst til å prøve å seile? Søndag 7 juni arrangere
Tønsberg seilforening åpen dag der alle kan komme å
prøve seiling ung eller gammel det spiller ingen rolle.
Vi seiler Optimist RS Feva og RSA ero. Velkommen til
Fjærholmen .

Seilkurs for voksne/ungdom

Seilkurset er beregnet for deg som ønsker å lære å seile,
eller som har seilt og gjerne vil friske opp gamle kunster.
Oppstart 19. mai 2015

Kontaktinformasjon
Tønsberg Seilforening
Fjærholmveien 192
3132 Husøysund, Norge
Tlf: 33 38 42 10
tonsberg.sf@online.no
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NØTTERØY RUNDT I KAJAKK

Starten på Nøtterøy rundt 2014 – 32 km med over 17 000 åretak i vente!

Lørdag 4. juli padles Nøtterøy rundt for 75. gang.
Det er Norges eldste og mest tradisjonsrike

langløp i kajakk, som lesere av Skjærgårdsnytt
kan følge ringside fra brygger og svaberg like
utenfor egen stuedør.

Når Tønsberg Kajakk Klubb er 80 år og Nøtterøy rundt 75
år, begge med start i 1935, har det sin forklaring i at all
organisert idrett ble forbudt under krigen. Da var det ikke
noe Nøtterøy rundt!

Første gang Tønsberg Kajakk Klubb arrangerte Nøtterøy
rundt, var det ni padlere som stilte til start i selvbygde
seildukskajakker. Løpet ble vunnet av Johan Ludv.
Pettersen. Han brukte 3 timer og 39 minutter på de 32 km
rundt øya.
Årets jubileumsløp forventes å samle omkring 75
padlere, med en vinnertid på i underkant av 2 timer og 30
minutter.
I løpets storhetstid mot slutten av 1970-årene, samlet
Nøtterøy rundt opptil 200 padlere fra sju nasjoner. Den
gang var det landets største padlestevne, en virkelig
massemønstring.
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Gjeldende rekord tilhører Mathias Hamar fra Strand KK,
som i 2013 brukte 2.18.54. Han innkasserte 10 000 raske
kroner, i tillegg til at han fikk navnet sitt inngravert på en
sølvpokal som har sin spesielle historie.
Pokalen ble i 1967 vunnet til odel og eie av Rolf Olsen,
vel kjent som «Poeng-Olsen» etter at han padlet seg til en
sjetteplass i Roma-OL 1960. Ved Tønsberg Kajakk Klubbs
75-årsjubileum satte han pokalen opp på nytt, og nå skal
den vandre til klubben er 100 år.
Rolf Olsen er bare ett av mange lokale navn som har
preget Nøtterøy rundt opp gjennom årene. Vi skal ikke
ramse opp alle, men må ta med Per Chr. Johnsen og to av
gutta fra Gullfireren – Jan Johansen og Egil Søby.
Fortsatt deltar en god blanding av mosjonister som tar
utfordringen med over 17 000 åretak, og elitepadlere
i jakt på plasseringer og rekorder. Blant mosjonistene
finner vi Espen Østevik, som i år deltar for 38. gang!

Det er mange veteraner på startstreken i Nøtterøy rundt..
Noen av de lokale vil nok kaste et lengselens blikk når
de passerer Barneskjær, før de tar innspurten mot byen
gjennom Ekenessundet og over Træla.
Barneskjær var gjennom nesten femti år padlernes
sommerresidens. Det sitter mye kajakkhistorie i veggene
på Barneskjær-huset, som Kajakklubben først lånte av
Christian Lindboe og siden leide av Nøtterøy kommune.

32 KM OG 17 000 M ÅRETAK

Per Chr. Johnsen – en av Nøtterøys mange store padlere, her etter målpassering i Nøtterøy rundt tidlig på 1950-tallet.

Tønsberg og skjærgården rundt Nøtterøy er et padleeldorado. I dag er det to padleklubber her; Havpadlerne
Tønsberg som gjerne har sitt utgangspunkt fra
Fjærholmen og Tønsberg Kajakk Klubb med klubbhus i
Nordbyen.

De to klubbene driver på hver sin måte. Mens
Havpadlerne Tønsberg retter mye av sin aktivitet
mot friluftsliv og øyturer, er Tønsberg Kajakk Klubb
en flattvannsklubb med et aktivt ungdoms- og
konkurransemiljø. Men også flattvannsklubben har
turpadlere og mosjonister i alle aldre. De to klubbene er
ikke mer forskjellige enn at de tidligere i år gikk sammen
om Padlingens dag 31. mai.
Padlere fra begge klubber stiller selvfølgelig i Nøtterøy
rundt. De som synes at 32 km blir vel langt, kan velge et
kortløp fra byen med vending ved Barneskjær.

Arrangøren har en forsiktig anmodning til folk som er
utpå med egen båt, når årets jubileumsløp går lørdag 4.
juli og ellers når de møter kajakker. Bølger fra motorbåter
kan være ganske ugreie, og særlig i konkurranse der det
gir ulike forhold for padlerne. Ta litt hensyn til de myke
trafikantene, så går det stort sett bra!

KIWI HJEMSENG

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - LØRDAG
07.00 – 23.00

Av Tor Gervin
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ÅRETS LOKALE 17. MAI FEIRING

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL 17. MAI
FEIRING VED OSERØD SKOLE KL.13.00-15.30
Velkommen til feiring av 17. mai på Oserød skole
Tradisjonen tro skal vi også i år markere nasjonaldagen
på Oserød skole.

Vi i årets 17. mai komité vil med dette invitere små og
store til en flott feiring på skolen. Det presiseres at det er
et arrangement for alle, uavhengig om man har barn som
går på skolen.
Kl. 13.00 går det tog fra Meny til skolen med korps.
Vi oppfordrer alle til å gå i toget inn til skolen. Når
toget kommer inn i skolegården så blir det variert
underholdning av elever fra Oserød skole.

Hos Meny har vi hver uke
5 fristende tilbud
på frukt og grønnsaker.
Spiser du en håndfull av de fem fargene i regnbuen hver dag, er du på god
vei til å gi kroppen det den trenger av antioksidanter, vitaminer og
mineraler. Gode priser, godt utvalg, tips og inspirasjon på meny.no

Det vil også være tradisjonelle 17. mai leker og salg av
kaker, pølser, is mm. Boder og leker åpner kl. 13.00.
Arrangementet avsluttes kl. 15.30.

uke12_Meny_Nøtterøy_74x90.indd 1

11.03.11 10.10

ALLE I NÆRMILJØET ER
HJERTELIG VELKOMMEN
TIL EN HYGGELIG FEIRING

Jon Bye- Andersen
Åpningstider 8-21 (20)
Telefon 33 30 43 40
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INFO FRA VELLET
VÅRENS DUGNAD
Vårens dugnad på Brneskjær ble avholdt søndag 12. april
i et fantastisk vårvær. For første gang på lenge hadde
vi værgudene på vår side når dugnad på Barneskjær
sto på programmet. Det var kanskje derfor at vi stilte
mannsterke, hele 11 personer, på kommunebrygga i
Nesbrygga klokka 10.00 en søndag formiddag.
I tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene ved en
«åpningsdugnad» som å blåse området rundt huset
rent for løv, legge på rene madrasstrekk og å sjekke
røykvarslere, fikk vi i år gjort en god del annet også.

Vinterens herjinger hadde resultert i at det var en del
greiner som hadde knekt av og havnet på bakken. Disse
ble kappet opp og er nå klare for å bli bålved.

Det siste soverommet ble grunnet og de to soverommene
som ennå ikke har fått farge vil bli malt i løpet av uke 17.
Det betyr at oppussingene av soverommene i 2. etasje er
så godt som ferdig. Vi har da fått «De grønne rommene,
«De røde rommene» og «De gule rommene». Vi håper at
dette vil virke forebyggende på «tagging» og annen form
for vandalisme. Videre ble peis og brannmur i stua malt
opp og gulvene nede ble GRUNDIG vasket.

Huset skal i løpet av de kommende to - tre ukene bli malt
utvendig også. Det vil derfor være litt «rotete» rundt huset
med stillaser og slikt. Vi ber om deres forståelse for at det
er slik i en liten periode.
Vi håper også å få på plass en løsning som sørger for at
det er lys i trappa og i gangen oppe når det er mørkt.
Lamper med sensorer vil bli montert, og vi håper at disse
nå får henge i fred.

Vi har fått laget flotte henvisningsskilt som viser vei til
utedo og hvilken vei man skal gå med søppel. Dette fant vi
nødvendig etter høstdugnaden hvor vi blandt annet tømte
utedoen.
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I utedoen fant vi flere plastposer med søppel og tomme
ølbokser. Med våre nye skilt vil våre leietakere og andre
brukere av øya finne både utedo og søppelhuset.

Alle utebordene ble også oljet i år, så vær litt forsiktige
helt i starten av sesongen og sjekk at oljen har trukket
inn i treverket før dere setter dere med hvite bukser!
Flytebrygga fikk også et sårt tiltrengt lag med olje ( vel,
nesten hele da - vi gikk tom for olje) Vi i friluftskomiteen er
stolte av å kunne presentere Barneskjær og huset for dere
i den tilstanden det nå fremstår. Alt ligger til rette for en
flott sommer med mange flotte stunder på Barneskjær. Vi
ønsker dere alle VELKOMMEN!
Jan Pederse
på vegne av Friluftskomiteen.

VAKTMESTERTJENESTE PÅ
BARNESKJÆR!
Vi står forhåpentligvis foran en hektisk og fin
sommersesong med mye fint vær og mange utleiedøgn
på Barneskjær. Det som gjør at vi har mulighet til å leie ut
Barneskjær for en rimelig penge er at det er mange som
står på og gjør en dugnadsinnsats.

I sesongen er vi avhengige av vaktmestere som tar ansver
for øya og huset i ei uke om gangen. Man leverer ut nøkler
til leietakere, får nøklene tilbake etter endt utleie, klipper
plenen på øya om det trengs og sørget for at det er gass
tilgjengelig og liknende.
Det er alltid litt vanskelig å fylle vaktmesterlisten for
sesongen. Mange av oss i friluftskomiteen tar både tre
og fire uker for å få det til å gå opp. Hvis det er noen i
velet som kunne tenke seg å bidra med å ta en uke som
vaktmester så er det fint om dere tar kontakt med Bob
Voith på mail: bob@vcode.no

INFO FRA VELLET

NYTT KJØLESKAP PÅ
BARNESKJÆR

NYE KAJAKKER TIL
BERGAN VEL

I fjor hadde vi brukbart med utleie på Barneskjær, og
vi håper på en like god sesong i år. Vi i friluftskomiteen
setter veldig stor pris på at øya og huset blir mye brukt!
Etter hvert som årene har gått har vi funnet ut at det er
litt liten kjølekapasitet hvis man er mange som overnatter.
Dette gjør vi også noe med i år.

Som mange kanskje allerede vet, har vi to havkajakker
i Bergan vel. Disse har vi hatt noen år og de er veldig
populære når vi er på tue med ungene i velet. I fjor søkte
vi Sparebank 1 Nøtterøt Tønsberg om midler til å anskaffe
flere kajakker, og vi fikk NOK 25 000,- !!

Det lille kjøleskapet som står i huset nå, er gammelt og
virker dårligere år for år. Derfor har vi bestilt et flunkende
nytt «Sunwind» kjøleskap i full størrelse som også har
en liten frysedel. Dette kjøleskapet går selvfølgelig også
på gass, og vil bli installert i god tid før utleiesesongen er
i gang. Vi håper gamle og nye leietakere vil sette pris på
dette!
Vel møtt til overnatting på Barneskjær!

Nå er ytterligere fire kajakker bestilt fra Olympia sport,
som ga oss et meget godt tilbud på disse. Kajakkene
blir levert rett over påske, så vi vil ha til sammen seks
kajakker når sommeren begynner.

Det er fullt mulig å leie disse kajakkene for en rimelig
penge. Dersom dere ønsker å leie kajakker, ta kontakt med
undertegnede på mail: j-peder4@online.no eller ring
971 60 756.Voith på mail: bob@vcode.no
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BERGAN VEL PRESENTERER

SILJE NERGAARD TRIO
Hos Meny har vi hver uke
5 fristende tilbud
på frukt og grønnsaker.
Spiser du en håndfull av de fem fargene i regnbuen hver dag, er du på god
vei til å gi kroppen det den trenger av antioksidanter, vitaminer og
mineraler. Gode priser, godt utvalg, tips og inspirasjon på meny.no

PÅ BARNESKJÆR
LØRDAG 13. JUNI
FRA KL 20:00
uke12_Meny_Nøtterøy_74x90.indd 1

HJEMSENG

Jon Bye- Andersen

Åpningstider 8-21 (20)
Telefon 33 30 43 40
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11.03.11 10.10

Gratis transport fra
Knarberg båthavn
fra ca kl. 18:00-19:30
Øl og vinservering
(Kun Kontant)

BILLETTER: 250,BARN(16): GRATIS
konsert@berganvel.no

90 66 52 57

