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LEDER MAI 2016
Gratulerer! Du sitter nå med et av vårens vakreste
eventyr mellom hendene, nemlig vårutgaven av
Skjærgårdsnytt.

Når disse ord skrives, er vi helt i starten av den mest
hektiske perioden i velarbeidet. Åpningsdugnaden på
Barneskjær står for døren, og i år er det ganske mye som
skal gjøres der ute. Vi skal legge nytt gulv i brønnhuset,
male ferdig hovedhuset utvendig, samt male gulv inne.

Sommerkonserten er under planlegging og vi har begynt
å forberede Skrimtur og sommerleir på Barneskjær.
Som dere sikkert skjønner begynner det å bli en god
del aktiviteter vi står for i Bergan vel, og vi vet at mange
av dere setter pris på disse tilbudene. Ikke noe av dette
skjer helt av seg selv, det er noen som trekker i tråder
og får ting til å skje. Det har i mange år nå stort sett
vært de samme menneskene, og noen av oss begynner å
kjenne at det hadde vært fint med en viss utskifting og
erfaringsoverføring til kommende generasjon.

INFO

Videre er det alltid rom for nye aktiviteter. I vår skal vi
arrangere båtførerkurs (se artikkel bak i bladet). Videre
har vi arrangert «Isdisco», og vi forsøkte oss med tur til
Kongsberg for å stå på ski (noe vi dessverre måtte avlyse
på grunn av for få påmeldte, men vi satser friskt på å få
dette til neste vinter!).

Jeg vil derfor benytte lederplassen i denne utgaven til å be
dere tenke godt gjennom om de tilbudene vi har i Bergan
vel er noe å videreføre. Hvis svaret på dette er ja, så bør
dere kjenne etter om dere kan bidra i en eller annen av
disse aktivitetene.

Ha en flott vår!!

PS: Jeg håper at mange tar kontakt med meg for å få
mer informasjon om hva som skal til for å gi et bidrag til
videreføring av aktivitetene våre.
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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5 PÅ KIWI

To unge gutter, William Lightfoot og Noah K. Grødem tok fine bilder av 5 tilfeldige mennesker på Kiwi Hjemseng.

BERGAN VEL
ØNSKER DERE
EN RIKTIG GOD
SOMMER!
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UNNI WILHELMSEN
PÅ BARNSKJÆR!

I år er det 5 år siden Bergan vel arrangerte sin første
konsert. Konserten har blitt en innarbeidet tradisjon og
er et velkomment arrangement. Mange gode artister har
besøkt den lille øya.

Felles for alle artistene er at de synes det har vært
fantastisk å spille der. For publikum har det vært spesielle
øyeblikk som ikke går i glemmeboken.
Det skal selvsagt være konsert på Barneskjær i år også.
11.juni står Unni Wilhelmsen på den hyggelige scenen. Vi
gleder oss.
Navnet er kjent for de fleste i Norge. Wilhelmsen slo
gjennom i 1996 med debutalbumet ”to whom i may
consern” . Dette sikret henne også spellemannsprisen
samme år.

DET VIL BLI ET
OPPVARMINGBAND I
ÅR. BANDET HETER
”DESSVERRE” OG SPILLER
FRA KLOKKEN 19.00.
Vi sørger for transport til og fra Knarberg båthavn og
seilforeningen sørger for servering av mat. Det vil bli
mulig å bruke kort som betalingsmiddel, men det er nok
smart å ta med kontanter.
Kjøp billetter ved å sende en epost til
konsert@berganvel.no eller
ring/sms til 90665257.
Vi satser på nok en fantastisk konsert.

VI GLEDER OSS!
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GOD STEMNING
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Alle foto: Kim Larsen
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BERGANDYSTEN 2016

20 august 2016 kl. 11.00 går Bergandysten av stabelen
for fjerde gang. Bergandysten arrangeres i Bergan vel for
venner av venner og avsluttes med fest på Barneskjær
om kvelden. Alle med tilknytning til vellet (romslig
definisjon) kan delta.

Distansene er ca 350 m svømming, 25 km sykling og 6 km.
Løping i verdens hyggligste omgivelser, på Nøtterøy. Man
kan starte singel eller som lag. Lagene kan bestå av 2
eller 3 personer, kvinner og menn. Vi har felles start
så det skilles bare under premieutdelingen. Det blir
satt opp premier for beste prestasjon i dame og herre
klasse (individuelt, vandrepremie), beste lag og beste
forbedring! Den siste kan selvsagt bare gå til en deltager
som deltok i 2015.

Foto: Truls A Ekelund

Vi håper du melder deg på og meld gjerne på en venn
også! Dette er bare moro og gjøres for at vi skal ha det
sosialt og kanskje få lyst til å trene litt mer….For mer
info, besøk vår hjemmeside. www.bergandysten.no eller
facebook /bergan-dysten
Påmelding skjer via deltager.no, søk opp bergandysten
2016. Påmelding finnes og på hjemmesiden.

TA SJANSEN, MELD DERE PÅ!
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Foto: Truls A Ekelund

TINE FOTBALLSKOLE

Tine fotballskole fra mandag 20.-juni til og med fredag
24.juni. For alle barn 7-12 år. Hver dag fra 9.30- 14.10

Ungdommer fra Nøtterøy fotball sine ungdomslag som
lagledere og instruktører. Fotballskolen koster 1000.- kr
pr pers og inkluderer Tine sekk og fotballtrøye, Tine
drikke og frukt hver dag. Is tre av dagene.

SOMMERENS HØYDEPUNKT FOR
SMÅ OG STORE! VELKOMMEN!

Påmelding til tkibsga@gmail.com, med informasjon om
navn, alder, hvilket lag barnet evt spiller på.

Alle foto: Kim Larsen

Påmeldingsfrist: 10.juni.
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BJØRNAR SER FREM MOT ..

Toppidretten lever veldig ofte i fireårs sykluser. Det betyr
at hvert fjerde år kommer det en spesiell konkurranse
som på en veldig spesiell måte betyr mer enn andre
konkurranser. Spesiell fordi at den kun tillater en deltaker
fra hver nasjon, og ikke alle nasjoner får være med en
gang. Det er egentlig mye vanskeligere å vinne et EM
eller VM, men uansett blir denne regattaen det viktigste
man gjør i de fire årene. I år har vi kommet til året hvor
konkurransen skal arrangeres, og stedet er Rio de Janeiro,
og dere har selvfølgelig skjønt at konkurransen er, for min
del, Paralympic.

Når jeg nå har blitt bedt om å skrive litt om forventninger
til årets sesong vil alle gjerne høre litt om hva jeg skal
gjøre frem til Rio. Jeg forstår at mange lurer, for fokuset
og en del av tankene mine er også rettet mot hva som
skal skje i september. Men min trening og forberedelse er
ikke endret på noe som helst måte. Jeg skal forbedre meg
på en del områder, skal vedlikeholde andre og prioritere
hardt. På akkurat samme måte jeg ville gjort et helt annet
år. For man skal ikke glemme at dette er en helt vanlig
konkurranse med startbåt og noen bøyer. Det kommer til
å være vind, som veldig mange andre steder vil den endre
seg i både retning og styrke. Den kommer til å oppføre seg
vanskelig for noen, for andre lett. Men det kommer den
også til å gjøre på Palma, Hyeres, Medemblik og alle andre
steder jeg skal seile.
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I de siste årene har jeg forbedret meg veldig. Jeg har
begynt å få en veldig god båtfart og mine starter har
blitt bedre. Dette er etter min mening, to av de viktigste
elementene innen seiling. Har man god båtfart klarer man
ofte å rette opp noen feil, og man kan øke avstanden enda
mer når man velger riktig. Og hvis man starter godt, så
åpner det for muligheter som man ellers ikke har. I året
som kommer vil jeg prioritere starten enda litt mer. For
selv om jeg har gode starter nå, så kan jeg bli enda bedre.
Jeg kan oftere starte på favorisert side, og på den måten
komme raskere frem til de stedene hvor en seilas avgjøres.
Klarer jeg å komme litt tidligere frem, kan jeg kanskje få
noen flere førsteplasser i enkeltseilaser, og gjerne bytte
bort 2. – 4.plasser som jeg ofte får. Dette gjør igjen at
jeg vil få færre poeng, som er det som kreves for å vinne
regattaer, og ikke bare ta medalje.
For å få litt råere starter må man også trene. Jeg kommer
til å prioritere denne treningen.

En del regattaer vil jeg forsøke å være nærmere linja enn
det jeg vil føle er komfortabelt. Starter handler veldig ofte
om selvtillit. Og har man selvtillit får man også respekt på
linja, og da er det lettere å starte bra.
Under hele sesongen er det mange gode konkurrenter
å kjempe med. Det er et veldig høyt nivå i 2.4 og små

.. ET SPENNENDE ÅR

feil straffes. De seilerne jeg tror kommer til å kjempe i
toppen er: Damien Seguin fra Frankrike, Heiko Kröeger
fra Tyskland, Helena Lucas fra England og Matt Bugg
fra Australia. Dette er seilere som er gode i nesten alle
forhold og sjeldent gjør feil. Men de er på ingen måte
uslåelige. Damien er oftere god når det er mye vind. Det
samme gjelder for Heiko. Matt kan ofte ha en veldig dårlig
dag og da kommer han langt ned på resultatlistene, det
samme med Helena. Min styrke i dette er at jeg sjeldent
gjør dårlige seilaser, jeg er ofte jevnt god i alle forhold.
Men likevel vinner jeg sjelden. Klarer jeg å utvikle meg på
dette området, samtidig som jeg fortsetter å være god på
det jeg er god på nå, så tror jeg at denne sesongen kan bli
like bra som tidligere sesonger.
Jeg gleder meg til 2016, og jeg har allerede fått god
trening i Rio i januar. I mars og april er det Palma og
Hyeres som står for tur, og begge steder er flotte arenaer
hvor jeg kan utvikle meg videre.

Seilerhilsen
Bjørnar

KIWI HJEMSENG

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - LØRDAG
07.00 – 23.00
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DUGNADSGJENGEN

MELLEM-BOLÆRENS
VENNER (MBV)

I 2015 feiret MBV ti-års jubileum for sin virksomhet på
Mellem-Bolæren (MB). Dugnadsgjengen består av drøyt
20 personer som jobber fast en dag i uka ute på øya. Vi
starter opp rett over påske, og holder på til slutten av
november, litt avhengig av været. Arbeidet foregår stort
sett på dagtid, så det sier seg selv at hovedtyngden av
medlemmene er pensjonister. Den yngste er rundt 65 og
den eldste er rundt 90 år.

Bygninger i Nordre Jensesund

I våre vedtekter står det blant annet:
MBV har til formål å mobilisere frivillige til å gjøre en
dugnadsinnsats på Mellem-Bolæren. Herunder inngår
restaurering, tilsyn og vedlikehold av eldre bygg, rydding
av veier og stier og annet forefallende arbeid.

Vest på øya (ved Jensesundet), ligger strandsitterstedene Nordre Jensesund og Rønningen. Her har MBV
totalrestaurert alle bygningene i løpet at de siste 10-15
år. Alle hus som står her var falleferdige, og kunne ikke
brukes. Området rundt var tilgrodd med kratt og skog,
så det var umulig å oppdage bebyggelsen, hvis man ikke
snublet over den. Området rundt husene er nå ryddet,
og fremstår som idylliske tun. I dag er Rønningen blitt en
populær kystledhytte.

Grevestuen, som ligger syd-øst på øya, har også
vært gjennom en omfattende restaurering. Den var i
forholdsvis bra forfatning utvendig, så her var det mest
jobb inne. Området ned mot sjøen var en fullstendig
uframkommelig jungel av store og små trær, veltede
trestammer og buskas. Nå er hele feltet ned mot sjøen
ryddet, og framstår som en vakker park med egen strand.
Området har fått navnet Grevinneparken. Planen for
landskapsvernområdet slår fast at Grevestuen har meget
stor bevaringsverdi. Det er et av landets eldste eksempler
på sommerhus/jaktstue ved sjøen.
Mange har sikkert hørt om Russerleiren som ligger helt
øst på øya, ned mot Kongshavn-sund. Det er lett å se hvor
leiren lå, da jern-stolper stikker opp der brakkeveggene
sto. I dag er alle brakkene borte. De ble brent etter krigen
på grunn av smittefare. Fra desember 1944 og fram
til krigens slutt ble det plassert dødssyke og døende
russiske fanger her i leiren. På slutten av krigen fikk
fangene lov til å begrave sine døde i en av sydbuktene på
øya (Gravplassen). I 1953 ble alle gravene flyttet til Vår
Frelsers Gravlund i Oslo.
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Brygga i Nordre Jensesund

Grevestua og Grevinneparken
Mange ønsker å oppleve natur og kulturminnene på
øya. Det har derfor vært en stadig pågang av grupper
som vil til øya for å se Russerleir, Grevestua, strandsittersteder og ikke minst, en rik og relativt uberørt natur. Øya
har flere utrydningstruede arter som er rødlistet. Etter
hvert som det ryddes, får disse artene bedre og bedre
vilkår og øker mangfoldet her ute. Kanskje er dette noe av
drivkraften bak MBVs store arbeidsinnsats på MB. I løpet
av 2015 ble det lagt ned ca 3160 dugnadstimer. Alle er
hjertelig velkommen til å besøke øya, og her er det ikke
noe som heter “privat”. Foreløpig må man ta seg dit på
egen kjøl, men Nøtterøy Kommune har lovet at dette skal
endre seg fra neste år.
Med Vennlig Hilsen
Tor Gjersøe - Sekretær i MBV

ÅRETS LOKALE 17. MAI FEIRING

Foto Kim Larsen

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 skolekorps.
Vi oppfordrer alle til å følge toget inn til skolen.
Arrangementet avslutter kl. 15.30.
Det vil bli tale for dagen, tradisjonelle 17. mai leker, salg
av kaker, pølser, is mm.
Det vil bli mulighet for å bruke MCash. Mer informasjon
om MCash, kommer på Oserød skoles hjemmeside når
nasjonaldagen nærmer seg- www.oserodskole.no
ALLE I NÆRMILJØET ER
HJERTELIG VELKOMMEN
TIL EN HYGGELIG FEIRING
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INFO FRA VELLET

SOMMERTUR TIL SKRIM FOR 4-5-6 KLASSE!
10 ÅRS JUBILEUM
Bergan Vel arrangerer tur til Skrim fra mandag 27/6
klokken 16:00 til torsdag 30/6 klokken 16:00. Vi vil ha
base på Ivarsbu. Her kan man få velge mellom å ligge ute
i lavo eller inne i hytta. Vi skal lære generelt om friluftsliv,
fiske og padle kano/kajakk.
I anledning av vårt 10 års jubileum, feirer vi med å reise
til Høyt og Lavt onsdagen.

SOMMERLEIR PÅ
BARNESKJÆR.
Også i sommer blir det tre-dagers leir på Barneskjær. I år
blir det faktisk første uken i august fra tirsdag til torsdag.
Opplegget vil bli som tidligere år, med at barna hentes
i Knarberg båthavn kl. 09.00 om morgenen og leveres
tilbake sammen sted kl. 16.00 på ettermiddagen.

Ute på Barneskjær vil det bli forskjellige aktiviteter
knyttet til sjøliv og friluftsliv, og det serveres lunsj hver
dag. For at dette opplegget skal «gå i boks» er vi avhelgige
av et noen foresatte har mulighet til å være med en dag
eller flere.

Pris for hele turen inkl. mat og tur til Høyt og Lavt er kr.
400.- Ungene må leveres og hentes på Ivarsbu. Det skal
være med 5 voksne og 5 ungdommer, men foreldre som
ønsker å delta må gjerne bli med.
For påmelding ring 91653332 etter kl 1700
For Bergan Vel/ Tor Bartnes

BÅTFØRERPRØVEN
Nytt av året er det at vi har arrangert båtførerkurs for
ungdom i velet. Den siste helgen i april var vi samlet over
25 ungdommer på Oserød skole for en intensiv helg med
lover og regler knyttet til sjølivet i motorbåt.
Morten Bjørn-Hansen stilte opp som kursleder, og styrte
gjennomføringen med stø hånd. Det ble servert litt å
bite i både lørdag og søndag, for det var lange dager (fra
kl. 9 - 17 på lørdag og til kl. 15 på søndag). Dette er et
tilbud vi kunne tenke oss å videreføre og kanskje utvide
målgruppen også hvis det lar seg gjøre.

Dette kurset sponses av Bergan vel, og alt gjøres på
dugnad selvfølgelig. Vi håper at ungdommene som deltok
synes dette var et fint opplegg, og vi ønsker de mange fine
og trygge turer på vannet i sommer!
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essenz.no

BERGAN VEL PRESENTERER

UNNI WILHELMSEN
OPPVARMINGSBAND DESSVERRE

PÅ BARNESKJÆR
LØRDAG 11. JUNI
FRA KL 19:00

Gratis transport fra
Knarberg båthavn
fra ca kl. 17:30-19:00
Servering
(Kun Kontant)

BILLETTER: 300,BARN(16): GRATIS
konsert@berganvel.no

90 66 52 57

