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Hei til alle i Bergan vel!

Nå er tiden igjen her hvor vi begynner å se at naboene 
våre lever, og at det er liv i fugler og planter. Vi blir vel alle 
litt lettere til sinns når dagene blir lenger og lenger! 

Allikevel er det ikke alt som er like positivt. Etter ti år med 
sommerleir på Skrim, har vi i år blitt nødt til å innstille. Vi 
forsøkte i det lengste å få på plass noen voksne som kunne 
steppe inn og være med å arrangere, men det lot  seg 
dessverre ikke gjøre. La oss håpe at ikke tilbudet er borte 
for godt! Både Tor Bartnes og undertegnede stiller gjerne 
opp som “veiledere” og tilretteleggere for eventuelle nye 
ildsjeler.

Noe som imidlertid er veldig positivt er planene om et 
nytt klubbhus på NIF. Når dette blir realisert vil vi få et 
fantastisk samlingspunkt omtrent midt i vellet vårt.

Med et nytt samlingspunkt på NIF ligger det godt tilrette 
for enhver til å foreslå aktiviteter og arrangementer 
knyttet til dette anlegget. Vi får håpe på et rikt tilbud av 
spennende arrangementer når det nye bygget står klart.

Ellers er alt ved det vante. Vi har åpnet Barneskjær for 
sesongen, og håper på flittig bruk, og at mange ønsker å 
leie. Vi trenger også flere frivillige til Friluftskomiteen, og 
interesserte bes henvende seg til Tor Bartnes.

Vi er også ute på Facebook, og der vil det fra tid til annen 
dukke opp forskjellige arrangementer, så følg oss på 
Facebook!!

Ha en fortreffelig vår og 
sommer!!
Jan P. - Leder, Bergan vel

Styret/Redaksjonen:

Tor Bartnes 
Jan-Erik Bjørge 
Monica Ellefsen
Petter Grødem
Gustav Kamfjord
Hilde Kari Maugesten
Jan Pedersen
Line Bülow-Kristiansen
Arne Lassen Urdahl

Kontaktinformasjon:

Barneskjær:
Bob Voith
33 38 73 60

Leder:
Jan Pedersen
97 16 07 56
j-peder4@online.no

www.berganvel.no
www.facebook.com\BerganVel

Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134
Årskontingent kr. 150,-

LEDER MAI 2017

INFO
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SOMMERKONSERTEN - 17

Alle foto: Kim Larsen
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JAN EGGUM TILBAKE PÅ 
BARNESKJÆR

SOMMERKONSERTEN 17. JUNI PÅ BARNESKJÆR:

 ”The return of Jan Eggum…..”

Sommeren er rett rundt hjørnet, og med sommer følger 
den årlige konserten på Barneskjær. I år er det 5 år siden 
første artist satte sin fot på en nylaget ”scene”. Vi er så 
heldige å få nytt besøk av Jan Eggum. I 2013 var han her 
og nå kommer han altså tilbake. Dere som var der sist 
gang kommer helt sikkert tilbake, dere andre bør kjøpe 
billetter for dette blir veldig bra. 

Det sies at Jan Eggum gir melankolien et ansikt, og om 
noen skal bryte ned den myten må det være Jan Eggum 
selv. Eggum er dreven i møtet med publikum, vet hva de 
vil ha og maler skarpe og vare betraktninger om moderne 
mennesker på jakt etter noe å holde fast i. På scenen oser 
han en humor, varme og livserfaring som de fleste av oss 
bare kan oppleve på nettopp Jan Eggum konsert.

Som en viktig og markant skikkelse innen norsk 
visekunst og populærmusikk siden midten av 70-tallet, 
er Jan Eggum kjent for å være en munter melankoliker. 
Han karakteriserer seg selv som en artist som synger 
enkelt om vanskelige ting, hovedsakelig om spenningen 
mellom personer. Musikalsk har han sitt utgangspunkt 
i visetradisjonen, med klare referanser til jazz og rock. 
Jan Eggum har mottatt flere Spellemannpriser, både som 
soloartist og som medlem av Gitarkameratene

Bandet ” Dessverre ” kommer også tilbake i år. De hadde 
en minikonsert før Unni Wilhelmsen i fjor og i år skal 
de spille litt flere sanger. Det blir med andre ord en liten 
festival på Barneskjær 17. juni. Hold av datoen!!

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om 
transport til og fra Barneskjær, følg med på Bergan vel 
sine facebook sider. Det blir servering som tidligere år, ta 
med kontanter.

Bergan vel gleder seg til å se deg på årets sommerkonsert!

For å kjøpe billetter kan dere kontakte Petter J. Grødem 
på tlf 90665257.
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5-ÅRS JUBILEUM FOR
BERGANDYSTEN I 2017

Velkommen til 5 året med  
Verdens beste sprint triathlon i Bergan vel! 

19 august 2017 kl. 11.00 går Bergandysten av stabelen 
for femte 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 hyggeligste 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 2016.

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….

Gå inn på www.bergandysten.no for å melde deg på. Her 
finner du link til påmeldingen samt bilder og info om 
arrangementet. Foto: Truls A Ekelund

Evt går du rett på www.deltaker.no og søker etter 
Bergandysten.

Info om Bergandysten:

www.bergandysten.no

www.facebook.com søk etter Bergandysten

TA SJANSEN, MELD DEG PÅ! 
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NYTT AKTIVITET FOR BARN:
OLABILLØP

Søndag 21.Mai er det duket for Olabil 
løp i regi av Bergan Vel. 

Vi håper å kunne gjøre en tradisjon ut 
av dette og kan love en fantastisk dag 
med både race, salg av pølser, vafler og 
selvfølgelig premier til alle. 

Olabil racet er for barn i alle aldre (og 
kanskje litt for barnslige voksne..)

Det vil bli satt opp diverse klasser slik at 
det skal bli så rettferdig som mulig. 

Så nå er det bare å sørge for å få på seg 
snekkerbeltet, få tegnet din ultimate 
Olabil og få laget den råeste bilen!  

Egen premie for årets mest kreative design.

Husk at bilen må være i forsvarsmessig stand slik at man unngår skader og barnet 
må bruke hjelm for å kunne 
delta.

Inspirasjon kan hentes på  
www.olabil.no  
 
Meld deg på! Håper vi sees.

For spørsmål, ta kontakt med  
Gustav Kamfjord: 928 93 673

ETTERLYSNING:

SPONSORER TIL OLABIL-LØP

Hei alle sammen!

For at dette skal bli en super dag og et uforglemmelig minne for barna så 
trenger vi noen gavmilde hjelpere. Vi spør ikke om mye, men kanskje noen 

har giveaways eller premier til løpet? 

Kontakt Ståle på 96879000, hvis du eller din arbeidsplass har noe som kan 
brukes. Flott reklame blir det jo når vi nå legger grunnlaget til Norges neste 

Petter Solberg.

Foto: Caprino
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ÅPNINGSTIDER:

MANDAG - LØRDAG

07.00 – 23.00

KIWI HJEMSENG

TINE FOTBALLSKOLE

Tine fotballskole fra onsdag 21.-juni til og med lørdag 
24.juni. For alle barn 7-13 år (2002-2010). Hver dag fra 
9.30- 14.05

Ungdommer fra Nøtterøy fotball sine  egne lag som 
lagledere og instruktører. Fotballskolen koster 750.- kr 
per deltaker og inkluderer Tine sekk og fotballtrøye, Tine 
drikke og frukt hver dag.

SOMMERENS HØYDEPUNKT FOR 
SMÅ OG STORE! VELKOMMEN! 
Påmelding til tkibsga@gmail.com, med informasjon om 
navn, alder, hvilket lag barnet evt. spiller på.

Påmeldingsfrist: 09.juni.

Alle foto: Kim Larsen
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NYTT FRA NIF

KIWI HJEMSENG

Nøtterøy IF gir ut jubileumsbok - og du kan bli med!

Idrettsforeningen vår fyller 100 år i år! Det skal markeres 
blant annet med utgivelse av en flott jubileumsbok, som 
kommer ut i begynnelsen av november - tidsnok til å havne 
under juletreet til alle som har et forhold til Nøtterøy IF. 
Historien, fra 1917 og fram til jubileumsåret 2017, skal 
brettes ut gjennom tekster og bilder over 300 sider, og 
foreningen lover at det skal bli masse godt lesestoff, hvor 
alle bør finne noe av interesse. 

Det vil bli tatt gruppebilder av alle som er aktive i 
foreningen i jubileumsåret, og det vil også bli tatt et bilde 
på hovedbanen i Nesskogen, hvor ALLE med en eller annen 
tilknytning til NIF er ønsket med! Gjennom bildet, som skal 
slås opp over to side innledningsvis, vil foreningen forsøke 
å vise hvor mange som sokner til NIF og Nesskogen. 

Disse ønskes inn på Hovedbanen i Nesskogen  
LØRDAG 20 MAI KL 12.00: 
 
- Nåværende medlemmer 
- Tidligere medlemmer 
- Foresatte til nåværende og/eller tidligere medlemmer 
- Alle som heier på NIF, eller føler at "NIF er min forening"

Det spiller ingen rolle om tilknytningen er gjennom ski, 
fotball, håndball, turn, friidrett eller tennis - Nøtterøy IF 
inkluderer alle disse aktivitetene. 

Så still opp LØRDAG 20 MAI KL 12.00, og vis at du støtter 
foreningen! Ansiktet ditt kommer med, og boka vil bli sett 
og lest i mange år framover. 

Og hele seansen tar ikke mer enn maks. 10 minutter. 

I november kan du plassere 300 sider med lokal 
idrettshistorie i bokhylla di. Foreningen lover at dette skal 
bli en praktbok.Styreprotokoller helt tilbake fra 1917 er brukt som 

kildemateriale i jubileumsboka. Her er det mange 
spennende historier!

Boka er delt opp etter ulike tidsepoker. Del 2 tar for 
seg den innholdsrike perioden fra krigen og fram til 
50-årsjubileet i 1967
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ÅRETS 17. MAI FEIRING

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. 

Mer informasjon om arrangementet, kommer på Oserød 
skoles hjemmeside når nasjonaldagen nærmer seg -  
www.oserodskole.no

ALLE I NÆRMILJØET ER  
HJERTELIG VELKOMMEN  

TIL EN HYGGELIG FEIRING

VELKOMMEN TIL FEIRING AV 17. MAI PÅ OSERØD SKOLE
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