
49. ÅRGANG – NR.2 – OPPLAG 1300 EKS. – NOVEMBER  2017



Her sitter jeg igjen og skal skrive en leder til velavisa vår. Det 
betyr at det har gått omtrent et halvt år igjen. Hvor ble all 
denne tiden av? Jeg skjønner godt at alle har det travelt og 
er veldig «busy» med sitt. Allikevel er det mange som stiller 
opp for Bergan vel når vi trenger hjelp til arrangementer, 
og det er også mange som stiller opp på det vi arrangerer. 
Begge deler er veldig viktig, hvis vi ønsker å ha et aktivt vel. 

Det er hele tiden rom for flere medlemmer i komiteer og 
styret i foreningen. Det er viktig at dere som har barn som 
nærmer seg skolealder kommer inn i velarbeidet, slik at 
dere kanskje kan drive foreningen videre en vakker dag. 
Årsmøtet nærmer seg også (se annonsen for dette på siste 
side i avisa). Der er alle hjertelig velkomne og som vanlig 
håper vi å se både nye og gamle medlemmer. Så det er bare 
å notere tiden og møte opp. 

Som vanlig benytter jeg anledningen til å takke alle dere som 
har stilt opp på diverse oppdrag gjennom året for innsatsen! 
Uten dere hadde det ikke vært like hyggelig å bo i Bergan 
vel! Jeg håper at dere er klare for et nytt år!

Takk for i år, og så ses vi vel igjen i 2018?? 

Jan Pedersen
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Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134 
Årskontingent kr. 150,- 
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SOMMERLEIR
Dette året ble det ikke noen tur til Skrim for 4. 5. og 6. 
trinn! Det skyltes rett og slett at vi ikke klarte å få med oss 
nok voksne. Jeg vet at mange synes det er synd at tilbudet 
uteble, men det er nå en gang slik at for å holde hjulene i 
gang er vi avhengig av en viss utskifting av «ledelsen». Tor 
Bartnes og undertegnede har vært med og trukket i trådene 
for dette arrangementet i ti år. Vi har ikke tenkt til å holde 
på til langt inn i pensjonistalderen, og trenger nå avløsning. 
Vellet har gjennom årene investert i ganske mye turutstyr, 
og det vil være synd om det ikke skal brukes mer. Til dere 
som tar dere bryet med å lese denne artikkelen; Se på det 
som en «Stillingsannonse». Vi trenger to personer som kan 
ta på seg hovedlederansvaret. Både Tor og jeg vil stille opp 
med praktisk hjelp og veiledning det første året noen nye 
tar roret! Vi har et velfungerende opplegg, og det er rom 
for nye ideer og innspill. Det må da finnes noen i Bergan vel 
som har lyst og mulighet til å tilbringe 4 dager i begynnelsen 
av sommerferien sammen med flotte barn og ungdommer 
i naturskjønne omgivelser?? For min egen del så har disse 
turene vært ensbetydende med starten på sommeren, og 
jeg har storkost meg alle årene jeg har vært med. Jeg håper 
at jeg med denne korte teksten har vekket noens interesse, 
og at dere så tar kontakt med enten Tor Bartnes eller 
undertegnede for å avtale nærmere angående avvikling av 
Bergan vels sommerleir 2018!!
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Bergan og Vestskogen

 familielag
 

inviterer til

Juleverksted for barn

på

Aktivitetshuset Breidablikk

Fredag 24. november 2017
Kl 17:00 – 19:00

Voksne må være med
Ta med saks, og ev. lim

Vi serverer boller, saft/kaffe

Det koster kr 50,- pr barn (til materiell)
Loddsalg på julelotteriet

Påmelding innen 22.11, tlf 9208 4851 eller 3338 3187
Vi har plass til maks. 20 barn så vær tidlig ute med 

påmelding

Vel møtt!

JULEVERKSTED

4

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - LØRDAG

07.00 – 23.00

KIWI HJEMSENG

Av: Sofie Bulow-Kristiansen og Jenny Kristine Bjørge

1. Hva ønsker du deg til jul?

2. Hvor skal du feire jul?

3. Hva er den fineste presangen du har fått til jul??

Bård Greipsland (46), 
Nesveien

1) Radio

2) Nesodden

3) Kaffemaskin

Mona Wevle (47), 
Blåskjellveien

1) Elektrisk tannbørste

2) Hjemme

3) Digital klokke

Cecilie Næss Hansen (10), 
Nesbrygga

1) Ridesko og hjelm

2) Hos tante

3) En telefon

Turid Evensen (74), 
Nesveien

1) En bok

2) Hjemme

3) Bok fra min kjære  
Hans-Petter, da han bodde i 
England

Adrian Sandvik (17), 
Veumåsen

1) En bil

2) Hjemme

3) En gitar
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OLABIL LØPET 2017
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Barne- og ungdomskomiteen har lenge drømt om å dra igang 
noen nye spennende aktiviteter som fenger medlemenne 
våre. I løpet av vinteren spikret vi en dato og satte igang 
planleggingen av det første Olabilløpet vi noen gang har 
arrangert. 

400 bildekk måtte hentes med tilhenger hos Dekk1 i Tønsberg. 
De ble stablet til en lang og “sikker” racerbane fra toppen av 
Veumåsen og nedover bakken. Start- og målområdet ble satt 
opp med lånte flagg fra Bertel O. Steen. Lyd- og lysanlegg 

Haugen med dekk i Veumåsen vokste og vokste, og ble bare 
større og større i dagene før løpet. Etterhvert ble den faktisk  
enda større enn hos dekkverkstedet ved Ringveien, Dekk1, som 
vi fikk låne de av.

ble rigget og vi fikk på plass sekreteriatet sammen med 
speakerboksen. Også en liten kiosk klarte vi å få på plass etter 
at noen ivrige sjeler meldte seg til å bake og hjelpe til. 

Vi hentet inn litt hjelp også utenfor vellet og satte igang med 
bygging av biler. På dugnad fikk vi bygget opp 5 biler kun 
kort tid før løpsdagen. Vi var veldig spente på om noen ville 
komme, men håpet på et par biler i tillegg til det vi hadde 
bygget selv.

5 biler nesten klare for løp. Lakkering og pimping gjenstår



VEUMÅSEN
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Søndag 21.Mai 2017 var Veumåsen på Bergan gjort om til 
en førsteklasses racingbane. Det var duket for årets første 
barnearrangement, nemlig et godt gammeldags Olabilløp.  

Nærmere 250 mennesker møtte opp med det norske flagget 
i Ludvigsekken, kaffe og saft på termosen og var klar for en 
fantastisk dag. 

Ut av pitområdet kom det hele 17 rå og kreative biler som 
alle hadde sin egen design og råkul styling. Og det stod ikke 
på kreativiteten. Her var det biler i alle farger med alt fra 
stereoanlegg til alt av ting man finner innerst i garasjen. 

Racet var igang! Litt høyere fart enn noen foreldre hadde 
antatt ble det, et par velt, men heldigvis ingen større skader.  
Sjåførene som var uheldige var noen tøffinger, og etter å ha 
fått plastret noen skrubbsår kom de seg bak rattet igjen og 
kjørte i forrykende fart helt i mål.

Dette ble en fantastisk dag med knallsol, 20 grader og en god 
gjeng med svette arrangører og foreldre som måtte løpe etter 
bilene. 

Her et lite knippe av de mange olabilene som deltok i løpet

Heller ikke ordføreren ville gå glipp av dette arrangementet. Her 
avbildet sammen med resten av sekretæriatet. F.v Terje, Roar og 
Espen alle klare til Olabil løp.

Klar for race. Hele 17 biler, over 30 sjåfører og over 200 
tilskuere dukket opp denne flotte søndagen i mai.

Det gikk fort, veldig fort... Nede til høyre en av de tøffe sjåførene 
som kom seg tilbake bak rattet etter et uhell.

Noen valgte å ha med kartleser. Ellers var disse gutta godt sikret 
med nødvendig personlig sikkerthetsutstyr



Med mange lokale sponsorer ble det delt ut premier til alle 
som deltok og salget av både kaker og saft gikk så bra at 
kiosken gikk tom.

Uansett tror vi at alle er enige om at Olabil løpet ble en suksess 
og at dette er noe vi må prøve oss igjen på neste vår. Vi som 
arrangerte fikk mange erfaringer som vi tar med oss til neste 
år og skal prøve å lage et enda bedre arrangement og ikke 
minst et tryggere race, der bilene må inn til teknisk kontroll 
før start.   

Bergan Vel retter en stor takk til alle sponsorene som bidro  
med premier og rekvisiter til arrangementet og takker ikke 
minst alle de tøffe sjåførene og alle publikummerne som 
møtte opp! Dette blir det tradisjon av! Vi gleder oss allerede 
til neste år! Så sett igang og bygg Olabil - ønsk deg gjerne hjul 
til jul!
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GRAND PRIX

Premieutdeling med premier til alle som deltok

En av de mange hjelperne som hjalp til i kiosken.  

Ikke var det noe å utsette på prisene heller :-)



Et vakkert eventyr og Norges hyggeligste triathlon? 

Det er 5. gang Bergandysten ble arrangert på Nøtterøy og ved 
Knarberg Båthavn. Konkurransen arrangeres av Bergan Vel, 
men er også åpen for alle andre.

Vi våger oss på å konkludere med at Bergan Dysten både 
er hyggelig og vakkert. Selv om dagen startet faretruende 
regntung og grå, var det som om alt dårlig vær ble kastet på 
havet rett før start. Ved startskuddet fra vannet kl 11.00 strålte 
solen. Deltakere sto klare for å svømme ca. 350 meter, sykle 25 
km og løpe 6 km.

Selvfølgelig går dette helt upåaktet hen for utøverne, da 
bølger, saltvann, armer og bein fra andre deltakere tar alt 
fokus i kampen som utspiller seg. Strekket fra vannet og opp 
mot skiftesonen til sykkel, som er arrangert inne i skogen, 
går som regel veldig bra. SwimRun har matstasjon på samme 
plassen, så her får virkelig deltakere og tilskuere valuta for 
pengene. Et herlig lite kaos.
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Kl 11.00 har starten gått og deltakere kaster seg på ulik vis i 
vannet. Kampen er i gang

Her selveste Dysten generalen på vei inn til skiftesonen. Det er 
ikke utstyret det står på....

I år fikk vi mange spennende dueller like før mållinjen. 
Ingen vill gi seg og som alle vet, det er ikke avgjort før man 

er helt i mål.

BERGAN DYSTEN TRIATHLON

Tekst: Bjørn Skotte og redaksjonen   Foto:Andreas Egenes

Arrangementet er meget godt tilrettelagt for at både utøvere 
og tilskuere. Utøvere og tilskuere skal ha så mye kontakt med 
hverandre som mulig. Det sykles to runder på ca. 12 km etter 
svømmingen. Her er det felles start fra vannet og alle de 34 
startende svømmer 1 runde på ca. 350 meter.

Her tekstforfatteren Bjørn R. Skotte på oppløpet.  
Redaksjonen har tatt seg noen små friheter, Bjørn, men i år som 
i fjor;  Tusen takk for at vi fikk bruke artikkelen du skrev til  
Kondis.no.

Det blir mye kamp om plassene, og dette skaper en god 
stemning på stranda og svaberget fra tilskuere som heier og 
skriker deltakerne frem.



- ET VAKKERT EVENTYR PÅ NØTTERØY
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Preben først i mål i 2017

Resultater:

Herrer Damer Lag

Preben Eiken Elin Mathisen Hogne, Rune og Morten

Erlend Møyland Ellen Smith Meyer Fredrik, Terje og Lars

Dag Hofsø Tone Heggberget Guro Maria, Christina

Vel oppe på sykkelen, sykles det 2 runder på ca. 12 km. Ved 
runding i målområdet er det god stemning. De raskeste på 
sykkel er godt i gang med løping, når noen tar fatt på sin 
andre runde på sykkel.

Løpe traséen er kjent for de fleste som deltar og er godt 
merket. I tillegg serverer lokalbefolkningen drikke langs 
løypa og det heies fra alle hus og hager der løypa går vakkert 
gjennom landskapet.

Mot mål er det små kamper mellom deltakere som utspiller 
seg. Det var flere spennende dueller helt til det siste.

Det kåres vinnere for damer, herrer og lag. I tillegg blir det 
utdelt premie til raskeste utøver fra Vellet. (Riktig nok må vel-
kontingenten være betalt for å kunne kvalifisere seg.)

Ellen fikk med seg vandrerpokalen hjem i år og kjenner vi henne 
rett vil hun nok gjøre det hun kan for å få den med hjem neste år 
også. Vi er spente på å se hvem som vil utfordre henne neste år, 
blir det deg? 

Preben Eiken vant herreklassen i år på tiden 1:11:09

Årets deltakere samlet etter fullført løp. Eldstemann i 2017 var 
80 år og har deltatt i alle år siden starten. Det sier vel egentlig at 
det er aldri for sent å melde seg på eller begynne å mosjonere. 
På facebook finner du mere informasjon om Dysten og om 
fellestreninger, hvis du trenger en push. Og trenger du annen 
motivasjon så kan vi avsløre at løpet avsluttes med forrykende 
fest på Barneskjær etter endt løp, så igjen hiv deg uti det og meldt 
deg på.



SOMMERKONSERTEN 2017

Jan Eggum kom tilbake på Barneskjær

skrevet av Pettter Grødem

I 2013 sørget Jan Eggum for en fantastisk konsert på Barneskjær. 
4 år senere var han tilbake på samme scene. Konserten har 
blitt en årlig begivenhet og mange frivillige bidrar til å gjøre 
sommerkonserten mulig. Uten frivillige hender ville det vært 
svært vanskelig å få dette til.

Jan Eggum fikk sin første platekontrakt i 1975, for nesten 40 
år siden. Han har etter hvert blitt en av Norges desidert mest 
kjente artister med sanger som blant annet en ”natt forbi”, 
”Nesten ikke tilstede”, ”mor jeg vil tilbake” og ”heksedans” har 
han gitt et betydelig bidrag til norsk musikk. Han var dessuten 
en viktig del av gitarkameratene sammen med Øystein 
Sunde, Lillebjørn Nielsen og Halvdan Sivertsen. Jan Eggum 
har fått en rekke priser, blant annet flere Spellemanspriser, 
Prøysenprisen, Tekstforfatterenes ærespris i 2005 og i 2011 
fikk han Spellemansprisens hederpris.

Vi fikk også i år hjelp fra vår lokale båtkaptein, Arne Gustav 
Nilson. Transporten er avgjørende for gjennomføringen og 
Arne har stilt opp med et stort smil i mange år nå.

Konsertdagen.

Vi fikk helt ok konsertvær. Det var litt sol og skyer, men den 
gode sommervarmen uteble, det var vel å forvente, sommeren 
2017 var ikke preget av den store varmen. Barneskjær ligger 
heldigvis godt skjermet for de fleste vindretninger.
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Barneskjær ble sakte, men sikkert, forvandlet til konsertområde 
og etter hvert var alt klart for årets sommerkonsert.

Ungguttene fra bandet Dessverre holdt en liten konsert før 
Eggum entret scenen. De imponerte med sine tolkninger av 
klassikere!

Jan Eggum leverte en flott konsert, med sin lune humor og 
vakre melodier sørget han for en god stemning på øya. Det 
hele var over altfor fort.

Alle kjente klassikere ble levert fra senen!
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OPPSLAGSTAVLE
NISSEFEST
1. søndag i advent går Nissetoget fra Eidsvingen 
kl. 16.00.

Søndag 3. desember blir det nissefest og tenning av julegran 
på Breidablikk. Det blir gang rundt juletre på Breidablikk, 
før nissen kommer med pakker til barna. 
Gløgg og pepperkaker vil bli servert. 

NB! Husk å kle dere ut som nisser og ta med en lykt eller 
fakkel for å skape den riktige stemningen.

Alle er hjertelig velkommen! INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i Bergan Vel Fredag 12. Januar 2016, Tid: kl. 18.00,  
Sted: Klubbhuset på NIF 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet.  
Eventuelle saker sendes Jan Pedersen på e-post j-peder4@online.no 
 
Alle interesserte oppfordres til å møte opp!

facebook.com\
BerganVel

DAGSTUR TIL KONGSBERG 
ALPINANLEGG   
Bergan vel planlegger å arrangere busstur fra 
Eidssvingen til Kongsberg Alpinanlegg i løpet av 
vinteren.

Følg med på vår facebook side for nærmere informasjon 
og påmelding.


