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Lærer Odd Arnesen fører an når «toget» kommer inn på Bergesiden skole ved feiringen av nasjonaldagen i 1945. 
 

Bildet til venstre viser elever som gikk på 
Bergesiden skole under 2. verdenskrig.  
 

1. rekke: Gunvor Mellum, Ruth Eva Mellum, Ågot 
Kravdal, Ella Svanhild Berg, Erling Reidar Rønning, Odd 
Rønning, Kjell Nordby, Tor Mellum og Petter Opaas. 
 

2. rekke: Arne Otto Butteberg, Gunnar Aasen, Ole 
Roald Kirkenær, Odd Kristian Nordby, Arne Nilsen, Odd 
Gunnarsrud, Oluf Berg, Ove Jarle Mangerud, og Brede 
Berg. 
 

3. rekke: Ragnhild Opaas, Reidun Flaten, Odlaug 
Osrøningen, Hilde Gjestvang Knutsen, Ragnhild 
Butteberg, ….. Rønning, Laura O. Opaas, Oddrid 
Kirkenær, Ellen Odfrid Mellum, og Marit Butteberg. 
 

4. rekke: Grete Mellum, Gudrun Fengsrud, Ellen Sofie 
Græsmo, Gunhild Synnøve Køien, Emma Osrønningen, 
….?, Olava Nordby, Else Marie Opaas og Ellen Arnesen.  
 

Bak: lærerinne Hallbjørg Eig og lærer Odd Arnesen. 
 

«Bærjesi’a» 
Informasjonsblad for medlemmer 

1/14.05.2020 
 

Bergesiden Vel 
-for trivsel i lokalmiljøet 

           Gratulerer med dagen! 

  Noen bilder fra Bergesiden skole 1945 
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17. MAI I VÅLER I 1945 ‒ FOR 75 ÅR SIDEN  
 

Faksimile fra Glåmdalen 19. mai 1945. 
 

 
VÅLER KOMMUNE 

Kommunelokalet med stallen og gamlebanken. 
 

 

KORONAVIRKNINGER 
 

Denne vinteren og våren har på 
mange måter ikke vært lik noen av 
de tidligere, som vår generasjon har 
opplevd.  
 

Vi skal ikke her komme inn på den 
helsemessige delen, men heller ikke Bergesiden Vel 
har gått fri for de lover og restriksjoner som ble satt i 
gang, og som har vist seg effektive. 
 

For Bergesiden Vel har dette – så langt – ført til at 
vellet har avlyst følgende 23 aktiviteter: 
 

▪ 14.02:  Intern samling/dugnadsmarkering 
▪ 18.02:    «Tirsdagstreffen» med allsang etc.  
▪ 17.03:    «Tirsdagstreffen» med allsang etc.  
▪ 17.03:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC  
▪ 19.03:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC  
▪ 26.03:    Fellesmøte med velforeningene i Våler 
▪ 31.03:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC 
▪ 02.04:    Årsmøte i Bergesiden Vel. 
▪ 02.04:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC  
▪ 14.04:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC 
▪ 16.04:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC 
▪ 21.04:    «Tirsdagstreffen» med allsang etc.  
▪ 28.04:    Kurs i bruk av Nettbrett og PC 
▪ 30.04:     Kurs i bruk av Nettbrett og PC  
▪ 01‒03.05:  Privat arrangement (åremålsdag) * 
▪ 08‒10.05:  Privat arrangement (konfirmasjon) * 
▪ 17.05:  17. mai-frokost for kretsen, loddsalg, etc. 
▪ 28.05:  Veteranbiltreff, salg av kaffe etc. 
▪ 29‒31.05: Privat arrangement (konfirmasjon) * 
▪ 10.06:  Allsang og underholdning fra utescena 
▪ 19‒21.06: Privat arrangement (bryllup) * 
▪ 24.06:  Allsang og underholdning fra utescena 
▪ 28.06:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
  

 *Utleie 
 

 

ÅRSMØTE 2020 
 

Årsmøtet for 
2020, som 
skulle vært 
avholdt 2. 
april, vil bli 

avholdt så fort det blir praktisk mulig i forhold til 
myndighetenes restriksjoner.  Innkalling blir sendt ut. 
 

 

Har du innspill til aktiviteter, arrangementer eller annet 
i forbindelse med driften av Bergesiden Vel – send dine 
forslag til bergesiden@gmail.com eller til Bergesiden 
Vel, Halvorsetvegen 2, 2436 Våler i Solør.  
 

mailto:bergesiden@gmail.com
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PLANLAGTE AKTIVITETER FRA JULI 2020 
 

(Per 15.05.2020) 

▪ 05.07:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 12.07:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 14.07:  Privat arrangement (åremålsdag) * 
▪ 19.07:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 26.07:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 02.08:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 05.08:  Allsang og underholdning fra utescena 
▪ 09.08:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 16.08:  «Søndagsåpent» - middag, loppesalg etc. 
▪ 11‒13.09:   Privat arrangement (konfirmasjon) * 
▪ 15.09:  «Tirsdagstreffen» med allsang etc.  
▪ 13.10:  «Tirsdagstreffen» med allsang etc.  
▪ 13-24.10:  Privat arrangement (konfirmasjon) *  
▪ 22.11:  «Julemesse» 
▪ 28.11:  «Lutefiskaften» 
▪ 00.12:  «Julehygge for pensjonister» Våler Lions. 
▪ 17.12:  «Formiddagstreff» for pensjonister. 
 

*Utleie NB! Her kan det skje forandringer. 
 

Det er foreløpig noe uklart hvordan man skal forholde 
seg til de planlagte aktiviteter fra 1. juli og eventuelle 
aktiviteter som måtte komme i tillegg. 
 

Bergesiden Vel vil derfor, i tett samarbeid med Vellenes 
Fellesforbund (VFO), ta de nødvendige beslutninger for 
framdriften. 
 

Les mer om Vellenes Fellesforbunds arbeid i 
forbindelse med koronakrisen på www.velnett.no 
 

 

KORONAKRISEN ‒ FASTE KOSTNADER   
 

I forbindelse med en mulig refusjon av våre faste 
utgifter er følgende tall oversendt til VOF for videre 
behandling. Tallene er basert på året 2019.  
 

▪ Eidsiva/Energi      kr.  37.902,- 
▪ Eidsiva/Bredband *    kr.    8.640,-  

 ▪ Våler kommune/avgifter  kr.  12.134,- 
▪ Gjensidige/forsikringer   kr.  25.604,-   

        Totalt  kr.  84.280,- 
 

*Gjelder bruk av data i forbindelse med kortterminal 
og internett fra desember 2019. 
 

I tillegg kommer noen mindre beløp, blant annet vellets 
andel av kostnader i forbindelse med vedlikehold av 
Halvorsetvegen m.m. Slik at de totale faste kostnadene 
per år vil ligge på omkring kr. 100.000,-. Det vil si i 
overkant av kr. 8.000,- per måned. 
 

Per i dag er økonomien i vellet slik at man skal kunne 
leve med dette for en periode, men det er viktig at 
Bergesiden Vel får sin del av en eventuell økonomisk 
kompensasjon. Noe det fokuseres på. 
 

 

ÅRSKONTIGENTEN FOR 2020  
 

De fleste har nå innbetalt årskontigenten for 2020, 
men det er fortsatt noen som mangler og som vi gjerne 
skulle hatt med. 
 

Årskontigenten er fortsatt kr. 150,- for enslige 
husstander og kr. 200,- for husstander med 2 eller flere 
medlemmer. 
 

Årskontigenten innbetales til konto: 1822.16.67421.  
 

Medlemskap i Bergesiden Vel gir også rabatter hos 
flere lokale leverandører. Har du/dere ikke mottatt 
brev med innbetalingsblanket – ta kontakt på tlf. 
90096885 eller på mail bergesiden@gmail.com . 
 

 

MOMSKOMPENSASJONEN FOR ÅRET 2019 
 

Etter at Bergesiden Vel i 2017 meldte seg inn i Vellenes 
Fellesorganisasjon (VFO), har man også søkt om 
momskompensasjon. Søknadsfristen for 2020 er satt til 
1. juni 2020 og utbetaling vil skje primo desember. 
 

Utbetalingen har så langt vært slik: 
2017: kr. 13.020,-   2018: kr. 33.931,-   2019: kr. 60.553,- 
 

Grunnet blant annet «ekstremregnet» 22. mai 2019 og 
et langt avbrudd i diverse aktiviteter, forventer man for 
2019 nærmere en halvering av fjor-årets utbetaling. 
 

(Momskompensasjonen gjelder ikke innkjøp av materialer 
m.m i forbindelse med bygging etc., men i det alt 
vesentligste for innkjøp av mat og drift av kjøkkenet). 
 

 

KJØKKENET OG SALEN 
 

Med bakgrunn i den flere ganger omtalte koronakrisen 
har styret besluttet å sette eventuelle «nye» prosjekter 
på vent. Man vil/må nå bruke tiden til noe mindre 
vedlikehold og å få gjort lokalene klare, i håp om at man 
kan starte opp med de planlagte aktivitetene fra 
omkring 1. juli 2020.  
 

Som man kan se på neste side har det «gamle» 
kjøkkenet vært gjenstand for en del aktiviteter. Dette 
medfører at både det nye og det gamle kjøkkenet må 
vaskes ned. Det samme gjelder «salen» og toalettene. 
 

For å få dette til, er det behov for hjelp. Styret håper at 
vi kan løse dette ved hjelp av dugnad, slik av vellet (i 
disse tider) ikke belaster økonomien mer enn 
nødvendig. Man vet lite om framtiden. 
 

Så har du «lyst har du lov» ‒ og du er hjertelig 
velkommen til å være med på «sommerdugnaden». 
Vi er nøye i forhold til gjeldenende «kjøreregler» til 
smittefaren etc. 
 

 

Husk: Dugnad er ikke bare arbeid – men også sosialt! 
 

http://www.velnett.no/
mailto:bergesiden@gmail.com
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INVESTERINGER 
 

Før koronakrisen inntraff, ble det primo februar 2020 
investert i ny oppvaskmaskin til kr. 30.000,- inkl. mva 
på kjøkkenet. En såkalt «hettemaskin», som vil bidra til 
å lette arbeidet med oppvask av nærmere 200 
middager på vellets «søndagsåpent». 

Den nye oppvaskmaskinen er ennå ikke ferdig montert. Her 
avbildet med avlastningsbord på begge sider av maskinen.  
På veggen til høyre er man i gang med å sette nye 
«kjøkkenplater» på veggene. Skap/hyller skal også opp. 
 

Bergesiden Vel har investert i et såkalt «kjølehjørne». 
Det var behov for å øke 
kapasiteten for lagring 
av kaker etc.  
 

Kjølerhjørnet ble kjøp 
brukt på Finn.no for kr. 
6.500,- og er 197 cm 
høyt og bredde på dør 
og de to sideveggene 
er 60 cm. for hver. 
 

 

Kjølehjørnet er plassert i 
entréen den gamle delen 

av bygningen. 

 
Ikke alt koster penger. 
Og bra er det. 
 

Tidlig i april måned ble 
styrets leder kontaktet av 
Inger B. Bjørnebye, som 
kunne fortelle at vellet 
kunne få 34 stoler på 

Hotell Central i Elverum. Men de måtte hentes 
omgående. Rolf Gunnar Osrønningen og Ragnar 
Einarsrud tok utfordringen og kunne bringe med seg de 
34 stolene og 2 flotte speil tilbake til vellet. 
 

En stor takk til Inger og Hotell Central! 
 

 

LOPPER 
 

Vellet setter stor pris på å få inn «lopper» eller andre 
«gjenstander» som kan 
selges, eller på annen 
måte bidra til driften av 
vellet. 
 

Har du «lopper» eller 
annet du har lyst til å gi 

til vellet: Ta gjerne kontakt med Liv Vangmyr på telefon 
917 17 090 – eller noen i styret– før levering.  
 

På forhånd TAKK! 
 

 

GRASROTANDELEN I NORSK TIPPING 
 

Bergesiden Vel har vært medlem av 
«Grasrotandelen» i Norsk Tipping 
siden 2009. 
 

Hva er grasrotandelen? 
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009 og er en 
ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk 
Tipping å gi 7 prosent av spilleinnsatsen direkte til et 
lag eller en forening. 
 

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk 
Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago. 
 

Hvordan kan jeg bli grasrotgiver? 
Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli grasrot-
giver. Du kan tilknytte deg en grasrotmaker hos en av 
Norsk Tippings kommisjonærer eller logge deg inn på 
Norsk Tippings nettside  
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 
 

Bergesiden Vel har Org.nr: 984 478 178. 
 

Om du/dere ikke allerede støtter Bergesiden Vel, for 
dets arbeid for lokalmiljøet, via Grasrotandelen – 
håper vi på et framtidig bidrag gjennom ordningen.  
 

 

DUGNAD  
 

Sporty 4H Våler benytter av og til vellets lokaler til 
møter etc. Som kompensasjon for dette er det avtale 
om at Sporty 4H Våler skal bidra ved f.eks. dugnad.  
 

Dugnaden er avtalt å finne sted tirsdag 19. mai fra kl. 
17:00 og «styres» av ledere i Sporty 4H Våler. 
 

 

 

….og håper vi sees på  

vellet i sommer. 

i sommer! 

http://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
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FIBERKABEL/BREDBÅND 
 
 
 

Har du ikke fått installert/bestilt fiberkabel fra Eidsiva 
bredbånd? Det er enda håp. 
 

Ta kontakt med Eidsvia bredbånds Kundesenter på 
telefon 61 20 06 12 eller på e-mail privat@eidsiva.net  
for informasjon og priser. 
 

 

BERGESIDEVEGEN 
 

 
 

Arne Butteberg tar her et overblikk over det nylagte «svarte 
dekkett» som har blitt lagt gjennom Bergesiden. 
 

Høsten 2011 fikk endelig fylkesveg 445 et lenge 
etterlengtet fast dekke. Vegen, som på våren gjennom 
mange år mer var å sammenligne med en potetåker, 
var endelig rustet opp til sin samtid. 
 

Men ingen ting varer evig – ei heller dekket på 
Bergesidevegen. 
 

Alle som ferdes langs denne vegen kan ikke unngå å 
legge merke til alle telehiv og hull, som etter hvert har 
kommet fram. 
 

Bergesiden Vel har i lengre tid hatt vegen på sin 
agenda. Og da samme veg (Fv 445) også går gjennom 
Åsnes-Åsa i Åsnes kommune, har vellet hatt et par 
møter med styret i Væssia Vel.  
 

 

BERGESIDEVEGEN forts.: 
 

Formålet med møtene er å få sendt et felles brev til 
Statens Vegvesen med kopi til Åsnes- og Våler 
kommuner. 
 

Allerede onsdag 20. mai d.å. skal det være et møte i 
Våler kommune hvor det skal settes opp en 
prioriteringsliste over kommende veiprosjekter i Våler. 
Bergesiden Vel vil sørge for at kretsens ønske/krav til 
utbedring av vegen kommer fram til møtet. 
 

Så vil dette følges opp med det nevnte brev fra Væssia 
Vel og Bergesiden Vel. 
 

Vi håper også at Våler kommune vil gjøre sitt for at 
vegen får en akseptabel standard! 
 

 

EIDSFOSS BRU/GANG OG SYKKELVEG 
 

 
 

Eidsfoss bru fotografert under den siste restaureringen.  
 

Slik så innkjøringen til brua ut ved siste restaurering. 
Kanskje var det feil å ta ned skiltene?  Som gående eller 
syklist er det ikke mindre farlig i dag å begi seg inn på 
brua, som i 2021 kan feire 100-års jubileum. 
 

Det er her fristende å ta fram noe av teksten i Elisabeth 
Grannemanns gamle og velkjente vise;… oppatatt og 
oppatatt.. oppatatt og oppatatt… har Bergsiden Vel og 
Rud Vel påpekt temaet over for Våler kommune.  
 

Siste gang temaet var oppe var det snakk om noe så 
enkelt som å få belysning fra Kavlerudkrysset til 
Vestmo. Et prosjekt som er en enkel og rimelig løsning 
for å sikre de myke trafikkanter. Eller må man vente til 
noe alvorlig har skjedd…….  
 

Slik ser innkjøringa til brua ut etter mørkets framtreden.

mailto:privar@eidsiva.net
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VELLENES FELLESFORBUND ‒ OG KORONAKRISEN

 

 

Kulturdepartementet 

Postboks 8030 Dep, 
0030 Oslo 

Deres ref.:     Deres dato:  Vår ref.:    Vår dato:   

           Erik Sennesvik            04.04.2020   

Forskrift 3. april 2020 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og 
idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-
utbruddet. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon har gjennomgått de framlagte forskriftene.  Samlet sett vil ordningen sammen med de 
vanlige statstilskuddene gir store deler av frivilligheten muligheter for å komme gjennom den vanskelige perioden vi 
er inne i. 
 

Grendehus og forsamlingshus konkurs? 
 

Mens arrangører innen kultur og annen frivillighet kan søke om å få kompensasjon for avlyste arrangementer, står 
grendehusene land og strand rundt igjen med ubetalte regninger og tapte leieinntekter.  En stor del av 
grendehusene og velhusene drives av velforeninger og grendelag som nå står i fare for å måtte slå seg konkurs på 
grunn av manglende betalingsevne. 
 

Lokale forsamlingshus drevet av frivillige foreninger er en kulturinstitusjon i Norge.  Mens arrangementer som skulle 
vært avholdt i forsamlingshusene får kompensasjon for tap av billettinntekt og deltakeravgift, og for merutgifter ved 
avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer, blir det ikke gitt kompensasjon til dem som holder lokalene 
med mindre de driver næringsvirksomhet. Velforeninger og grendelag er imidlertid frivillige foreninger, ikke 
næringsvirksomhet. 
 

Samfunnshusene i Norge er resultat av frivillig innsats, ikke sjelden bygget og holdt ved like på dugnad for å gi 
lokalbefolkningen muligheter for sosiale arrangementer, utleie til andre frivillige foreninger som trenger et rimelig 
sted for utstillinger, kurs, årsmøter, sammenkomster og jubileer. 
Frivillighet Norge har også pekt på dette. 
 

Kulturdepartementet må foreta en ny vurdering av hvilke kostnader som kan dekkes slik at det kan gis kompensasjon 
for tap av leieinntekter og deltakeravgift, og for merutgifter ved avlysning og stenging av frivillighetens lokaler. 
 

30% av velforeningene i Norge eier egne velhus. 
 

Ser en dette i sammenheng med at Departementet, på tross av klare merknader fra Stortinget, ikke har funnet å 
kunne gi Vellenes Fellesorganisasjon grunnstøtte, er situasjonen for den nest største dugnadsorganisasjonen i Norge 
vanskelig. Jfr. utredninger fra Institutt for samfunnsforskning. 
 

Vi ber om at det i brev til Lotteritilsynet klargjøres at grendehus, samfunnshus, grendehus som drives av foreninger 
som for øvrig tilfredsstiller kravene i forskriften, og som har faste kostnader og manglende leieinntekter omfattes av 
kompensasjonsreglene.  
 
Erik Sennevik 
Leder i Vellenes Fellesorganisasjon 
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VELLENES FELLESFORBUND ‒ OG KORONAKRISEN 
 

Med bakgrunn blant annet i Østlendingens artikkel av 26. april d.å. om Bergesiden Vel 

har Vellenes Fellesforbund (VFO) sendt brev til Kulturdepartementet med nedenfor 

stående svar. Publisert av 1. mai av VFO.  

Se mer på www.velnett.no 
 
 

 

Krisepakken: Departementet vil vurdere! 
Publisert av Erik Sennesvik (VFO) den 01.05.20. 

Inntektene blåst bort. 
 

"Vi er ikke den eneste velforeningen som sliter, sier Arne Idar Grandahl.  " Frivilligheten er i det hele tatt i ferd med å 
få seg en skikkelig økonomisk baksmell". Bergesiden Vel omsetter for rundt halvannen million kroner i året gjennom 
samfunnshuset Bergersiden grendetun i Våler.  Et samfunnsbyggende tilbud som samler det lokale fellesskapet står 
på spill.  Les mer i vedlegget hentet fra Østlendingen. 
 

Departementet svarer slik på vår henvendelse: 
 

"Vi viser til innspill til midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren. 
 

Kulturdepartementet er godt kjent med utfordringene som organisasjons-eide bygg i hele landet står overfor. 
Vi har fått flere skriftlige innspill fra aktører på feltet og har merket oss at det er noen særskilte utfordringer for 
grendehus og velhus. 
 

Vi jobber kontinuerlig for å få på plass nye tiltak for å avhjelpe situasjonen for både kulturlivet og frivillig sektor. Vi 
takker for deres innspill og tar med oss dette i det videre arbeidet." 
 

Frivillighet Norge 
 

Også Frivillighet Norge ønsker en løsning for tapte leieinntekter. 
I en oppsummering sier FN: I etterkant av søkerunden har Frivillighet Norge fått inn erfaringer fra hvordan 
organisasjonene har opplevd ordningen og dessverre er det klart at denne ikke har fungert etter hensikten. Kultur- 
og likestillingsminister Abid Raja var raskt ute for å slå fast at det nå skal komme endringer i ordningen. Frivillighet 
Norge sendt et innspill til hvordan ordningen kan forbedres. 
 

Færre krav og flere typer inntektstap 
 

Blant endringene Frivillighet Norge foreslår er blant annet at det stilles færre ekskluderende krav som minimums 
beløpsgrense, størrelse på offentlig støtte eller type arrangement som årsmøter o.l. I tillegg foreslås det at flere 
typer tapt inntekt dekkes i tillegg til billettinntekt og deltakeravgift, slik at loppemarked, basar, varesalg og liknende 
kommer med. 
 

Stort mangfold gir ulike behov 
 

I tillegg til de konkrete forslagene til endringer er det viktig for Frivillighet Norge å gi tydelig beskjed om at frivillig 
sektor er mangfoldig, det vil vi at den skal være, og det betyr at organisasjonene har ulike former for inntektstap. 
Ikke alle dekkes av denne eller andre ordninger. Et tydelig eksempel på dette er lag og foreninger med 
forsamlingshus som nå mister leieinntekter 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.velnett.no/
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