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Dette er ikke tenkt å være noen erstatning for vellets 
hjemmeside eller facebookside. Men en enkel 
informasjon til alle medlemmene for deler av vellets 
aktiviteter, som ikke hører hjemme under de to 
ovenfor nevnte plattformer. 
 

Utgivelsene vil derfor bli noe variabel.  (AIG) 
 

 

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! 
 

Vellets forsøk på å arrangere «allsangkvelder», ga 
mersmak. Dette på trass av dårlig samarbeide med 
værgudene. 
 

Uten nesten en regndråpe på flere uker, ble allsangen 
19. juli mer eller mindre «overrumplet» av en skikkelig 
regnskur omkring 25 minutter ut i programmet. 
 

Med over 200 frammøtte var dette langt fra noen 
«drømme-åpning». 
 

Men det ble raskt tatt en beslutning om å flytte inn i 
salen og med god hjelp fra publikum ble denne 
«evakueringen» unnagjort på omkring 20 minutter. 
 

Og allsangen kunne fortsette fra scenen i salen. 
 

Med den første allsangkvelden i minne og delvis 
usikkert vær også på allsangen 22. august, ble denne 
bestemt holdt innendørs. Og naturlig nok ble antall 
frammøtte her noe færre. 
 

Men, som allerede nevnt, ga dette mersmak. Og 
planleggingen av neste års «allsangkvelder» starter om 
ikke så lenge.  
 

 

Rydding  

Arbeidet med ryddingen er i gang. 
 

Gjennom flere år har det samlet seg mer eller mindre 
«alt mulig» både utenfor og innenfor uthusene. 
 

Etter flere turer til «gjenvinninga» på Braskereidfoss 
med diverse «overskuddsmateriell» både fra 
stabburet, «brakka», kiosken og utendørs, startet 
prosjekt; rydding av stabburet, mandag 27. august.  
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Og her er nok et lass klart for transport til «Gjenvinniga». 
 

Og med «hard hånd» gikk man til verket. Ikke minst for 
å gi plass for nye lopper – som stadig kommer inn. 
 

 

Loppemarked m.m søndag 9. november 2018 
 

 

Flott baderomssett for både voksne og barn. 
 

Som allerede nevnt, har stabburet blitt tømt for blant 
annet «gamle» lopper og gitt plass for nye. 
 

I tillegg til selve «loppemarkedet» vil «Tinas kjøkken» 
også denne dagen sørge for servering av middag. 
 

Det vil også bli «Bamselotteri» og tradisjonelt loddsalg 
med trekning samme ettermiddag. 
 

Vellets «høstlotteri» med trekning på julemessa 25. 
november får også oppstart denne dagen. (Se side 4). 
 

Det vil bli satt opp salgstelt, slik at det blir enklere å få 
en oversikt over utvalget. 

Gamle radioapparater er også blant «loppene».  

Her er alt fra spill til sykler og gammel rokk. 

Her et lite utvalg av hva som er i hyllene. 
 

 
Har du «et eller annet» som du vil gi til vellet og som 
kan bidra til å gjøre loppemarkedet enda mer 
interessant - ta kontakt med Liv Vangmyr på tlf. 917 
17 090. 
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Vellet har kjøpt eget «PA-anlegg» 
 

 
 

Ved enkelte anledninger, hvor det skal være en eller 
annen form for underholdning fra inne- eller 
utescenen, er det behov for et lydanlegg. 
 

Kostnaden for leie av et slikt anlegg ligger fra kr. 1500,- 
og oppover per kveld. Noe det fort blir penger av. 
 

Vellet har derfor gått til innkjøp av et brukt anlegg (se 
bildet) med mixebord og flere mikrofoner etc.  
Anlegget ble brukt ved siste allsangkveld (22. august) 
og fikk positiv omtale av aktørene på scenen og 
publikum. 
 

Anlegget har stor kapasitet og vil dekke vellets behov, 
både ved ute- og innescenen. 
 

Prisen for anlegget: kr. 15.000,-. 
 

 

Utescena  

Utescena, eller paviljongen om man vil, ble erklært 
«ferdig» mandag 28. august 2018. 
 

Nå gjenstår bare noe el-installasjonsarbeid og 
beplanting rundt selve bygget. 
 

Og man kan vel være enige om at dette ble bra. 
 

Uten diskusjon et «byggverk» alle kan være stolte av. 
Ikke minst de som gjennom sommeren har nedlagt et 
ikke ubetydelig arbeid. 
 

Med en grunnflate på omkring 48 kvm bør det være 
rom for mange typer aktiviteter. 
 

Ja, bare det å sitte med kaffekoppen og se ut over 
Glomma…….. Og det er fritt for alle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slik var aktiviteten ved utescena tirsdag 2. juli. Fra venstre: 
Rolf Gunnar Osrønningen, Sigmund Tøraasen, Ragnar 
Einarsrud, Terje Frydenlund, Svein Erik Grandahl og Einar 
Finstad. 
 

 

Ildsjelprisen 2018 
 

Bergesiden Vel fikk «Ildsjelprisen» for 2018 
 

 
 

Kopi av begrunnelsen for prisen. 
 

Bergesiden Vel takker utvalg for Kultur og oppvekst for 
tildelingen av Ildsjelprisen for 2018! 
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Loddsalg 
 

Loddsalgansvarlig i vellet, 
Ellen Grandahl, har klargjort 
for oppstart av loddsalg med 
start ca. 9 september og 
trekning på julemessa 25. 
november. 
 

Tillatt antall solgte lodd á kr. 
1,- er 30.000. Og med 
gevinster til en meget rimelig 
selvkost, bør dette kunne bringe kjærkomne kroner i 
vellets kasse. 
 

Støtt opp om vellet og kjøp lodd når loddselgerne 
kommer eller er i nærheten! 
 

Har du mulighet til å bidra som «loddselger» - ta 
kontakt med Ellen på tlf. 952 08 645. 
 

 

Søndagsåpent - 2018 
 

 

Årets 8 «søndagsåpent» er historie og det ble både for 
salg av middag og lopper satt ny rekord. 
 

Dato:  Middag  Lopper Totalt   Ift. 2017 
24.06  27.105,-  3.250,- 30.355,-  6.793,- 
01.07  18.903,-  1.150,- 20.053,-  3.395,- 
08.07  23.076,-  1.000,- 24.076,-  4.191,- 
15.07  20.853,-     550,- 21.403,-     -2.963,- 
22.07  30.290,-  1.875,- 32.165,-    10.661,- 
29.07  30.380,-  2.850,- 33.230,-    16.941,- 
05.08  29.700,-  1.175,- 30.895,-      5.843,- 
12.08  27.830,-     900,- 28.730,-     -5.019,- 
     208.157,-    12.750,-   220.907-    39.842,- 
 

Det ble i denne perioden servert 1356 middager, som 
er i snitt 170 middager per dag. 
 

Bruk av betalingsterminal økte fra kr. 67.126,- i 2017 til 
kr. 107.663,- i 2018. En økning på kr. 40.237,- eller om 
lag 38 %. 
 

Det totale budsjettet for servering for 2018 er kr. 
251.000,-. 
 

 
 

Følg oss også på hjemmesiden www.bergesiden.com 
Eller på vellet facebookside – som nå har passert over 
500 «følgere». 
 

Hjertestarter 
 

 

Lørdag 20. september 2018 blir det kurs i bruk av 
hjertestartere på Bergesiden Grendetun. 
 

Kurset blir kjørt i regi av Lions Club Våler og 
leverandøren ved David Rohrmüller. 
 

Kurset omfatter alle de lag og foreninger som ha 
mottatt hjertestarter fra Lions Club Våler.  Og hver av 
dem plukker ut sine deltagere. 
 

Etter kurset kommer vi tilbake med endelig plassering 
etc. av starteren. 
 

 

Poteter og tyttebær 
 

Lars og Erling Olav Eriksmoen.    Jan Ivar Sparby. 
 

Styret ønsker å sende en stor takk til Erling Olav 
Eriksmoen og Jan Ivar Sparby. Som gjennom flere år 
har sørget for at vellet har fått nødvendig forsyning av 
henholdsvis poteter og tyttebær til de mange middager 
som er laget og servert. 
 

 

Aktiviteter på Grendetunet september 2018: 
 

Lørdag 1.: Sporty 4H Våler (Møte) 
 

Søndag 9.: «Stort» Loppemarked med salg av middag 
etc. Kl. 13:00 – 17:00. 
 

Torsdag 20.: Kurs i bruk av hjertestarter (Lions Club 
Våler). 
 

Torsdag 27. «Itte akkurat sindagsskulen». Revy med 
Rune Grenberg m.fl. (Mer info. Kommer). 
 

http://www.bergesiden.com/

