
  

    Julehilsen til medlemmene i Venabygdsfjellet Vel 

            
 
Julehøytiden nærmer seg, og nesten samtidig også dagen som er avslutningen på et brukt og 
starten på et nytt år. Nå er det nok veldig avhengig av både alder og livsfase hvor mye vekt en 
velger å legge i slike dager og perioder, men det er alltid en mulighet for å stoppe opp litt. Ta 
en liten pust i bakken, og la både tradisjoner, historie og minner få litt plass.  
Vi er i dag 502 medlemmer i Velet vårt, og det er helt sikkert like mange og forskjellige tanker 
og opplevelser knyttet til desember måned. Noen kan vi, og vil vi dele, mens andre er en del av 
våre personlige og litt hemmelige rom, som bare er våre. Flere hytteeiere ser ut til å ville legge 
julefeiring på fjellet til sin historie og sine tradisjoner. Og vi kan jo nevne i den forbindelse at 
det for første gang blir et arrangement i Venabygd Fjellkapell på Julaften. 
 
Men noe vi helt sikkert og enkelt kan dele, og som vi nok er helt enige om, er at 
Venabygdsfjellet er et fantastisk fjellområde som vi er blitt glade i, og som vi ønsker å bruke så 
mye som mulig. Egentlig i alle årstidene. Fjellet "vårt" er der og tar imot oss uansett. Uansett 
humør og livssituasjon, uansett om vi er aleine eller mange, uansett anledning. Fjellet står der 
som det har gjort, trygt, urokkelig og gjenkjennelig. I storm og stille, i sol og regn. 
 
Så med dette som bakteppe ønsker vi i Velets styre å sende dere alle en liten oppdatering 
samtidig. Styret kommer sammen til sitt tredje styremøte nå i romjula, for å legge siste finpuss 
på vårens arbeid. 
 
Det har vært viktig i høst å få hatt møter både med Ringebu kommune og våre øvrige 
samarbeidspartnere for både å oppklare og avklare en del rundt virksomheten vår. Særlig 
knyttet til all støyen som ble skapt rundt Velet og Destinasjonen. Det har vært særdeles 
konstruktive møter, og vi er på god kurs igjen. Tilliten er tilbake der den den skal være. 
Og Destinasjonen, som er en del av Velets arbeid, kan nå krysse ut prosjekt nummer 11 av de 14 
som står på lista vår, og som både medlemmer og Årsmøtet er vel kjent med. Det er med en viss 
stolthet vi kan rapportere om det. 
 
Stolpejakten dette året slo fjoråret på alle plan. Nesten 11500 stolper ble registrert av mer enn 
750 deltagere. Ca. 450 av disse er registrert med adresse i nærområdet, noe som betyr at mer 
enn 300 stk utenfra har besøkt Venabygdsfjellet en eller flere ganger i løpet av sesongen. 
Kanskje har de overnattet, handlet, spist?  Ringvirkninger er det i hvert fall. 
 
Det som likevel opptar flere enn oss i styret akkurat nå, er hvordan vinteren, snømengden, 
skiføret og løypene blir utover. Vi vet jo alle hvor vakkert det er når det er full vinter på fjellet. 
Så det er lov å håpe. 
 
Og styret i velet ønsker dere alle, enten dere feirer her eller der, en fredfull og god jul, og et 
godt og nytt år. Så håper vi at vi kan møtes på fjellet ved ulike anledninger det kommende året. 

                              
 
Terje, Else, Torstein, Harald, Håvard, Tom 

 


