
 

 

 

I skrivende stund er det drømmeforhold på Venabygdsfjellet. Det er noen få kuldegrader, 
det er snø, det er nykjørte løyper, det er måneskinn og det er julestemning.  Og det er 
ikke merkelig, - vi går inn på oppløpssiden nå og snart overtar julen. Og for stadig flere 
betyr det noen gode dager på fjellet. Nå er det nok veldig avhengig av både alder og 
livsfase hvor stor muligheten er for å bruke hytta i denne høytiden, men det er tydelig at 
stadig flere gjør det. Men uansett - hytte eller hus - julen kommer, med alt hva den 
bringer med seg av tradisjoner, historie og minner. 
 
Venabygdsfjellets Vel har lagt bak seg et godt arbeidsår. En vinter og vår med godt 
samarbeid med alle de andre aktørene på fjellet, noe som førte til at vi fikk gjennomført 
de siste punktene på Destinasjonens lange arbeidsliste. Også i denne perioden var det 
vårt styremedlem Harald Larsen som måtte ta de tyngste takene og de fleste 
arbeidstimene. Han er takket av både på årsmøtet og i styret, men vi benytter også 
denne sjansen til å takke han for strålende innsats gjennom flere år. 
 
Stolpejaktsesongen ble helt fantastisk hva deltagelsen angår. Mer enn 1100 jegere fant 
til sammen over 16000 stolper. Det er utrolig mange timer med fjelltur. I regn og tåke, i 
sol og i vind. Et godt folkehelseprosjekt med andre ord. 20 gavekort a 350 kroner har 
funnet sine eiere, og planene for neste år står på styrets dagsorden. 
 
Vi regner det som en naturlig konsekvens av det siste års uroligheter, at medlemstallet 
har gått litt ned. Noen blir sikkert lei det. At en frivillig medlemsorganisasjon som vår, 
med formål om både å utvikle og bevare «fjellet vårt», skal slite med politianmeldelser, 
avisoppslag og tunge beskyldninger, er ikke greit. Derfor ble heller ikke høstens årsmøte 
slik vi hadde håpet, da vi måtte utsette det nettopp av slike årsaker. Men anmeldelsen 
ble henlagt også denne gangen, og vi kom igjennom, fikk årsmøtets klare støtte for 
arbeidet som er gjort og for planene framover. Nå håper vi alle at arkene er helt blanke, 
og at tilhørende tegnestifter virker som de skal. Nå er det viktig at vi alle kan finne fram 
til den sammen enden av tauet og dra. Fortsatt skal det, og må det, være høyt under 
taket og rikelig plass for uenighet og debatt. Det er det som kan skape utvikling og 
framdrift. Men demokrati er fortsatt den beste måten å styre på.  Så velkommen både til 
debatt og arbeid i året som ligger foran oss. Det nye styret har allerede gjennomført to 
styremøter, og det tredje er berammet til romjula. Ta gjerne kontakt med oss dersom 
det er noe dere ønsker tatt opp. 
 
Fjellet "vårt" er der uansett, det ligger der det har ligget og tar imot oss.  Uavhengig av 
humør og livssituasjon, uansett om vi er aleine eller mange, uansett anledning. Fjellet 
står der som det har gjort, trygt, urokkelig og gjenkjennelig. Så håper vi at vinteren blir 
slik vi ønsker den på fjellet, enten vi liker å gå på ski eller ikke. Og med dette som 
bakteppe, ønsker vi i Velets styre å ønske dere alle en fredfull jul og et godt nytt år. 
 

              
 
                                                  Med vennlig hilsen 
                                         Styret i Venabygdsfjellet Vel 


