
Nyhetsbrev fra Venabygdfjellets Vel 

 

 

 

Det er blitt juni, det er Pinse, og våren har akkurat overtatt ansvaret på fjellet. Selv om 

bjørka er irrgrøn og både hegg og syrin snart har gjort sitt i lavlandet, så er det nå vår-  og 

sommersesongen starter for alvor på Venabygdsfjellet. På stier og veger der fantastiske 

skiløyper de siste månedene har gitt plass til både "blod svette og tårer", er det nå plass for 

gående, løpende og syklende. Inn i fjellheimen i sakte og drømmende vandring, eller med høy 

puls og høyt ønske om stadig stigende form. 

 

Vi er jo så forskjellige vi som har vært så heldige å få vår eget drømmested på 

Venabygdsfjellet. Og det gjelder enten vi har vært der en kort stund eller om vi som slekt har 

vært der i generasjoner. Fjellet er vår felles "eiendom", skjønt ingen av oss eier det, vi låner 

det og bruker og nyter det. 

 

Som Vel har vi nok en gang snart lagt et nytt år til vår historie. En interessant og spennende 

historie. Det drar seg mot nytt årsmøte i august? Vi kom dessverre ikke unna et turbulent 

årsmøte sist heller, men setter nå vår lit til at det nå kan gå mest tid til å diskutere saker og 

felles framtid. 

 

Det kan være lett å forstå at enkelte hytteeiere og medlemmer av Velet tenker at dette gidder 

vi ikke lenger. Det er jo bare bråk og rot, vi melder oss ut så får de andre drive med sitt. Det 

er litt fristende å tenke slik. Og vi kan registrere at det er flere enn normalt som ikke har 

betalt kontingenten sin denne våren. Det synes vi i styret selvsagt er veldig leit. Det vi har 

opplevd som full støtte på alle de siste årsmøtene, taper seg litt i verdi hvis ikke det følges 

opp med å fornye medlemskapet. 

 

Det finnes helt sikkert noen andre årsaker også. Vi tror som alltid at det er noen som rett og 

slett glemmer det, men også at selve systemet for betaling kan være litt 

problematisk/tungvint for flere. Vi i styret jobber for å sjekke de rutinene og se om vi kan få 

det litt enklere til. 

 

Vi tror ikke at prisen er feil. 200 kroner for alt som gjøres i Velets regi tror vi er svært billig. 

😜Så oppfordringen går herved. Har du ikke betalt årets kontingent, så gjør det så fort som 

mulig. Kontingentene må være innbetalt før årsmøte, 12. august. Ta gjerne kontakt med 

Gunn på mailadresse: gmsanner@gmail.com  mailto:gmsanner@gmail.com> 

 

Snart kommer årsmeldingen der mye av styrets arbeid oppsummeres, men vi kan så vidt 

nevne stikkord denne sesongen har vært, løyper, nye vedtekter, oppfølging av flere av 

Destinanasjonsprosjektene og oppfølging av enkelte medleminitiativ mm. 
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Ellers er det nå rett før 3. utgave av Stolpejakten settes i gang. Vi lar startskuddet gå St. 

Hans. Da er Stolpejaktens "Mountainutgave" i gang. Vår stolpejakt er definitivt noe mer 

extrem enn de som foregår i lavlandet rundt omkring i Norge. Likevel håper vi på ny rekord 

på fjellet også i år. På landsbasis regner vi med over 50 arrangører i 13 fylker. Dette brer seg 

med andre ord med stor fart. Summen av alle stolpeturer blir haugevis av turer rundt 

ekvator, og att og fram til månen. 

 

De ivrigste jegerne har allerede plukket med seg over 1000 stolper.😄 

 

Så håper vi at vær og temperatur vil gjøre det mulig for oss alle å nyte Venabygdsfjellet 

gleder i fulle drag utover i den nye snøfrie sesongen. 

 

Velkommen til fjells og velkommen til Venabygdfjellets Vel som medlemmer. 

 

 

Hilsen oss i styret i Venabygdfjellets Vel. 

 


