
Årsberetning fra Kjerringvik Vel 2018 
 

Våren startet som vanlig med dugnad i mai. Det var en stor gjeng som møtte opp for å bidra, 

både på havna og ellers. På lekeplassen ble sandkassene ryddet, mål og tennisnett satt på 

plass. I tillegg til raking og annet forefallende arbeid. 

På havna ble markiser, utemøbler og blomsterkasser satt ut. Det ble plantet og pyntet til 

sommeren, samt at mye annet, viktig forefallende arbeid ble utført med stor iver. Vellet vil 

benytte sjansen til å takke for meget god innsats, både fra fastboende og hyttefolk. Det er 

dugnadene som gjør at vika vår fremstår så flott! 

 

Grillplassen på Fornet er fortsatt et populært utfartssted og blir hyppig benyttet av 

skoleklasser, foreninger og privatpersoner- veldig bra! 

 

St Hans ble i år, som i fjor, feiret på grillplassen. Den ble en vel gjennomført feiring med 

grilling og leker for barna, med oppholdsvær og litt vind. Selvfølgelig var det også et flott, 

stort bål, satt opp av Bernt. 

 

14. juli arrangerte vi sommerfest på Fornet. Fiskesuppe ble servert, trubadur Elling Hem 

underholdt,  og det ble allsang og stor stemning. Utlodning sørget for et lite overskudd.  

 

29. juli var det konsert med deLillos på Fornet, været var vekslende, men det var god 

stemning og et vellykket arrangement. 

 

29. september var det høstdugnad. På havna ble sommeren pakket bort og på lekeplassen ble 

bålplassen ryddet. Takk til alle som bidro! 

 

17. november hadde guttane i Vika sin årlige tur til Strømstad, alle kom hele hjem! 

 

Søndag 2. desember var det tenning av julegrana i Kjerringvik. Regn og liten kuling fra syd 

kunne ikke stoppe Bente og Tessa fra å holde tradisjonen ved like, og etter sang og gang rundt 

juletreet dukket også nissen opp. Små og store koste seg i blåsten. 

 

 

Styrerepresentantene takker for tilliten og ønsker alle et godt 2019. 

 

Bjørn Tore Hjerpetjønn og Grethe Stabæk Andersen 


