
Årsberetning fra Kjerringvik Vel 2019 
 

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 og tennisnett satt på plass. I 

tillegg til raking og annet forefallende arbeid. 

På havna ble markiser, utemøbler og blomsterkasser satt ut. Det ble 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. Selvfølgelig var det også et flott, stort bål, satt opp av Bernt. 

 

28. juli var det konsert med deLillos på Fornet, Det ble en uforglemmelig kveld. Kjente og 

kjære låter fra deLillos på hjemmebane, omkranset av et lydhørt og begeistret publikum i alle 

aldre. Været viste seg fra sin aller beste side, og staben smilte tilfreds med nok et vellykket 

arrangement. 

 

 

13.oktober var det høstdugnad. Som innledning til dugnaden ble det foretatt premieutdeling 

for sommerens fotokonkurranse i Kjerringvik. De tre premierte fotografer var Arle Ulrichsen, 

Øyvind Birkeland og Kirsti Moe Ulrichsen. 

På havna ble sommeren pakket bort og på lekeplassen ble gresset klippet. Takk til alle som 

bidro! 

 

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

 

1. desember var det rent folksomt ved gamlebrygga da julegrana ble tent.  60 små og store ble 

servert kaker og gløgg, og etter noen runder rundt treet kom nissen med en hilsen til de små.  

 

 

Styrerepresentantene takker for tilliten og ønsker alle et godt 2020. 

 

Grete Andersen og Bjørn Tore Hjerpetjønn 


