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Dato Referanse 

19.08.2014 
 

 
Referent 

Tor Helge Lyngstøl 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
19/8 2014 19:00-21:10 
Hos Tor Helge 

 4 etter 
generalforsamling 2014 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) (30 min.) 
Nina Haldorsen (NH) (1,5 time) 
 
 
Ikke til stede:  
Lars Danielsen (LD) 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Brennafestivalen 2014 

 

Hele styremøtet dreiet seg om festivalen. 

 

Christine hadde avtalt møte med aktivitetsgruppene og kunne bare være med 30 min. 

Nina hadde møte i matgruppa kl. 21 og måtte gå for å rekke dette. 

 

Antall påmeldte: 

Iflg. Arne Egils oversikt er antall påmeldte nå 206 med stort og smått. 

 

Tor Helge har mottatt henvendelse fra Anne Taftø som ønsker to billetter. 

Bennedichte Olsen har også oppgitt at hun og mannen ønsker å komme. 

 

Arne Egil kontakter disse angående billetter. 

 

Om disse fire kommer er altså antallet 210. 

 

Gjennomgang av programmet: 

 

ÅPNING 

12.00 - 12.30   

Vi starter Jubileumsfestivalen med et opptog; Møt opp ved velgarasjen i Smalåkeren 1 kl 12 lørdag 23. august og 

vær med; Vi går Smalåkeren, Gamle Brennavei, Brennaveien til Pasopveien og videre til Sportsplassen med 

Klemetsrud Skolekorps i front! 

 

Flest mulig fra styret stiller til opptoget: 

  

  

http://www.brennavel.no/
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Åpningsseremoni – åpen for alle 

 

12.30 – 13.45 

   

 Velkomsthilsen: Tor Helge 

 Sang av "Soulchildren" Anne Skårer har kontroll på dette. 

 Åpningstale ved Shahbaz Tariq, leder av bydelsutvalget i Søndre Nordstrand bydel 

Tor Helge har vært i kontakt med ham og utarbeider talepunkter. Talen koordineres innholdsmessig med 

THLs egen velkomsthilsen. 

 Planting av frukttre: Arne Egil har skaffet tre og jord. Han tar også med spade. Treet plantes av Tariq og 

THL. 

 Tegnspråksang. Iliana har kontroll på dette. Christine sjekker om det er behov for komp. 

 Praktisk informasjon om dagens program ved Christine Nuland 

Christine opplyser om hvilke aktiviteter som er hvor. 

Hun opplyser at Søndre Aker historielag har stand (ikke i programmet). 

 Liten konsert av Klemetsrud skolekorps Anne Skårer holder i dette 

 

 

 

AKTIVITETER FOR BARN 
 

Nina sørger for at det er premier til barna. 

 

13.45 - 16.00   

 

Christine sørger for at barneaktivitetene merkes (papp og tusj er ok). 

 Hoppe (hoppetau, strikkhopp, slengtau mm.) 

 Kaste (kaste på blikkboks, hamre spiker, ringspill og hamre erter) 

 Dvergverksted 

Her er det behov for at voksne følger opp (Bruk av kniv) 

 Ridderkamp - balansekonkurranse for voksne og barn 

Christine har sørget for seks premier til ridderkampen. 

 Hobbyverksted - her kan barna lage ting de kan ta med hjem 

 Tegnspråk alfabetet - litt praktisk kunnskap om tegnspråk og døvekultur 

 Hyttebygging i skogen 

Materialer er anskaffet. «Skogen» er like ved sportsplassen. 

    

AKTIVITETER FOR DE VOKSNE 
13.45 – 16.00 

 

Alle stands rigges i det minste teltet pluss i Arne Egils tilleggstelt. 

(Kommentar THL: Bør kunne revurderes om glitrende sol). 

 

Bertil ordner fire bord som kan benyttes av utstillerne. 

 

  

Bybi – ved Torill Astrup Svenning svarer på spørsmål om biene vi har på området vårt 
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Nordstrand Hagelag – ved Sigrid-Ann Mortensen stiller med 3 hageentusiaster som svarer på alt av hagerelaterte 

spørsmål 

Søndre Dal kunstforening – har informasjon om det lokale tilbudet for de kunstinteresserte i området 

Anita i «Elefanthuset» holder i dette. 

 

Lambertseter svømmeklubb – Lambertseter bad er vårt nærmeste bad. Det driftes av Lambertseter svømmeklubb 

som er en av Norges beste og mest meritterte svømmeklubber. Klubben har også tilbud til voksne som ønsker å lære 

seg å svømme. 

Bertil holder i dette. Klubben er vant med å ha stand og forventes å stille med alt nødvendig utstyr. 

Grønmo Golfklubb – stiller med informasjon om klubbens aktiviteter 

Arne Egil har kontroll her. 

Andre programposter for de voksne: 

 

13.45 - 16.00 Fotoutstilling 

Utstillingen består av 11 papplater med bilder. Hver plate størrelse 50x70 cm. 

Utstillingen monteres på plater. Det monteres bein på platene. 

Beina festes med strips til teltstengene. 

Bildene i ansiktshøyde. 

Bertil stiller med nødvendig treverk. Bertil og Tor Helge sørger for rigging av utstillingen. 

Utstillingen står langs veggen i teltet hele kvelden. 

 

13.45 - 14.30 Lokalhistorisk foredrag v/ Even Saugstad og Lars Alldèn 

 

FESTMIDDAG – bare for de som har kjøpt billett 

Bandet spiller rolig musikk før middagen. Oppstart kl. 18:00 (ca.) 

 

18.30 - 19.00 Velkomstdrikk (alkoholfri) ved scenen på sportsplassen 

 

Det skjenkes opp rundt 100 glass som stilles opp i «baren». 

Deretter fylles det glass etter behov. 

 

Bertil ordner lys til scenen, 

 

Musikere og dansere får gratis mat 

 

Det er ordnet fire griller (to gass og to kull). Det er også ordnet grill for steking av helt lam. 

Nina sørger for at det anskaffes salt og pepper (porsjonsposer). 

Hun skaffer også vann. 

 

Edda sørger for vann til å lage te. Det kjøpes 4 pumpekanner på Clas Olsson eller liknende. 

 

  



 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

19.08.2014 
 

 
Referent 

Tor Helge Lyngstøl 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Rett før middagen introduserer Tor Helge matansvarlig Nina (med mange lovord for innsatsen….) 

Nina opplyser om: 

- Det praktiske rundt henting av mat (bord for bord etc.) 

- Ta vare på glassene og ikke kast tallerkenen hver gang du forsyner deg. 

- Fortell om toaletter etc. 

 

 

ANNET: 

 

Brenna velforening har i dag mottatt brev fra Bymiljøetaten med tillatelse til å gjennomføre arrangemenetet. 

Det er noe uventet oppgitt at vi trenger tillatelse fra politiet og bydelsoverlegen. 

 

Tor Helge kontakter politiet og Arne Egil kontakter bydelsoverlegen. 

 

 

Arne Egil har kontaktet Nordstrands blad (avisa har nå annet navn) angående mulig pressedekning. Ingen lovnad. 

 

Arne Egil har avtale med Diplomis om lån av fryseboks. Vi har bestilt 10 esker Lollipop og 5 esker Pinup. 

 

Pølser, is og vafler selges av Klemetsrud skolekorps for kr. 5,- per enhet. 

Alle pengene går til korpset. 

 

Teltet rigges fredag ettermiddag. 

Arne Egil gir de andre i styret beskjed når han får mer eksakt tidspunkt. 

 

Samtlige styremedlemmer bidrar til rigging fredag kveld. 

Bertil vil overnatte på scenen for å sikre at det ikke skjer noe uønsket. 

 

Nina tar opp på sitt møte i matgruppa om det er mulig å få et par voksne ungdommer til å holde vakt natt til lørdag. 

 

Vi trenger sannsynligvis å «låne strøm» fra det gule huset ved sportsplassen. 

 

Det legges nabovarsel til alle som bor på Fjelltun. De inviteres til å komme på den åpne delen av arrangemenet. 

Invitasjonen går også til beboere i Gamle Brennavei (de får intet nabovarsel). Arne Egil legger nabovarsel i kassene 

20/8. 

 

Distribusjon av programmet: 

 

Edda:  Pasopveien og Bratlistubben 

Tor Helge: Langretta, Pasoplia, Pasopsvingen og Brennaveien fram til Langretta 

Arne Egil: Resten 

 

Programmet legges i alle kasser 

 

NB: Hvor hentes programmene? 

 

 

 


