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Ansvarlig utgiver: Styret i Vittenberg Vel

25 års jubileumsfest 17. oktober!
Vittenberg Vel feirer 25 år iår, og i den anledning er festkomitéen i full
gang med planlegging av jubileumsfesten. Datoen blir 17. oktober, og mest
sannsynlig blir stedet Triaden. Når det gjelder videre detaljer, så er
dette noe vi vil komme tilbake til når festkomiteen får alle detaljer i
boks.
Men sett av datoen i kalenderen allerede nå, denne festen vil du ikke gå
glipp av!

Fane til Fjellhamar skole
Vittenberg Vel bevilget i styremøte 26.mai kr. 3.000 til den nye fanen til Fjellhamar skole,
og vi utforderer herved de andre velforeningene i området til også å støtte opp om skolen vår slik at vi kan fortsette å feire 17. mai her på Fjellhamar.
Fjellhamar skole feirer som kjent sitt 75 års jubileum i år, og til årets 17. mai hadde skolen fått laget en helt ny jubileumsfane som ble avduket 17. mai iår. Foreldrerådet ved
skolen har satt igang en rekke aktiviteter for å finansiere den nye fanen som har kostet
ca kr. 75.000. Som en støtte til dette arbeidet, og som en honnør til det flotte arbeidet
som legges ned i forbindelse med 17. mai arrangementet, har Vittenberg Vel bevilget kr.
3.000.

Nytt fra styret
Den viktigste aktiviteten for styret i Vittenberg vel dette året, er å forsøke å få aktivitesnivået innen foreningen opp på et nivå som forsvarer at vi i det hele tatt har en velforening.
Vi har derfor satt oss en del ganske ambisiøse mål dette året. Vi skal bedre kontakten
med komitéene og derved heve nivået på aktiviteter generelt, vi skal gjennomføre feiringen av velforeningens 25 års jubileum, vi skulle arrangere skirenn, Rusken-aksjon og
Vittenbergleker, foruten å fortsette å bearbeide en del saker som vellet har vært opptatt
av lenge.
Når vi nå ser tilbake på hva vi har fått til iløpet av vinteren og våren, så må vi erkjenne at
noe har vi fått til – andre ting har vi ikke klart. Styret har avholdt 5 styremøter, hvorav et
med representanter fra alle komitéene. Et nytt møte med alle komitéene vil bli avholdt
umiddelbart etter sommerferien. Med dette har vi kommet et stykke på vei med vår
hovedmålsetting, nemlig å heve aktivitetsnivået i foreningen.
Vi er også stolte av at Vittenbergnytt nå definitivt er ute av «dvalen», og at vi derved
også både har en mulighet til å kommunisere med våre medlemmer, og at vi kan markedsføre oss selv og våre aktiviteter. Sist, men ikke minst, gleder vi oss til jubileumsfesten i høst (se omtale annet sted i dette nummeret). Festkomiteen vil ikke røpe alle detaljene i opplegget ennå, men tid og sted har vi altså klart å frariste dem slik at vi kan få
notert dagen i almanakken!

✓

Dårlig oppmøte til Ruskenaksjonen 1998

✓

Lekeplassen på Myra.

Det var bare fem stykker som møtte opp på Myra den 21. april for å være
med på Ruskenaksonen…

På Myra satt opp lekestativ.

Vittenberg Vels styre og komitéer
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Styremedlem: Liv I. Engelund
1.varamedlem: Einar Lillesæter
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Revisorer:
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Styret ønsker alle i vellet en riktig god,
varm og lat sommer!
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