Årsmelding 2019
Flesberg Bygdelag
•

Aketreff
Det ble avholdt 2 aketreff på Haugen i februar med til sammen 41 ivrige voksne og
barn. Et hyggelig lavterskeltilbud som skaper viktige møteplasser og sosialt samvær.

•

Påskeverksted
Årets påskeverksted i samarbeid med Menighetshuset ble vellykket med 35 barn til
stede. Mye kreativ pynt ble laget og tilbakemeldinger viser at det er ønskelig å
fortsette dette. Gitt tilskudd fra Frifondet, Flesberg Sanitetsforening og Flesberg
bygdekvinnelag.

•

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt på Flesberg Samfunnshus onsdag 27.3. Her ble også årsmelding
for utviklingsprosjektet fremlagt.

•

Stordugnad på Haugen
Første helga i mai var det en stor dugnad på Haugen, der bygdelaget sto for
oppgradering av badeplassen. Haugens venner la nytt undertak på hovedhuset. Det
var godt oppmøte av flinke bygdefolk som ønsket å bidra. Kommunen bidro med
35 000 kr til dieselutgifter. Mange lokale firmaer bidro med utstyr og annen sponsing.
Dugnaden ble dekket av Laagendalsposten.

•

Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB
Tidlig i mai fikk vi den gledelige nyheten om tilskudd på 300 000 kr til aktivitetspark
på Haugen. Dette skal bidra til en ny sosial møteplass som innbyr til lek og læring,
friluftsliv og fysisk aktivitet for barn og unge spesielt, men også tilrettelegges for
hyggelige møteplasser for voksne og fiskeplass for rullestolbrukere.

•

Sentrumsdugnad
Sentrumsdugnaden ble gjennomført før 17. mai med rundt 30 fremmøtte. Vi har
ryddet i sentrum og rundt 17. mai løypa. Ryddet opp rundt menighetshuset, kirka og
på jordet til Haugen. Joker Flesberg sponset is til alle.

•

Blomstergate i sentrum
Det er blitt kjøpt inn selvvanningspotter til å pynte opp i sentrum med fine blomster
igjennom sommeren. Flesberg kommune gav 10 000 kr til dette. Haugens venner

sponset blomster og jord. Bygdelaget disponerer vanningstank av Tommy Rustand til
å forenkle vanningen gjennom sommeren.
•

Lågen Gjeddefestival
Årets gjeddefestival ble også en suksess med 50 deltakere både lokale, hyttefolk og fra
nabokommuner. Totalt ble det tatt opp18 gjedder med samlet vekt på 34,35kg. Største
gjedde ble fisket av Torstein Dokken på 4,56kg. Mye bra premier sponset både lokalt
og fra Kongsberg.

•

St. Hansaften
Vi arrangerte St. Hansaften sammen med Haugens venner og det ble godt besøkt av
over 200 sambygdinger. Det var salg av rømmegrøt, og vaffel, loddsalg og
underholdning av Juvenes Landsgymnas. Hopping i hoppeslott, bading grilling og st.
hansbål. En veldig trivelig kveld. Flesberg bygdekvinnelag bidro med matlaging.

•

Idemøte
Det ble invitert til idemøte rundt den nye aktivitetsparken på Haugen. Det var veldig
dårlig oppmøte, men de som kom hadde mange gode ideer. Det ble satt ned en
arbeidsgruppe bestående av 11 lokale ildsjeler som skal jobbe videre med dette.

•

Flesberg Skatebane
Bygdelaget har kjøpt en lite brukt skatebane fra Hedmark og den er plassert på
parkeringen til samfunnshuset. Frifondet sponset innkjøp og henting av disse. Dette
ble daglig brukt av lokale barn og unge frem til vinteren kom. Barna ønsker seg en
utvidelse av denne banen.

•

Quizkveld
I oktober var det quizkveld på Neset med fullt hus. Daniel Konstad var quizmaster og
hadde laget en god quiz. Dette var noe som falt i smak og de fremmøtte ville ha mer
av. Neset solgte pizza og godt drikke.

•

Juleverksted
En fin førjulsaften ble avholdt 30. november med ca. 100 små og store. Det var god
stemning på juleverksted og nissen kom på besøk. Etterpå var det sangfest i Flesberg
kirke med påfølgende juletretenning. Bygdekvinnelaget sponset juleverkstedet.

•

Medlemmer
I året 2019 var det 51 betalende medlemmer fordelt på enkel og
husstandsmedlemskap.

•

Overføring av midler fra Flesberg Vel
Vi fikk i mai overført 20 000kr fra det tidligere Flesberg Vel. Noe av dette gikk til å
dekke nye selvvanningspotter i sentrum.

•

Styresammensetning 2019
Leder: Bjørnar Mojaren (ny 2 år)
Nestleder: Øyvind Hamre (ikke på valg)
Sekretær: Robert S. Hansen (ny 2 år)
Kasserer: Liv Marit Lyngås (ikke på valg)
Styremedlem: Lena Overgaard (ny 2 år)
Styremedlem: Tommy Rustand ( ny 1 år)
Styremedlem: Mette Bekken (ny 2 år)
Styremedlem: Jeanette Sørensen ( Ove Bakke overtok i juli, Jeanette trakk seg). (1 år)
Varamedlem: Ove Bakke ( Hanne Løiten Høimyr overtok i juli, Ove rykket opp).

Styret.

