Berg kommune

Velkommen til
åpning av internveien i Berg !

21. august 2004
Denne brosjyren inneholder program for åpning av internveien,
praktisk informasjon og kulturkalender for hele høsten 2004.
Velkommen til en ny tidsregning i Berg!

Internveien gir nye muligheter i Berg
Dagen for åpninga av Internveien i Berg nærmer seg.
Fra den 21. august kan vi starte en ny tidsregning i Berg,
også på kulturfronten.
Befolkningen i Berg, og andre, kan
glede seg over en velfylt meny med
aktiviteter utover høsten. Jeg håper
alle og enhver kan finne aktiviteter
som vil være interessante å delta på,
enten som utøver eller publikum.
Utenom selve åpningshelga, som
sikkert vil bli en minnerik opplevelse
med kulturprogram, åpningsseremonien, egenaktivitet, veifest og
gudstjeneste, vil det utover høsten
komme arrangement i tur og orden:
Idrettsbegivenheter, kirkehelger,
bibliotekaktiviteter, filmfestival,
eldretreff, ungdomsarrangement osv.
osv., noe for enhver smak.
Viktigst av alt er at kommunens innbyggere gjennom de arrangement og
aktiviteter som finner sted kan lære
hverandre bedre å kjenne. Våre
bygdesamfunn, som i altfor lang tid
har vært avskåret fra hverandre, vil
nå kunne bli tumleplass for dobbelt så
mange som før innenfor kommunegrensene.

Samtidig vil veien medføre at flere
utenbygdsboende vil ”stikke innom”
våre områder og forhåpentligvis finne
det attraktivt å komme hit flere
ganger, enten på besøk eller
permanent.
Et rikholdig kulturprogram som her
presenteres i kulturkalenderen vil
sikkert være med å bidra til dette.
Velkommen til Berg, og velkommen til
en innholdsrik høst i 2004.

Hjertelig hilsen

Trond Abelsen
ordfører i Berg

Program for åpningen av internveien i Berg
Lørdag 21. august
Åpningssted: Ved stranda i Ersfjord
10-12: Begrenset mulighet for kjøring av utstyr og utøvere
fra Senjahopen til Ersfjord.
Gratis busser fra Mefjordvær og Straumsbotn, se side 5.
12.30: Tunnelmarsj Senjahopen-Ersfjord
Ta med en stein og legg den i «steinrøysa»
ved tunnelutgangen i Ersfjord!
14.00: Kulturmarkering fra scenen, Ersfjordstranda
15.30: Offisiell åpning av veien
16.15: Tunnelkaka sprettes!
Myldring på scenen og stranda
Div salg, stands, sceneinnslag, aktiviteter.
Program fra scenen ca 1730-1930.
22.00: Tunnelfest. Musikk: Night Life.
Breidablikk samfunnshus, Skaland
(arr: IL Foss og UL Breidablikk)
Dessuten middag for inviterte gjester på Mefjordvær samfunnshus kl. 17.

Søndag 22. august
11.00: Festgudstjeneste i Berg kirke.
Kjerkekoret og Ingunn Rinde. Kirkekaffe i kirkeparken.
Spleiselag: Ta med kaker og kaffe!
Buss fra Mefjordvær kl. 10.00, retur 13.30.

Praktisk informasjon

Ankomst/parkering: Bruk buss!
Da det er begrenset plass for parkering i
Ersfjord, ber vi alle som kan om å ta buss.
Det settes opp gratis bussrute fra
Mefjordvær / Senjahopen og Straumsbotn /
Skaland (til åpningsstedet i Ersfjord og
tunnelmarsjstart i Senjahopen), med retur
om kvelden. Endelige bussruter kunngjøres
på plakat.
Det vil være mulig å kjøre gjennom tunnelen
for transport av utstyr etc. fra kl. 10-12.
For handikappede er det mulighet for å få
skyss med Bergsheimens handikapbuss, m.
plass for rullestoler. Påmelding og fordeling
skjer via PRO Bergsheimen/Strandheimen.
For evt. parkering: Følg anvisning (og
fyll bilene)!

Tunnelvandring
Vær med å GÅ gjennom tunnelen før bilene
slippes til! Tunnelvandringen starter kl. 12.30
fra Senjahopen. Alle som deltar vil få en pins.

Steinrøysseremoni
Ved tunnelåpningen på Ersfjordsia skal vi
bygge ei steinrøys, med stein fra hver våre
steder! Ta med deg en stein, skriv navnet ditt
på den (tusjer ved røysa), og legg den oppi!
Vi har tenkt at steinrøysa skal fortsette å
bygges, med nye innbyggere og gjester
framover i tida...

Senjadrakter ved snorklippinga Myldring fra scenen og på
Når selve snoren skal klippes, vil vi lage en
stranda
«espalier» av Senjadrakter. Vi håper MANGE
stiller i bunad og drakt den dagen, og alle
som har Senjadrakt, bes stille seg i rekke på
hver sin side av veien fram mot åpningsstedet (der hvor ny-veien begynner nede ved
stranda).
Mulighet for skifting:
Ersfjord grendehus vil være oppe under
tunnelmarsjen og etter åpningsseremonien;
ca 12.45-13.45 og 16.00-17.00.

Øvrig antrekk og utrustning
Ta på og med det som trengs for et
utearrangement på stranda i en del timer...

Etter at det offisielle kulturprogrammet er
ferdig, og snoren er klippet, skal folke- og
foreningslivet i Berg myldre videre. Det vil bli
stands med salg og demonstrasjoner, innslag
fra scenen, og aktiviteter på stranda.
Vi vil gjerne ha flere bidrag til dette - meld
deg på! Lydanlegget på scenen kan benyttes,
og vi vil gjerne ha både barn, ungdom og
voksne i aksjon. Det kan være sang, tekst,
revyinnslag på scenen, konkurranser (på
scenen mellom 17-20). Noe kan oppstå
spontant, folk kan "jamme seg sammen",
men vi vil gjerne ha mest mulig avtalt på
forhånd.
Kontakt / koordinator: Ingunn Rinde,
77 85 81 02 / 98 64 97 48.
Røde Kors vil være til stede hele dagen.

Gratis busstransport til og fra åpningen
TRANSPORT TIL ÅPNING/
TUNNELMARSJEN

RETUR-TIDER

1030
1150
1225
1315

Straumen - Ersfjord - Senjahopen
Skaland - Ersfjord - Senjahopen
Bøvær - Skaland - Ersfjord
Skaland - Ersfjord

1110
1145
1315

Mefjordvær - Ersfjord
Grashopen - Ersfjord
Mefjordvær - Ersfjord

1700
1730
1800
1830
2000
2015

Ersfjord - Mefjordvær
Ersfjord - Skaland
Ersfjord - Mefjordvær
Ersfjord - Skaland - Straumen
Ersfjord - Senjahopen
Ersfjord - Skaland

2130

Mefjordvær - Skaland

Før kl 1230 kjører alle busser via tunnelåpningen i Senjahopen, for start tunnelmarsj.
Rutetidene er fordelt for å få fraktet flest mulig fram til riktig tid,
det er derfor viktig at ikke alle beregner plass på siste buss.
Returtidene kan endres etter vær og etterspørsel.
For evt. parkering: Følg anvisning (og fyll bilene)!
I Senjahopen ved kirkegården og grustaket.
I Ersfjord ved kirkegården og
oppe ved fotballplassen.
Handikapparkering
på rasteplassen.

Hjertelig takk til
Senja Rutebil og sjåførene,
som er så velvillige til å stille opp
og hjelpe oss med trafikkavviklingen!

Total veglengde: 4300 meter
Tunnellengde: 2150 meter
Anleggsstart: Juni 2002
Kostnad: 126 millioner kroner

Vi vil rette en hjertelig takk til alle som på forskjellige måter
har bidratt til å få bygd veien og arrangert åpningsfesten!
Hilsen arrangementskomiteen, Berg kommune
og Statens Vegvesen

Presentasjoner av noen lag og foreninger

Lørdagskafe

Pensjonistforeningen

på Bygdesamlinga i Mefjordvær ("Kroa")
v. Mefjordens lag og foreninger.
Vafler, kaffe og trivelig treffsted!
Hver lørdag 10-13, hele året.

Møter en mandag pr mnd (den nærmest
den 20.); Skaland Motell. Bingo på
tirsdager, ca hver 14. dag; Skaland Motell.
Hobbyhuset (Bergsbotn), vevstue og
snekkerverksted. Samling hver onsdag,
16.30-19.30.
Leder Daniel Olsen, 77 858 816.
(Mefjorden pensjonistforening går inn i
Søndre Berg, endrer navn til Berg
pensjonistforening.)

IL Foss
Leder Toralf Iversen, 778 58 865.
Fotball, skirenn, villmarksleir.

UIL Havørn
Leder Kjell Andre Johansen, 778 58 903.
Allsidig idrett for barn og ungdom.
Ski, fotball, bueskyting, svømming,
aerobic.

Mefjorden kjerkekor
øver i Mefjordvær kjerke en gang pr uke.
Vil gjerne ha medlemmer fra hele Berg!
Dirigent Trond Hellemo, 778 58 543.

Berg folkebibliotek
Berg Folkebibliotek, Skaland
Annie Heitmann, biblioteksjef
bergfolk@online.no, 77 85 82 70.
Åpningstider: Tirsdag 11-15 og 16-19,
torsdag 11-15 og 16-19.
Senjahopen filial v. Elbjørg Einarsen,
filialstyrer - biblsenj@online.no,
77 85 98 97. Åpent tirsdag 11-13 og 16-19.
OBS: Nye åpningstider fra september,
kunngjøres senere.

Galliakoret
Øver på Mefjordvær samfunnshus.
Dirigent Kjell Fredriksen, 778 58 592.
Vil gjerne ha medlemmer fra hele Berg!

Breidablikk kino
på Breidablikk samfunnshus, Skaland.
v. Reiner Schaufler, boethius@online.no.
Program fra september til april.
Filmer på onsdager, fredager eller
søndager ca. 3 ganger/måneden.
5. - 7. november: Ytre Senja Filmfestival.
Program annonseres senere.

Berg vinylklubb
Det er planer om å starte en klubb for
spilling av gamle vinylplater i avslappede
omgivelser, dans og trivsel. Kontakt Kjell
Fredriksen 778 58 592.

Foreninga Kulturslottet
Gjennomfører musikkfestival og andre
arrangementer på Kråkeslottet i Bøvær.
v. Reiner Schaufler, boethius@online.no.
http://boethius.home.online.no/slott/

Kulturkalender
Aktiviteter og arrangement i Berg høsten 2004

Det er dette vi har fått meldt inn innen deadline. Det skjer helt sikkert mye, mye mer!
Endringer kan også forekomme. Følg med på plakater og jungeltelegrafen!
21. - 22. august:
26. - 29. august:
Fre 27.9. kl.19:30:
Lør 28.9. kl. 22:
4. - 5. sept.:
Lør 4. sept.:
Søn 5. sept. kl. 11:
Lør 11. sept.:
Søn 12.9. kl. 17:
Fre 17. sept.:

Lør 18.9. kl. 17:
Tor 23.9. kl. 16:
Fre 1.10. kl. 20:
9. - 10. okt.:

Tir 12. okt.:
15. - 16. okt.:
Søn 17. okt.:
5. - 7. nov.:

DESSUTEN:

September:
Advent:

NM i bueskyting, Mefjordvær. Arr. Havørn bueskytterklubb.
Fisk og Fotball, inv. UIL Havørn, Senjahopen. Diverse aktiviteter, bl.a.:
Diskotek for barn og ungdompå ungdomshuset i Senjahopen, inv. UIL Havørn.
Fotballpub på Rabben.
Veifest, inv. UIL Havørn, Senjahopen. Senja Bluesband.
Foss-dagan, Bergsbotn, inv. IL Foss.
Ungdomssamling, inv. IL Foss.
Mefjordvær kjerke - 60-års-konfirmantene jubilerer.
Kirkekaffe på Lokalet, Skaland.
Bridge-Turnering inv. Skaland Bridgeklubb.
Gudstjeneste og menighetens årsmøte i Ersfjord grendehus.
Fiskeridagen i Senjahopen. Kystvakta og redningsselskapet tilstede, seminar
med foredragsholdere fra fiskeriorganisasjoner og forskningsmiljø.
Klokkeslett annonseres senere.
Show med Jon Kristian fra Midt i Planeten! Opplev ham live! Sted: Torsken
folkebibliotek, Gryllefjord. Målgruppe: Barn og familier.
Forskerkonkurranse for barn i bibliotekene. Sted: Berg folkebibliotek,
Torsken folkebibliotek.
"Sans-Souci" - Konsert med Frode Fredriksen, Bendik Lund Haanshus, Bår
Stenvik. Kråkeslottet, Bøvær.
Utvik Senior-minnefondhelg - Konsert Mefjordvær lørdag,
gudstjeneste Berg kirke søndag.
Markering ved bautaen. Inntekter til Redningsselskapet.
SeniorSurf-dagen - tema: Slektsgranskning,
på bibliotekene i Skaland og Senjahopen.
Sykurs i lappeteknikk v/Mette Granheim, inv. Berg folkebibliotek, Skaland.
TV-aksjonen ”Hjerterom” - 16.00 Hjerteroms-gudstjeneste Berg kirke.
Kafe i Senjahopen barnehage. Aktiviteter i dagene fram mot TV-aksjonen.
Ytre Senja Filmfestival på Breidablikk, Skaland.
Klokkeslett og program annonseres senere.

Planetariet - et opplegg for barn fra vitensenteret i Tromsø.
Kjerkekonsert / allsangkveld i Mefjordvær kjerke .
25-års-jubileum for Pensjonistforeningen.
Temakveld om lirypa v/ Jan-Oscar Granheim, inv. Berg folkebibliotek, Skaland.
Konjakk-kurs med Jon Bertelsen, sted: Berg folkebibliotek, Skaland.
Kinostart Breidablikk kino, Skaland.
Julegrantenning UL Breidablikk.
Lysmesser / Barnas gudstjenestedag; Mefjordvær og Berg.

Firma Alfr. Hermannsen
Dagligvare
9385 Skaland - tlf 77 85 84 00

Kafe - Restaurant - Bar
Sjøbuer - Over
natting
Overnatting
Tlf. 77 85 89 80

Restaurant - Catering - Bar
Overnatting - Hytte

Arvid Nergård as
Telefon
77 85 99 00
Telefax
77 85 99 05
9386 Senjahopen
- et selskap i Nergård

Bergsbotn - 9385 SKALAND
Tlf: 77 85 97 00 Fax: 77 85 97 10

77 85 98 80
www.hamnisenja.no

Kommateck AS
Seva AS Senjahopen
77 85 87 08

Verksted - Butikk - Maling - Slipp
Motorverksted - Trevarer - Mobilkrane
9386 Senjahopen
77 85 97 30 - faks 77 85 97 40
Vakttelefon: 918 53 822
E-post: marins@online.no

Mefjordvær 77 85 81 13
vakttelefon 482 72 596
skipshandel
Daewoo - distriktsforhandler

Senjatrollet
kl. 9 - 22 alle dager
fra 1. juni til 30. august
Åpent lørdag og søndag i september
77 85 88 64 - trollparken@online.no
www.senjatrollet.no

Brygga Kafe - alle rettigheter
Rimelig overnatting
77 85 84 43 - 413 17 498
www.steinfjordhavfiske.no

