
50-års jubileumsfest for Storøen Velforening den 22. august 2015 

 

Til festen var det påmeldt 167 medlemmer av velforeningen, og deres nærmeste familie. Alle, med få 

unntak deltok. 

Jubileumskomiteen bestående av Lillian Lauritzen, Lars Kristiansen, Terje Marka og Morten 

Spongsveen hadde, sammen med et gode hjelpere, reist tre telt på Nøysomheten, og under disse var 

det plassert bord og stoler til alle påmeldte. Bordene var pyntet med blomster og lys.  

Festen startet kl 15 - i strålende sensommervær - og alle deltakerne melde seg til festkomiteen ved 

ankomst, hvor de ble registrert og tildelt et deltakerbevis med loddnummer, og et glass musserende 

vin eller et alkoholfritt alternativ. 

Kveldens festleder, Morten Spongsveen, ba om oppmerksomhet gjennom å ringe i en gammel 

kubjelle, og han ønsket velkommen til alle festdeltakerne og ba nestformannen fra konstituerende 

styre fra 1965, Terje Jacobsen, og nåværende styreleder, Lars Kristiansen om å komme fram for å 

heise norsk vimpel på den nye flaggstanga som er reist på Nøysomheten. Heisingen ble ledsaget av 

flaggsignal, framført på trompet av Trond Halvor Brennhovd. Deretter ble ‘Ved Tyrifjorden’ framført 

som allsang, akkompagnert av Trond på trompet. 

Festleder presenterte de fammøtte æresgjestene, som i tillegg til Terje Jacobsen, besto av Jan og 

Olaug Nettum, Mossa Martinsen og Kaare Sjøwall. Ytterligere seks æresgjester var invitert til festen, 

men hadde meldt avbud. 

For at de minste barna skulle slippe å bli ‘plaget’ med å måtte holde seg stille under Kjeld Nørgaards 

kåseri, ble de invitert til å delta i en skattejakt i skogen. Heidi Lauritzen hadde laget et opplegg hvor 

hun hadde lagt ut ‘skatter’ med smågodt og andre småting som barna skulle finne. Det ble en liten 

runde over det gamle kvistdeponiet og tilbake til festplassen. Både barna og de voksne som fulgte de 

minste, koste seg i skogen. 

 Etter deres avmarsj ble Nørgaard introdusert, og han holdt et inspirerende og underholdende kåseri 

om hyttefeltets tilblivelse og de første årene med hyttebygging og etablering av velforeningen. På sin 

særegne måte, og uten manuskript fortalte han om kontrakter som ble undertegnet på fjordisen, om 

etablering av velforening, utfordringer med båtplasser og parkering på landsiden, vann, 

sanitærfoorhold, husholdningsavfall, brannsikkerhet og strøm. Videre fikk vi en innføring i 

problemstillinger vedr. etablering av bro til øya. På signal fra fru Randi ble kåseriet avrundet - så å si 

samtidig med at barna kom tilbake fra skattejakten. Lars Kristiansen takket og overrakte blomster fra 

velforeningen. 

Så var det tid for bespisning. Jubileumskomiteen hadde på forhånd annonsert at det ville bli servert 

tapas, spekemat og rømmegrøt, men festleder kunne meddele at rømmegrøten var vekslet inn i ei 

dobbelt toalettbrakke, og det virket som om at denne beslutningen ble vel mottatt. 

Maten var levert av Kulinariske fristelser, ved Odd Ivar Haglund, Hønefoss. Den besto av meget 

velsmakende wrap, bruchetta med tomatsalsa, roastbeef av oksefilet, kylling satay og grillet 

svinenakke, inkludert grønn salat og nudelsalat, amadinepoteter, bakte grønnsaker og diverse 

salsasauserer. I tillegg var det innkjøpt flere sorter spekemat, og noen titall med egg som ble til 

eggerøre tilberedt av hytteeiere. Til barna var det pølser, kyllingklubber og potetmos, alt tømt på et 

blunk.    



Etter maten ble det satt fram kaker av mange slag. Ringerikskringler og kransekaker var levert fra 

bakeri, mens sjokoladekaker, verdens beste, gelekake, ostekaker og muffins var levert av lokale 

‘konditorer’ på øya. Terje sto for trakting av 30 liter kaffe. Alt gikk med!  

Velforeningen ble etablert på 60-tallet, og jubileumskomiteen mente det var på sin plass å arrangere 

leker som var populære på den tida. 5-ører ble erstattet av 5-kroner for å kaste på stikka, og 

flaggstanga ble et rimelig kompormiss mellom strek, vegg eller stikke etter en diskusjon mellom by og 

land. 56 personer fra 3 til 80 år ble oppdelt i 11 team og vinneren fra hvert team gikk videre til 

semifinale. Fredrik Kristiansen stakk av med seieren i en spennende finale. Stor stemning! 

Neste gren var pilkast. Her var det over 40 deltakere, og etter innledende runder, semifinaler og 

finale, måtte det til en ekstraomgang mellom Eivind Lyngar og Arvid Evenrud for å kåre en vinner. 

Arvid oppnådde der 26 av 30 poeng og stakk av med seieren. 

Det var annonsert at inngangsloddene skulle gjelde som loddsedler ved en trekning om sponsede 

gevinster. Ved trekning tilfalt en brødkurv fra Det Øde Bakeri til fam Brandt, 8A, to frukturver gitt av 

Ferske Frukter tilfalt Skjellum/Steffensen, 18A og Vangen, 7A. Et kunstfoto gitt av Kari Angvik gikk til 

William Nørgaard. Lars Kristiansen hadde sponset et varslingsanlegg fra Verisure som tilfalt Vangen, 

7A. Anlegget ble imidlertid ‘vekslet’ inn mot et gavekort på 500 kroner. Blomstene som ble overrakt 

Kjeld Nørgaard var gitt av Vik Blomster og Gaver, ved Torill Rolund. 

En stor takk til alle som har bidratt med arbeidkraft til rigging, baking, premier til leker, gevinster til 

utlodning og andre bidrag som var med på å skape en vellykket fest. 

Etter loddtrekning fortsatte leken med hesteskokasting. Hesteskor var hentet fra en stall i Sørkedalen 

og også til denne leken var det 35 deltakere. Det aller beste kastet ble utført av Elvira Aarø sommvm 

la hesteskoen elegant rundt stolpen, men ble dessverre slått ut i semifinalen. Finalen ble en kamp 

mellom mor og sønn, en kamp som Kristoffer Spongsveen gikk seirende ut av.  

Den siste leken var sekkeløp i gode, gammeldagse strisekker skaffet tilveie hos Felleskjøpet på 

Hønefoss. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var nok mye lavere i denne grenen da knær og rygger 

satte en stopper hos de eldste. Kristoffer Spongsveen kastst seg bokstavelig talt seirende i mål. 

Alle som hadde deltatt i lekene kunne forsyne seg av premiebordet på dansegulvet, mens vinnerne 

av hver av grenene ble tildet en ryggsekk fylt med diverse utvalg fra premiebordet. Gode assistenter 

under Storøya-lekene var Ingunn Eknes, Hans Petter Friestad Gravdahl og Eigil Spongsveen. 

Festleder kunne meddele alle som fortsatt var tilstede at den offisielle delen av festen var over, og 

takket for seg på vegne av jubileumskomiteen. 

Siste observerte deltaker ble notert i seng kl 03.30.  

 

 

 

  


