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 ÅRSBERETNING 2008 
for Bånkall Gårds Venner 

Styret i Bånkall Gårds Venner har bestått av følgende medlemmer i 2008. 

Niels Peter Broch (Leder) Jenny Wolther  (Nestleder) Kari Torsnes (Sekretær) 

 Ståle Stavem (Kasserer)  Rolf Halvorsen (Medlem)  Nils Ranheim (Medlem) Randi Bøe 

(Vara) Solveig Melbye (Vara) 

 

Regnskapet viser et underskudd på 10.588.50 mot et budsjettert underskudd på 23.950 Innestående i 

bank er 44.015.24 som overføres i ny regning til 2009. 

Vi har avholdt 4 styremøte i 2008.  Kari Torsnes har tatt seg av korrespondansen, og hun har også ført 

møtereferatet. Ståle Stavem har hatt ansvaret for regnskapet dette året. Regnskapet er revidert av 

medlem Steffen Torsnes. 

 

Ved utgangen av 2008  hadde vi 204 betalende medlemmer i  Bånkall Gårds Venner noe som er en 

nedgang fra året før på 13. Dette skyldes at 29 har ikke betalt, vi har hatt 1 utmelding men så har vil 

gledelig nok hatt 17 nyinnmeldinger. 

 

Vi har arrangert 20 dugnader på Bånkall i 2008. Dette utgjør 364 dugnadstimer der totalt 14 

medlemmer har deltatt. I hovedsak har jobbingen vært rettet mot urtehagen.  

 

BGV’s arrangementer  2008 

 
På årsmøtet 11. mars holdt Inger Lise Østmoe inspirasjonsforedrag basert på sin bok 

”Matsprell i naturens verden” Det kom bare en person utenom styre og valgkommite. 

 

25. mai hadde Groruddalen Historielag vandring til Bånkall. Venneforeningen stilte 

med sveler og kaffe til ca 70 deltagere. 

 

1. juni var BGV’s styre og faste hjelpere på jubileums/inspirasjonstur til 

Landbrukshøyskolen i Ås og til Ramme Gård i Hvidsten. 

 

10. juni hadde vi vårt sommerarrangement på Bånkall. Det var i år viet Henrik 

Wergeland. Ca 50 deltagere var med på blomstervandring og så på utstilling i 

potetkjeller og stabbur, alt i Wergelands ånd. Det ble servert kjørvelsuppe med urtebrød 

etterfulgt av rabarbragrøt. Wergelandsanger og andre sanger til sommerens pris ble 

sunget til akkompagnement av Birgit Jøklings trekkspill. 

 

7. september var Fossum og Romsås menigheters tradisjonelle høsttakke- 

gudstjeneste avholdt på gården. 

Venneforeningen bød på  ”kjærlighetsuppe” med brød, forskjellige urtedrikker, kaffe og 

sveler. Det ble bl.a. brukt løpstikke fra vår egen urtehage og brødet ble bakt i 

bryggerhusets steinovn. Ca 100 personer. 
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I september ble det arrangert sopptur etterfulgt av samling i bryggerhuset. Inger Lise 

Østmoe ledet de ca 30 deltagerne på sopp-plukking i skogen ovenfor Bånkall. Fangsten 

ble stilt ut og Østmoe kontrollerte og fortalte om de forskjellige soppartene. Etter 

servering av soppsuppe, kaffe og eplekake holdt hun et billedkåseri om sopp.                                  

Ca 30 deltagere. 

 

Det er sendt ut 2 nummer av medlemsavisen i 2008. 

Ståle Stavem har hatt også i år hatt ansvar for vår hjemmeside http://baankallvenner.org 

     

 
 

 

 

 

 

 

Niels Peter Broch Leder 


