
Covid-19 (Corona) og BVK -  

Statusrapport – oppdatert 22. april 

Selv om vaksineringen nå er kommet til en del av våre medlemmer, så er 

samfunnet fortsatt under forholdsvis strenge regler. Bergen har vært litt 

hardt rammet av smitte i det siste, noe som har medført litt strengere 

regler enn for resten av landet, unntatt Oslo. 

Så er det noe nytt om hva som vil skje i BVK fremover? 

Oppdatering etter styremøte 21. april: 

Kjøretur i april. 

 

Kjøreturen søndag 25. april går som planlagt. Værgudene ser ut til å 

være med oss, selv om det er litt kald luft. Men alt uten nedbør må ses 

på som suksess. Den går til Fangeleiren på Espeland. Der kan vi ha 

picnic på den store parkeringsplassen, og samtidig sørge for å holde de 

påkrevde avstander. Tider og oppmøtesteder ligger på vår webside. 

Vårmønstringen som var satt til 13. mai vil nok bli avlyst, men vi 

planlegger en kjøretur til vakre Osterøy denne dagen. Kristi Himmelfarts 

dag altså. Følg med på websiden for info om det. 

Så snart det blir litt varmere i været, og vi ser at det er opphold, så vil vi 

prøve å få til utendørs Lygarmøter. Det kommer oppdatering på 

websiden og sikkert også SMS når dette blir noe av. 

17. mai i Bergen: Nå vet vi at det blir fire kolonner med minimum 4 biler i 

hver, og at alle skal ende på Vågsalmenning i sentrum. Det skal kjøres 

fra vest, sør, nord og Fyllingsdalen. 

Det vil snart komme ut informasjon på websiden om påmelding for de 

som ønsker å være med. OBS! Vi kan nok skvise inn et par biler til, men 

dette er det ikke vi som styrer så når det er fullt i en kolonne så må vi 

dessverre avvise. 

Vi har også en del andre aktiviteter på lur. Disse blir annonsert på 

websiden straks vi har ting på plass. 

Til slutt, det samme: Hold ut. Våren kommer uansett, og med den 

aktiviteter! 

Styret BVK 


