
HALVÅRSPLAN ROMEDAL 

BYGDEKVINNELAG,  

ANDRE HALVÅR 2017 
 

 

August – Søndagstur på Domkirkeodden og Åpen dag på Jønsberg 
Allerede gjennomført 

 

Oktober  
Søndag 1. oktober: Tranebærtur 

Vi drar på felles tranebærtur (antagelig til nabokommunen 

Løten men turlederne trenger en siste befaring før endelig 

turmål blir bestemt). Ta på godt med klær inkl lue og ullvotter - 

og fjellsko m gamasjer evnt støvler for vi skal traske i myra (og 

vi skal ikke gå så langt). Vi i styret tar med ved og fyrer bål til 

felles matpause + vi tar også med kake til kaffen. Hver og en tar 

med termos og matpakke + sitteunderlag. Og selvfølgelig 

bærbøtte. Bøtta trenger ikke være kjempestor for dette er tålmodighetsarbeid. Turledere er 

Inger Brøndbo og Margrete Ruud Skjeseth. Åpent for alle (også ikke-medlemmer). Vi møtes 

på Herredsvang kl 11.00 og samkjører derfra. Velkommen! 

Før vi drar på tur pynter styret til høsttakkefest i kirken. 

 

Onsdag 18. oktober : Årsmøte. Grobunn kl 19.00 

Se egen innkalling, sendt 21.09 til alle medlemmer pr epost evnt papirpost. 

 

Torsdag 26. oktober, «Hanna og Mathias», Vang sangforening 100 år 
Kulturhistorisk måltid i Hanna Winsnes’ ånd på Storhamar vg 

skole kl 16.00 til 18.00. Premiere på teaterkonserten nyskrevet 

for korets jubileum av Tor Karseth. Romedal bygdekvinnelag 

har reservert 15 plasser på middagen. Meld fra til Kjersti 

Sørmoen Håland på epost kjerstihaaland@hotmail.com eller 

mobil 900 37 049 før 1. oktober om du vil være med på 

middagen (der kan man bli med uavhengig om man er medlem). Se egen invitasjon både til 

middag og teaterkonsert som ligger ved halvårsplanen. Billetter til teaterkonserten kjøpes 

direkte av den enkelte, vi satser på å møtes på rad 10 torsdag 26.10 kl 19.00. Billettsalget er 

godt i gang så det er smart å bestemme seg nå – og sikre seg billett på link: 

http://www.ticketmaster.no/event/hanna-og-mathias-billetter/542071  

 

November:  
Kurs: To kvelder med «Kjøttfri mandag» og så en kjøttfull onsdag ☺ En kjøttfri dag i uka er 

bra for klimaet, miljøet og helsen. Hvis alle husstander i Norge kutter ut kjøtt en dag i uka vil 
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det gi samme klimaeffekt som å fjerne 200 000 biler fra veiene (ifølge Fremtiden i våre 

hender). Ved å bruke godt krydder og smaksrike ingredienser balansert med syre og salt blir 

de fleste kjøttfrie måltider en fest! Vi lærer oss å lage spennende retter uten kjøtt de to 

første kurskveldene – og den siste kvelden tenker vi helt motsatt og lærer oss å lage pølser! 

Sted: Romedal u-skole. Onsdagene: 01.11, 08.11 og 15.11. kl 18.00 – 21.00 Egenandel 

medlemmer kr 500,- ikke-medlemmer kr 800,-. Påmelding til Erna Østberg på epost 

kroestbe@online.no innen søndag 22.10. 

 

Desember 
Adventsmøte, egen komite (Anne Bryhni og Kari Dahl). Invitasjon kommer 

4.dagsball, tradisjonelt ball på Herredsvang. Samarbeid med bondelaget og 

bygdeungdomslaget. Vi har valgt ansvarlig for oss på forrige årsmøte og det er Gerd 

Stenberg. 

Juletrefest 5. juledag, tradisjonell juletrefest på Herredsvang. I år er det Kristin Ødegård 

Bryhn og Ingrid Hørsand Nordengen som er i komiteen fra oss (i tillegg er det en fra 

Bondelaget). 

 
 

Styret i Romedal bygdekvinnelag: 

Margrete R. Skjeseth (leder)  948 45 848 Kjersti Sørmoen Håland (kasserer)  900 37 049 

Anne Line Rasch (nestleder)  402 21 330 Erna Sveen Østberg (studieleder)  481 91 011 

Anne Frang (sekretær)  900 85 536 

Øyunn K. Normann (1. vara)  905 79995 Kjersti Narum (2. vara)   995 53 298 

Følg oss på Facebook! 
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