
 HALVÅRSPLAN ROMEDAL BYGDEKVINNELAG,  

FØRSTE HALVÅR 2016 

 

Januar 
Tirsdag 12.  kl 19.00. Stange bibliotek. Vi i RBK bidrar med 

kafe. Forfatterkveld: I 2015 fikk Erika Fatland 

bokhandlernes sakprosapris for sitt forfatterskap. Tidligere har hun skrevet viktige fagbøker 

om bl.a. 22. juli-terroren. Hun har også skrevet om utenlandskpolitiske temaer tidligere. Nå 

kommer hun til oss for å fortelle om og vise bilder fra reisen sin gjennom Turkmenistan, 

Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan. Reisen resulterte i hennes siste bok 

Sovjetistan. Åpent for alle. Kontaktperson i RBK styret: Anne Line Rasch 

 

Onsdag 13. januar. Kl 17.00. – vi «synger jula ut» på Ottestad helse og omsorg senter og 

Kjersti Sømoen Håland spiller piano til. Kontaktperson i RBK styret: Dina Rustad Frang. 

Onsdag 13. januar kl 17.00 – vi «synger jula ut» på omsorgsboligene på Ilseng kl 17.00. 

Kontaktperson i RBK styret: Anne Frang. Gi gjerne beskjed om du blir med. 

 

NY DATO: Søndag 14. februar  kl 12.00  Bygda i bevegelse – 4 årstider: Vinter 

Vi i Romedal Bygdekvinnelag bidrar med spennende mat på bål til deltakerne på Barnas 

Turlag Stange (Hamar og Hedemarken Turistforenings gruppe for barn fra 0-12 år i Stange). 

Turen går fra idrettsparken på Ilseng og langs ilsengstiene (www.ilsengstiene.no) til 

Farmenkoia. Turen foregår med ski/pulk/akebrett hvis det er mulig, ellers vanlig tur på 

beina. Det er 1 km hver vei. Turledere er Ragnhild Hørsand og Helene Hørsand. 

Kontaktperson i RBK styret: Anne Line Rasch. Bli med på turen med barn/barnebarn eller si 

fra hvis du vil være med og bidra med bålmaten (antagelig koking av suppe, forberedt på 

forhånd) 

 

Februar 
Torsdag 25. februar kl 19.00. 

Vi drar til Løten folkebibliotek og blir med på åpent arrangement «Ullæfta» som arrangeres 

der av Tea Kristin Granhaug og Solveig Engevold Gaustad. Ta med strikketøy. Kontaktperson i 

RBK styret: Dina Rustad Frang 

 

Mars 
Lørdag 12. mars. Det kommer beskjed om klokkeslett når det nærmer seg 

Kreftaksjonen. Vi står med bøsse utenfor butikkene på Ilseng og Romedal. Kontaktperson i 

styret: Gerd Vasaasen 

 

Tirsdag 15. mars kl 19.00 

Vi besøker Kirsten Flagstad museet på Hamar. Det koster kr 70,- i inngang (billett). Det blir 

underholdning av koret Con Moto og dirigent Tone Østli. Styret serverer kaffe og kringle. 

Loddsalg. Vi inviterer med oss Stange bygdekvinnelag og Vallset bygdekvinnelag denne 

kvelden. Kontaktperson i RBK styret: Gerd Vasaasen 

http://www.ilsengstiene.no/


 

April 
Tirsdag 5. april kl 18.00 

Grønn inspirasjonskveld på Dal vestre.  

Etter en kort hagevandring får deltakerne så grønnsak- og urtefrø som trenger forkultivering. 

Vi sår i pluggbrett som blir automatisk vannet og gjødslet fram til henting sist i mai. Maks ett 

brett â 160 planter per deltaker. Deltakerne kan ta med frø selv eller komme med ønsker 

ved påmelding (kursleder kjøper inn frø og deltakerne deler på utgiftene alt etter hvor mye 

de ønsker av hver sort). Noen eksempel på aktuelle planter er frilandstomat, purre, salat, 

ruccola, grønnkål, persille, basilikum, sitronmelisse, kålrot, bønner, sukkererter, squash og 

sommerblomster. Deltakerne kan få kjøpt setteløk og småplanter av diverse flerårige 

krydderurter. Ta med termos og «biteti». Max 10 deltakere – meld deg på så fort du kan . 

Medlemmer blir prioritert. Påmelding senest 1.mars til Inger K. Brøndbo, tlf 957 87 559, 

mail: ikbroendbo@hotmail.com. Husk frøbestilling hvis du ønsker det. Kontaktperson i RBK 

styret: Margrete Ruud Skjeseth 

 

Mai 
Søndag 8. mai kl 11.00,  Bygda i bevegelse. 4 årstider. Vår 

Fellestur langs Ilsengstiene med Hamar og Hedemarken Turistforening. 

Frammøte:  Idrettsplassen på Ilseng kl. 11.00 Turleder:  Hans Kroglund, tlf. 994 05 214 

Tur i skog og kulturlandskap. Vi går hovedrunden, ca. 10 km lang. Turen går inn i skogen og 

innom Farmenkoia som er bygd opp igjen etter brann, videre vestover til Lageråa, forbi 

Ilseng gård og til den nye brua innunder jernbanen. Derfra forbi Horne gård og til Starene 

feltstasjon hvor vi tar matpause. Romedal Bygdekvinnelag selger sveler. Trond Vidar Vedum 

forteller om ringmerking av fugl. Videre følger vi Starelva og Svartelva og tar en kort stopp 

ved gapahuken på Bjørby før vi kommer tilbake til idrettsplassen. Ta med niste og drikke. 

De som vil bidra med steking og/eller servering av sveler tar kontakt med Gerd Vasaasen på 

forhånd. 

 

Juni 
Søndag 26. juni kl 11.00 Bygda i bevegelse. 4 årstider. Sommer 

Sommerarrangement/familietur med sykkeltur rundt Helgøya med hagevandring på 

Hovelsrud. Inngang der koster kr 100,-. Lunsj tar vi enten på Skafferiet eller som medbrakt 

piknik i Bergsvika. Oppmøte på nederste parkeringsplass på Sund. Vi sykler så til Hovelsrud. 

Hvis det er veldig dårlig vær kjører vi bil – dessuten oppfordrer vi til samkjøring. 

Kontaktperson i RBK styret: Anne Line Rasch 

 

Mobilnummer til styret: 

Gerd Vasaasen (leder)980 72 940  Kjersti Sørmoen Håland 900 37 049  

Anne Line Rasch 402 21 330  Øyunn Kleppe Normann 481 60 541 

Dina Rustad Frang 454 47 068  Margrete Ruud Skjeseth 948 45 848 

Anne Frang  900 85 536 

Følg oss på Facebook: en vanlig åpen side og en offentlig gruppe (be om å bli medlem) 

mailto:ikbroendbo@hotmail.com

