
HALVÅRSPLAN HØSTEN 2014 
BRØTTUM BYGDEKVINNELAG 
 
Vi håper at du finner noen av høstens møter interessante og deltar på noen av disse. 
Det skulle være litt for forskjellige smaker... Ikke minst er det sosiale viktig. Vi 
kvinner trenger en møteplass... 
 
I løpet av høsten kommer litt nytt. Det er en stund siden vi hadde kurs. Denne høsten 
prøver vi et kurs vi tror mange kan ha glede av... 
Helt nytt er årets nissemarsj for små og store... 
 
 
AUGUST 
Tid: Onsdag 27.08 ca.kl. 
Sted: Stubberud Gård, Åsmarka 
Avreise: Kjørkjevægen kl. 17.30 
Vi tar en tur i eventyrskogen(for de som vil), vi får høre hvordan 
bedriften er blitt til, vi besøker gårdsbutikken(kanskje noen vil 
handle?) og koser oss med god mat. 
Pris: 100 kr (laget spanderer resten) 
Gevinster: Almshøgda/Kløvstadhøgda 
Påmelding senest fredag 22. 08: Kari Flaten 41 52 38 48 
                                                    Eldrid Gjeldaker 97 69 62 98 
 
 
SEPTEMBER 
Tid: Lørdag 06.09 
Sted: Tur til Solørtraktene. Vi starter på Finnskogmart´n 
Eget skriv kommer... 
 
Tid: 24.09 kl. 19.00 
Sted: Åsheim i Åsmarka 
Avreise: Kjørkjevægen kl. 18.30 
Tema: Grunnlovsjubileet 
Vi gleder oss til fellesmøtet ... 
 
Tid: Søndag 28.09 kl. 11.00 
Sted: Brøttum kirke 

Vi pynter kirken med markens grøde... og serverer 
kirkekaffe. Benytt denne anledningen til en 
stemningsfull søndag i kirka vår. 
 
 
 
 



OKTOBER 
Tid: Onsdag 29.10 kl. 19.00 
Sted: Hunskjold gård, Turistvegen 1350, hos Borghild Ruud 
Vi byr på vanlige årsmøtesaker. 
Frasigelse av verv må være Kari Strand Ødegård, Kløvstadhøgdvegen 189, innen 
10.10.14 
Eventuelle saker til årsmøtet meldes Helene S. Lund, Nordre Kongsveg 155 innen 
10.10.14. 
Vi håper å by på underholdning med tema Prøysen. 
Gevinster: Ulveroa 
Bevertning: Brukroa 
 
Hvordan sikre bildene dine i disse digitale tider 
Tid: mandag 6. og tirsdag 7. oktober. Klokken 18-20 
Har du som oss andre mange fine bilder du IKKE aner hvor du har, og som du 
ihvertfall IKKE finner når du skal vise dem frem? 
Kim Fauskerud viser oss hvordan vi kan ta vare på bildene for ettertiden. Samle 
bildene i mapper og evt. redigere. 
Kursavgift: kr 500.- for medlemmer ( kr 940.- for andre) 
Vær rask med å melde deg på, maks åtte deltagere!!!!! 
Blir det mange påmeldte er vi åpne for å kjøre flere kurs. 
Påmelding innen 28.09: Kari Flaten 41523848 
                                       Eldrid Gjeldaker 97696298 
 
NOVEMBER 
Tid: 19.11. (obs dato) 
Sted: Løyten lys og Løten nærmiljøstasjon. 
Avreise: Kjørkjevægen kl 17. 
Tida for julestemning nærmer seg. Atmosfære, inntrykk og lukter kan gi oss en 
forsmak. (det er lov å handle.) Etterpå får vi oppleve nærmiljøstasjonen og et godt 
måltid. 
Pris: 100 kr (laget spanderer resten) 
Det blir utlodning, styret ordner gevinster. 
Påmelding innen 12.11: Kari Flaten 41523848 
                                       Eldrid Gjeldaker 97696298 
 
 
Tid: 26.11. kl: 18.00-19.00 
Sted: Brøtheim 
Mulighet for å levere inn kaker, gevinster og andre ting til julemessa. 
 
 
 
 
 



JULEMESSE LØRDAG 29.11. 
På bygdas egen julemesse i år kan du først gå nissemarsj kl 10.00. Vi går 
«klokkerhagrunden» og ender opp utenfor Brøtheim med pepperkaker og gløgg. Vi 
oppfordrer alle til å finne fram den røde lua og bli med! Nissemedalje til alle! 
 
Messa har i alle år vært en suksess, god stemning, blide folk og flotte utstillere. Skal 
dette fortsette må vi alle bidra på vår måte: Småkaker i boks (10-15 pr. boks), andre 
gode kaker, noe spenende å smake på: kjøtt, råmjølk, syltetøy, hermetisk frukt......, 
fine gevinster som du selv kunne tenke deg å vinne, gevinster som barna liker, bakst 
og annet til åresalget og litt arbeidskapasitet i fellesskapet på Brøtheim denne dagen. 
Kanskje du har lyst til å bidra til smultringbaksten (fra kl 09.00) 
I år vil vi gjerne ha forslag til gode formål på årsmøtet. 
Evt. spørsmål kan du stille til Helene 90752049, helst etter kl 17.00 
Har du forslag eller kjenner noen som vil bidra på julemessa ta kontakt med Helene. 
 
DESEMBER 
Tid: Onsdag 10.12 kl 19.00 
Sted: Brøtheim 
Avreise dvs henting ikke før kl. 23.00 
Rakafisk med tilbehør er godt! Så det får du i år også! Siden vi har «glemt» å markere  
grunnlovsjubileet serverer vi marsipankake til kaffen. Ta deg tid til å komme! 
 
Påmelding innen fredag 05.12: Kari Flaten 41523848 
                                                   Eldrid Gjeldaker 97696298 
 
 
Det er mange påmeldinger og datoer å huske på denne høsten, vi ber om forståelse 
om at dette er nødvendig. 
 
Dette er høstens program. Vi håper du fant noe spennende og trivelig å delta på, ta 
gjerne med deg venninner, naboer eller noen du vet ville trives sammen med oss! 
 
Hilsen oss i styret 
Helene S. Lund leder tlf: 90752049             Borghild Ruud studieleder tlf: 90124370 
Kari Flaten nestleder tlf:41523848               Eldrid Gjeldaker sekretør tlf: 97696298 
Karin B. Brukstuen kasserer tlf: 97790397  Gunhild H. Hemma vara tlf: 41681340 
 


