
BRØTTUM BYGDEKVINNELAG – HALVÅRSPLAN 
HØST/VINTER 2017 

VELKOMMEN til en ny halvårsplan i Brøttum 
Bygdekvinnelag. Vi i styret håper at denne planen gir deg 
inspirasjon til å møte opp på medlemsmøter og delta på utflukter. 

Ta med venner og gode naboer!! Gamle og nye medlemmer er velkommen!! 

 

FJELLTUR LØRDAG 26. AUGUST KL. 12 
Vi har gleden av å starte høsten med en fjelltur. Dette vil 

foregå på hytta til Gunhild. Her vil vi kose oss inne på hytta 

med servering og loddtrekning. Det vil være muligheter for å 

gå fjelltur i nærområdet for den som vil.  

 

Bevertning: Sentrum   Gevinster: Brukroa 

 

FELLESMØTE PÅ NÆRVANG ONSDAG 27. SEPTEMBER 

KL. 19. 
Temaet for kvelden er foreldreløse barn i Lesotho. Kristian 

Harby vil fortelle oss om prosjektet PictureAid som i 

samarbeid med Røde Kors blant annet støtter skolegang for 

foreldreløse barn.  

 

SEPTEMBER: HØSTTAKKEGUDSTJENESTE I BRØTTUM KIRKE SØNDAG 
Gudstjenesten starter kl 11, men endelig dato kommer vi tilbake til pga ny prest.  
 

Bevertning: Festkomiteen       Pynting: Svartputten/Frengsroa 

 

ÅRSMØTE ONSDAG 25. OKTOBER KL. 19. 
Vi har gleden av å invitere til årsmøtet på Brøtheim. 

Trude Mælhum kommer og forteller oss om sitt hjelpe arbeid fra en 

flyktningleir på øya Chios i Hellas.  

Frasigelse av verv meldes til valgkomitéens leder Kari Flaten innen 

5.oktober. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til 

Hanne-Marit innen 10. oktober. 

Sted: Brøtheim    Bevertning: Brukroa    Gevinster: Svartputten/Frengsroa 

http://www.bygdekvinnelaget.no/


 

VI VURDERER ET KURS I FLATBRØD BAKING. 

HVIS DETTE ER AV INTERESSE GI 

TILBAKEMELDING TIL STYRET ☺  

   

 

VELKOMMEN TIL JULEMØTE PÅ BRØTHEIM 

ONSDAG 22. NOVEMBER KL.19.  

Julemøte har blitt en tradisjon og vi gjentar suksessen i år også. 

Dette er et møte med god mat, gode bygdekvinner og 

hyggelig atmosfære i en travel førjulstid.  
Det vil bli servert rakafisk/skinke med alt tenkelig tilbehør. 

Velkommen til en koselig kveld!!  
La bilen stå - bestill henting! 
 

Påmelding: Anne B. Bjugstad innen 15. november, tlf 41661696 

Bevertning/Gevinster: Styret 

 

 

JULEMESSE LØRDAG 2. DESEMBER PÅ 

BRØTHEIM 

Dette er årets viktigeste begivenhet for 

bygdekvinnelaget når det gjelder økonomi. 

Julemessa har i alle år vært en suksess med god 

stemning, blide folk og flotte utstillere! Alle må 

bidra på sin måte!! ☺ Mer informasjon kommer!!  

 

 

 

Ta kontakt med oss i styret hvis du lurer på noe. Håper vi sees! Hilsen Styret 

Hanne-Marit, leder tlf. 481 96 248     Gunhild, nestleder tlf. 416 81 340 

Anne R., kasserer tlf. 976 43 491         Guri, studieleder tlf. 907 86 617 

Anne B.B., sekretær tlf. 416 61 696      Wenche, vara tlf. 907 65 859 

 


