
BRØTTUM BYGDEKVINNELAG – HALVÅRSPLAN 
VINTER/VÅR 2018 
GODT NYTTÅR og velkommen til et nytt år med 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!! 

 

JUBILEUMSMØTE ONSDAG 31. JANUAR KL. 19. 
Vi feirer at vi fyller 80 år! Derfor vil vi gjøre litt stas på oss sjøl!  Kirsten Tangen kommer 
for å underholde oss med sang og fortelling fra Prøysen. Det vil bli servert snitter, kake og 
kaffe. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Vel møtt!!  

Sted: Brøtheim    Bevertning: Styret 

 

MEDLEMSMØTE ONSDAG 28. FEBRUAR KL. 19. 
Kari Elin Edvardsen og Bjørg Maurstad kommer på dette 
medlemsmøtet. De vil fortelle oss hvordan de syr/lager skinnfell og 
andre skinnprodukter.  

 
Sted: Brøtheim    Bevertning: Bergsengroa   Gevinster: Ulveroa 

 

INNSAMLINGSAKSJON KRAFTTAK MOT 
KREFT SØNDAG 4. MARS KL 16.30.  
Det vil være oppmøte på Brøtheim, og vi kjører 
bygda rundt sammen med BBU. Vi håper mange 
stiller opp, og at vi sammen kan støtte en god sak! 
Etter innsamlingen vil det bli servert kaffe og litt å 
bite ti! 

 

MEDLEMSMØTE ONSDAG 21. MARS KL 19. 
Marit Sjørengen vil holde et foredrag om demens. Fokuset er ønsket om et mer demens 
vennlig samfunn. 

Sted: Brøtheim   Bevertning: Almshøgda/Kløvstadhøgda   

Gevinster: Svartputten/Frengsroa/Sentrum 
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MEDLEMSMØTE ONSDAG 25. APRL KL. 18.  
Vi tar turen til Skottenstua i Moelv. På Skottenstua selger de dameklær, interiør, te og 
lokalprodusert sjokolade. 

Styret tar med noe å biteti og hver enkelt kjøper kaffe! 

Avreise: kl. 1730 fra skolen. 

 

JUBILEUMSFEIRING LØRDAG 2. JUNI  

I 2018 fyller Brøttum bygdekvinnelag 80 år og 
Brøttum Bondelag 100 år - dette må feires! 
Det vil bli Skiblandertur og middag på 
Strandhytta. Sett av dagen!! 

Egen invitasjon kommer  
 

                        

 

HAGEVANDRING ONSDAG 20. JUNI KL. 18. 

Vi besøker Corien og Rieni Velders i Kløvstadhøgdvegen 117 hvor vi skal se på hagen deres. 
Der vil vi få en guidet hagevandring inkludert bevertning til kr. 50,-  pr. person. Hver enkelt 
betaler sjøl 
 

  
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 
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