
 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Hege Fjeld    tlf: 970 87 414 

Wenche Simonsen    tlf: 469 53 695 

Karoline Tveitan   tlf: 993 88 894 

Hanne Marie Richenberg  tlf: 928 15 532 

Sted og tid Tema 

Kvelde 
30.sept 
Kl 18.00 

Inspirasjonstur til Kvelde!  
Vi tar først en tur innom klesbutikken Fruene på landet, før vi rusler bort 
til Garnfeene (vi får 10% rabatt der). I begge butikkene vil de dele 
inspirasjon og nyheter med oss. Sjekk dem gjerne ut på facebook.  
Påmelding til Karoline, sms: 99388894 innen 22. sept.  

Forberedelser på 
kjøkkenet hos 

Lisbeth Øverbø 
15.okt 

Kl 17.00 

Verdens matvaredag og varmlunsj til Ungdomsskolen. 
Vi velger å markere dagen med varmlunsj til elevene på Siljan 
ungdomsskole. Si ifra om du vil være med å lage lammegryte torsdag 
ettermiddag hos Lisbeth Øverbø. På fredag vil Inn på tunet-elevene på 
Tveitan varme opp og servere maten sammen med ett par voksene. Les 
mer om verdens matvaredag her:        
https://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/infoskriv_aksjo
n_for_bruk_hele_dyret_16._oktober_2020.pdf  
Meld fra til Hanne Marie på sms: 92815532 innen 9.okt. 

Solvika  
28.okt 

Kl 18.00 

Kveldstur rundt Galtetjern 
og suppe på Solvika etterpå. Vi går fra Solvika kl 18. Ta med håndarbeid 
om du har lyst.  
Send en sms til Hege om du veit du kommer, innen 25.okt 

Solvika 
18.nov  

Kl 19.00 

Årsmøte med pizza og påmelding. Egen innkalling kommer. 

Digitalt 
julemarked 

29.nov 
 

Julemarked. I år er det planlagt en digital versjon av julemarkedet. Alle 
lag, foreninger og medlemmer av næringsforeningen vil bli spurt om de vil 
sende inn en julehilsen/fortelle litt om seg selv/reklamere for produkter 
e.l. Disse vil så bli redigert sammen til en hel film som sammen med sang, 
musikk og julegrantenning vil bli delt digitalt 29.nov. Sitter noen på gode, 
kreative ideer til hva vi kan finne på i den forbindelse ta det gjerne opp 
med oss i styret!  

Solvika 
2.des 

Kl 18.00-20.00 

Strikkekafe på Solvika. Kafeen er åpen. Ta gjerne med en liten gevinst til 
utlodning. 
 

Siljan bygdekvinnelag  

høst 2020 
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