
HALVÅRSPLAN ROMEDAL 

BYGDEKVINNELAG,  

FØRSTE HALVÅR 2017 
 

 

Januar – Synger jula ut 
Fredag den 13. januar er det "tjuendedagen" og da pleier vi i Romedal bygdekvinnelag å ha 

to parallelle arrangement for å "Synge jula ut": Ottestad helse- og omsorgsenter kl 17.00. 

Kontaktperson: Kjersti Sørmoen Håland (mobil 900 37 049). Ilseng omsorgsboliger kl 17.30. 

Kontaktperson: Anne Frang (mobil 900 85 536). Vi synger tradisjonelle julesanger og har en 

pianist på hvert sted. Gi beskjed til kontaktpersonene i forkant hvis du har lyst til å bli med!  

 

Februar – Vinterferietur til Savalen og Rørosmartnan 
Søndag 19. til tirsdag 21. februar 

Søndag drar vi med privatbiler (samkjøring) fra Romedal kl 11.00 og kjører til Savalen der 

Kjersti Narum har invitert oss til å overnatte på en av sine hytter ( www.narumshyttene.no). 

Vi tenker å kombinere «vinterferiedager» og Rørosmartnan. Søndag og mandag blir det 

sosialt felleskap med skiturer/gåturer/spa på hotellet (www.savalen.no )/innekos på 

hytta/mulig gårdsbesøk på Galåvolden og felles trivelige måltider. Vi spleiser på maten og 

har felles innkjøp og matlaging i hytta. Pris pr person blir kr 500,-. Tirsdag kjører vi videre til 

Røros og er tilstede når lasskjørerne markerer åpningen av Rørosmartnan kl 12.00. Vi 

opplever stemning og koser oss i Røros og kjører hjem på kvelden.  

Det er høystandard hytte på Savalen og vi kjører helt fram. Ta med sengetøy, håndkle og 

turtøy alt ettersom hva du vil gjøre av aktiviteter. Ta også med eget godt drikke til to 

middager. Påmelding innen 1. februar til Kjersti på epost knaru@online.no  

 

Mars – Krafttak mot kreft innsamling 
Lørdag 18. mars 

I Krafttak mot kreft 2017 går pengene vi samler inn til forskning for de som lever med 

uhelbredelig kreft og tilbud for å bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Vi står med 

bøsse utenfor butikkene på Ilseng og Romedal. Gi beskjed hvis du vil bidra med innsats til 

kontaktperson i styret: Anne-Line Rasch 

 

Mars – Napoleonsbesøk på Røhne nedre 
Torsdag 30. mars kl 19.00 

Vi besøker Røhne nedre i Stange vestbygd som ønsker velkommen til en kulturopplevelse i 

den restaurerte sidebygningen på gården. På salen i andre etasje er keiser Napoleon og kong 

Oscar malt på veggene. Vi får omvisning med «keiserinne Josephine» som forteller historien 

om veggmaleriene og restaureringen av huset. Hvordan havnet maleriene om deler av 

Europas historie på 1840-tallet på veggene her i Stange, og hvem var her og malte? Vi får 

også høre om hvordan de levde på gården på 1800-tallet. Etter foredrag/omvisning får vi 

http://www.narumshyttene.no/
http://www.savalen.no/
mailto:knaru@online.no


servert kaffe og Napoleonskake. Pris pr person for omvisning og servering er kr 200,-. 

Påmelding til knaru@online.no  innen torsdag 23. mars. Hint: Dette arrangementet 

oppfordrer vi alle til å invitere med seg en venninne eller ei ny nabokvinne til å være med oss 

på! 

 

April – Vi lager 3D-kort med Grete Sunde 
Tirsdag 25. april kl 18.00 møtes vi hjemme hos Grete Sunde som bor ved Jønsberg og lager 

kort (til konfirmasjon eller fødselsdager). 3D kort er bilder hvor du legger motivet flere 

ganger oppå hverandre med limputer mellom slik at motivet ser tredimensjonalt ut. Kvelden 

koster kr 100,- i materialer. Grete koker kaffe/te og RBK-styret ordner biteti. Gi beskjed til 

Erna Østberg senest søndag kveld hvis du vil være med.  

 

Mai – det kan hende vi lager en vårtur – følg med på facebook og epost. 

 

Juni – Sommertur med kultur 
Hold av lørdag 17. juni – sommertur med kulturopplevelse. Mer informasjon kommer 

 

Styret i Romedal bygdekvinnelag: 

Margrete R. Skjeseth (leder)  948 45 848 Kjersti Sørmoen Håland (kasserer)  900 37 049 

Anne Line Rasch (nestleder)  402 21 330 Erna Sveen Østberg (studieleder)  481 91 011 

Anne Frang (sekretær)  900 85 536 

Øyunn K. Normann (1. vara)  905 79995 Kjersti Narum (2. vara)   995 53 298 

Følg oss på Facebook! 

mailto:knaru@online.no

