
RYGGE BYGDEKVINNELAG – VEVSTUA 
ÅRSBERETNING FOR VEVSTUA HADELAND 2019 

     
    KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:                                   
     Greta Opstad                                   Frivillig Torill Iversen 
     Vera Gammelsrød              Margaret Knutsen      
     Randi Kure 
     Eva Kase             Frivillig Anne Kirsti Lyby (kasserer) 
                      
     Komiteen har hatt 3 planleggingsmøter og vi skal også ha møte hvor vi skal 
     planlegge Adventsmøtet som i år blir tirsdag 3.des. kl. 19.00 i Peisestua på 
     Hadeland. Vi får besøk av Bjørg Lundeby, som vil fortelle om og vise fram diverse 
     Aktiviteter fra en bok hun har skrevet.  
     Vi har hatt møte med (2. juli)Trine Syvertsen og folk fra Eiendomsforvaltningen i 
     Rygge Kommune i forbindelse med Husleiekontrakt for de forskjellige brukerne på  
     Hadeland. Vevstua hadde sendt en forespørsel om dette i mars-19.Vi har aldri  
     hatt en formell leiekontrakt og ville ha dette i orden før vi blir en del av Moss. 
     Alle brukerne fikk hver sitt eksemplar og vi har i ettertid sendt kommentarer til-  
     bake i noe vi ikke var enige i. Vi får svar i løpet av oktober. 
     Vi har også hatt 2 møter og skal ha nytt møte tirs. 8. okt. om Åpen dag på 
     Hadeland Kultursenter tirsdag 2. juni i Jubileumsåret 2020. 
      
     Det har blitt mye møtevirksomhet dette året. Derfor har det ikke blitt noen tur 
     arrangert av vevkomiteen for våre veversker i år. 
  
     Vi fikk støtte av Kulturetaten i etterkant av vevtreffet. 
  
     Det ble også stillstand i vevkurset vi hadde tenkt. Vevtreffet tok mye plass og tror 
     vi venter til neste arrangementet i juni 2020 er over før vi setter i gang nytt kurs 
     i veving. 
 
     På Bygdedagen var vi tilstede på ny plass på Bygdetunet. Det fungerte bra og vi 
     vil være der neste år også. Mange besøkende og god stemning.Solgte noen lodd. 
      
     12. juni hadde vi sommeravslutning hjemme hos Helga i Larkollen. Tradisjonen 
      tro, med reker og hyggelig samvær. Takk til Helga som tok i mot oss. 
       

Sender en stor takk til alle komitemedlemmer og alle veversker som har stått på    
og vært positive til dugnadsjobb med rengjøring, demontering og montering av 
mange vever. 

 
     Vi har 15 vever i bruk og 2 vever uten renning. Vi prøver å ha 4 stk. vever med 
     filleryer oppe til enhver tid, populært med ryer. Vi har også nye teknikker satt opp. 
     Vi har fått nye glade veversker og en ny i komiteen, Torill. Velkommen til dere!! 

 
Det årlige loddsalget er i gang med flotte gevinster til heldige vinnere. 
Trekning på Adventsmøtet, tirsdag 3.des. i Peisestua. Velkommen!! 
 
For Husflidskomiteen: Greta Opstad 


