
Til medlemmene i Sparbu Bygdekvinnelag 

 

BLI KJENT MED SKEI-FELTET 
Kjenner du Skeifeltet? Nord-Trøndelag antatt største gravfelt som ligger midt i 

bygda vår. 

Onsdag 7. juni kl 18.00 vil arkeolog Bodil Østerås fortelle om historien som 

befinner seg i Skeifeltet. Hva kan 120 graver fortelle oss? Her har det vært store 

husholdninger, militære forlengninger og kvinner rik på gods og gull. I dag er 

området et rikt kulturlandskap.  

Sparbu Bygdekvinnelag vil servere tidsriktig mat og drikke.  

Ta med campingstol.  

Arrangementet er åpent for alle interesserte.  

Velkommen 

 

 

GRAUTDAG 

Søndag 27. august møtes vi i Marka til Torlaug Holan Solberg og Lasse 

Solberg på grautdag.  

Følg med i annonser og oppslag for nærmere informasjon.  
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TRIVSELSTURER I SPARBU  

Dato Oppmøte/parkering, terrengbeskrivelse    Turmål og ca.km.tur/retur 

12.06 Bjønnhusan, Båbuvegen 167. BRATT 

traktorveg, myr og skogsti. Staver? 

 Bjønnhusmyra ca 2,5 km. 

19.06 Hollan, Hollbruvegen 313. Veg, 

Traktoveg. 

Hollberget, gapahuk, ca.1,7 

km 

26.06 Sølbergsvegen 125 /gml. 

Andstadvegen. Avkjøring frå 

E6V/busslomma på Vollan. Vegagåing 

Glimstad, Trøgstad.ca.2 km. 

07.08  Stubbsetertjønna, bommveg. Veg og 

skogboten  

Stubbsetervollen, ca.1,3 km. 

14.08 Parkeringa v/ Sneppen på Steinkjer. 

Gangsti  

Langs elva, ca.3km. 

Gulbergaunet, Holmen, 

Bystranda og Sneppen. 

21,08 Okstad-saga Henning, anleggsveg, 

skogsti. Litt bratt før plassen.  

Volaplassen. Ca. 2,5 km. 

28.08 Merkesåsen på Lerkehaug ved 

Hundeklubben 

Gamle Dambakken v/ Even 

Røset. 

 

Velkommen til å bli med på tur i lag med Sparbu bygdekvinnelag og bli kjent i bygda. 

Turene starter kl. 19.00. 

Alle er velkommen, slå dere i lag å møt opp!!! 

Ta med drikke og noe å bite i, staver, sitteunderlag og GODT HUMØR. 

Fottøyet er væravhengi, det er myr og litt vått på to av turene. 

Bygdekvinnelaget spanderer mat på siste turen, krever påmelding. 

Har du spørsmål angående turene så kontakt Ingrid Lill Kolset på tlf.: 452 31 051 

         



 

Sparbu Bygdekvinnelag er både på facebook og internett. Følg med på 

http://www.bygdekvinnelaget.no/lokallag/sparbu-bygdekvinnelag 
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