
 

   

Pilatestilbudet vårt med aktivitet hver mandagskveld fortsetter også i år 

Kl 18.30 på Halsa barne- og ungdomsskole. Bli med. Bli med 
 

Lørdag 29. februar. Vi vil stå på stand på Heimfesten i Sodinhallen.  
 

Lørdag 28. mars. Vi lager og selger mat på Kviins konsert. Inntekt til kreftforeningen. 
 

Vi har satt i gang et prosjekt, Åpen Bygd,  

hvor vi ønsker å skape enda mer samarbeid, samhold og synlighet i bygda vår. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte torsdag 22. september. 
 

Førjulsaktiviteter: Utpå høsten/mot jul: Aktiviteter med Ragnhild Godal. Det blir kurs/aktiviteter av noe 
slag. Surdeigsbaking/ julekonfekt/sunne kaker eller lignende. Ragnhild kommer med tema senere. 

 

MER INFO OM DISSE AKTIVITETENE OG EVENTUELL PÅMELDING KOMMER PÅ: 

www.bygdekvinnelaget.no/valsoyfjord eller facebook: Valsøyfjord bygdekvinnelag 
 

 

 

 

 

 
 

 

Valsøyfjord Bygdekvinnelag  
 

Sopptur på Liabø.  

En lørdag i slutten av 
august (sesongavhengig) 
Sopptur med Jim 
Mandal. Han har mye 
spennende å lære oss om 
sopp og soppvekster. 
Kanskje får vi utvidet 

sopprepertoaret noe? 

 

 

Tur til Magerøya.  

Lørdag 29. august:  
Vi besøker handelsstedet 
som hadde sin storhetstid 
på slutten av 1800-tallet. 
Et historisk vindu som gir 
et innblikk i øyas fortid. 
Bespisning, guiding, 
historiefortelling mm. 
båtskyss.   

Reker og hvitvin i fjæra 

Lørdag 6. juni: Sosial 
happening for medl:  
Hestholmen på Valsøya. 
Vi bidrar med transport 
slik at medlemmene kan 
ta et glass vin om de 
ønsker det.  
 

8. mars arrangement 

På skolen kl 17.00,  

Kåring av Halsas flotteste 

rødstrømpe. Dagens taler 

er Else-May Norderhus. 

Appell av Sigve Torland  

Førkjån synger. 

Arr er i samarbeid med 

Halsa Bygdekvinnelag 

Valsøyfjord Bygdekvinnelag 
er et kreativt verksted for et levende og attraktivt bygdesamfunn! 

Vi jobber for å skape et aktivt bygde-miljø der det er godt å leve. Skape aktivitet. Skape samhold. 

Vi ønsker også å ta vare på vår gamle mattradisjon og samtidig skape nye og bærekraftige tradisjoner. 
 

Styret består i 2020 av: 

Leder, Juanita Møkkelgård. Kasserer Solvår Skogen Sæterbø. Styremedlemmer 

Astrid Henden Dønheim. Anne Jenny Flenstad og Elin Schjetne Dyrset 
 

         Kontakt styret: Juanita Møkkelgård, 92833148, juanitaelisabeth@hotmail.com 

 Vil du bli medlem i Valsøyfjord bygdekvinnelag eller vite mer om oss så ta kontakt 

 

Bygdekvinnelagets aktiviteter i 2020: 
 

 

http://www.bygdekvinnelaget.no/valsoyfjord

