
SISTE NYTT FRA AKTIVITETSGRUPPA mars 2021  

(tidligere Fest og teater, og Synliggjøring) 

Medlemmer: 

Leder for gruppa er Gyri Andvik Johnsen 

Marianne Aspebakken 

Eva Radford 

Dagrun Nordli 

Anne Nylænder 

Bjørg Østvoll 

Karin Hoff 

Mette Ree A Johnsen 

Torill Snare 

Mari Gressberg 

Gunlaug K Kollsrud 

Nina Ekornhol  

 

Gruppas hovedoppgave er å organisere aktiviteter for å skaffe 

penger til våre prosjekter.  

Vårt ønske er at flest mulig av klubbens medlemmer bidrar med det 

de er gode på – alle bidrag er gode bidrag. Bærekraft er en 

rettesnor. 

 

Ansvarlige undergrupper, så langt: 

Gyri tar ansvar for kontakten med Kvinnemuseet/Gyldenborg i forbindelse med 

Høstmarkedet. Ansvarlig for foredragsholder.Telefon  93013890 

Torill Har ansvar for «Brød og strikk»  

Telefon 90076326 

Bjørg Ø har ansvar for «Sopp, syltetøy, saft, høsting fra naturen» 

Telefon 47299451 



Mari har ansvar for «veskegruppa». Salg av brukte vesker på Høstmarkedet 

Telefon 97148845 

Eva har ansvar for utlodning på møtene. 

Telefon 47282206 

Gunlaug har ansvar for Galterud gård/alternativ salgsbord i Gågata før jul. Kranser, 

moseballer, hjemmebakt flatbrød. 

Gunlaug har ansvar for dugnader, vår/høst. Målet er Høstmarkedet og div produksjon fra 

natur, gjenbruk, ombruk mm 

Hos Gunlaug: 

15.april kl. 13 – 15. Vi lager kranser av bjørkekvister. Ta med litt kvister om det er mulig. 

                                    Vi satser på å jobbe utendørs og har mulighet for 2 m avstand.  

            Munnbind om nødvendig. De 5 første som melder seg får være med. 

19. mai kl. 17 – 20. Vi lager kort. Ta med materialer. Her er god plass og mulighet for god 

                                   avstand. De 5 første som melder seg får være med.  

7. juni kl. 17 – 20.   Vi lager dukkeklær. Ta med symaskin eller garn/pinner. Gunlaug har  

           Stoffer. 

 

JULI OG AUGUST ER FERIE.  

22. september kl. 13- 16. Vi lager moseballer og eventuelt havrekranser. Uteaktivitet. 

 

OKTOBER ER HØSTMARKED, nærmere dato kommer.  

Gunlaug telefon 94859510 

 

Etter høstmarkedet kommer ny dugnadsliste!!!  

 

Neste møte i aktivitetsgruppa er tirsdag 20.april kl.18.30 

 

Vi ønsker dere alle gode påskedager 😊 

 

 


