INNBYDELSE TIL MØTE I
NETTVERK VEV VESTFOLD
Dato: Mandag 11.mars 2019
Tid: kl. 17:30 Merk tidspunktet!
Sted: Bygdehuset Fjellhall, Hillestad
(se kart på side 2)

Tema:Vestfold-smett

v/Anne

Grethe F. Barø

Anne Grethe F. Barø er utdannet vevlærer. Hun holder vevkurs i
regi av Nøtterøy Husflidslag. Hun jobbet mange år på Husfliden i
Tønsberg. Hun har vært med i styret i Nettverk Vev.
•

•
•

Vestfoldteppene (Svarstadteppet, Solumteppet, Askjemteppet,
Døvleteppet, Hynneteppet, Sandefjordteppet, Stokketeppet,
Sandarteppet, Asketeppet, Vivestadteppet, Nøtterøyteppet,
Tønsbergteppet, Høyjordteppet, Vidaråsenteppet, Borreteppet) og
Vestfoldløperen
Garn og mønstre
Historikk

Påmelding innen 1. mars på e-post eller tlf. til Eva Lie:
eva5veva5@gmail.com eller tlf 90075044
Deltakeravgift kr. 260,- betales inn på kontonr. 1204.68.49734 innen
1. mars. Husk å merke innbetalingen med deltakerens navn.
Bevertning: Fiskesuppe med loff, kaffe/te og kaker. Gi beskjed om
allergier/vegetar. Utlodning. Utstilling. Salg av bøker, hefter og garn.
NB! Påmeldingen er bindende!
Alle er velkommen til en hyggelig og lærerik vev-kveld!
Jorunn Helgestad - Eva Lie Berit Knai Johansen - Nora-Marie Sogn Wiik
(tlf.92067721)
(tlf.90075044) (tlf.97660288)
(tlf.33051589/90581106)

Arrangør: Holmestrand Husflidslag og Nettverk Vev Vestfold

VEIBESKRIVELSE

E18 fra sør: Ta av rett etter Bringaker-tunellen. Det står Hof/Hvittingfoss
på skiltet. Dette er avkjøringen FØR Burger-King (restauranten over
veien på Grelland). Ta til høyre i den første rundkjøringen så du kommer
over motorveien. Ta rett fram i neste rundkjøring. Følg veien til du er
forbi Odderudveien på høyre side og Bjønneroa på venstre side. Deretter
tar du av til venstre mot Fjellhall. Det står et skilt nede ved veien.
E18 fra nord: Ta av rett etter Burger-King (restauranten over veien på
Grelland). Det står Hof/Hvittingfoss/Holmestrand vest på skiltet. Ta til
høyre i den første rundkjøringen. Følg veien til du er forbi Odderudveien
på høyre side og Bjønneroa på venstre side. Deretter tar du av til venstre
mot Fjellhall. Det står skilt nede ved veien.
Fra Lågendalen: Kjør til Hvittingfoss. I rundkjøringen, ta av mot
Holmestrand/Hof (til høyre når du kommer sørfra, og til venstre når du
kommer nordfra). Kjør helt til du kommer til en rundkjøring. Dette er
Kronliakrysset. Ta til venstre mot Oslo/Holmestrand/E18. Ta så første
avkjøring til høyre og kjør under veien. Følge denne veien rundt en sving,
ta deretter første mulighet til høyre og du er på Fjellhall. Det står skilt
nede ved veien.

