
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brandvalitten 

                          Nr 3   September 2018     33 årg. 

 

 

 

           Brandval   skolemusikk bidro med fengende rytmer  

        på Tundagen 10. juni 2018 . 



  Noen ord fra lederen: 

Takk til alle som bidro til et godt 

tundagarrangement 10. juni. En slik 

junisamling på Skineb mener jeg er 

viktig for laget, men vi er mottagelig for 

tips om forbedringer i opplegget. 

    Når bladet kommer, har vi hatt en 

innholdsrik 

    grendetur, som jeg håper gikk bra. Vi annonserer 

    på siste siden en busstur opp i Solør, som jeg har 

    store forventninger til. 

   Generelt er det hyggelig å arbeide sammen med 

   medlemmer i Historielaget, men vi ser fram til at 

   noen flere møter opp på våre arrangementer. Se 

   etter på Brandvalittens sisteside og noter i 

   almanakken det du vil delta på. Det er mye 

   interessant som presenteres i høst.  

   Gjennon årene har vi gjort mye for å få restaurert  

   de 9 husene på Bygdetunet. Fjøset står nå for tur,  

   og vi må ta en beslutning i høst om hva vi skal gjøre 

   med det. 

Hilsen  Halvor 

  Noen ord fra info-gruppa: 

   En særdeles varm og tørr sommer er på hell. I 

   forrige nummer skrev vi om Storofsen og del to 

   kommer i dette bladet. Her nevnes blant annet også 

   årets Glomma-flom som var ganske kraftig. Men så  

   - et par måneder senere var det lange og brede 

   sandbanker både ved Brandval, Roverud og Hov/ 

   Glåmlia. Mange har benyttet disse flotte strendene 

   til sol og bad. Været får man heldigvis ikke gjort 

   noe med - ikke engang i 2018. 

   Vi oppfordrer ellers våre lesere til å hjelpe til med å 

   få til en medlemsspalte, se nederst side 13. Ellers 

   finner du referat og bilder fra flere av våre 

   arrangementer i år samt annet forhåpentligvis  

   interessant lesestoff. 

   Alle som er opptatt av bevaring av kulturminner, 

   bør lese nøye det Hans Johnsson skriver om  

   ”Kulturminneplan for Kongsvinger og Sør-Odal”  

   nederst på side 10.  

   1.november kl 18 kommer Johnsson til Skined og 

   snakker om Kulturminneplanen. 

Hilsen  

Gunn, Thor, Per, Kirsten og Ole Johannes 
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