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LEIRSKOGSDAGEN 2015 

 
Vi ønsker å informere om at den etter hvert så tradisjonelle Leirskogsdagen avholdes 

lørdag 5. september, og håper dere kan hjelpe oss med litt blest om arrangementet- , 

både på forhånd og i etterkant.  

 

Leirskogsdagen er et positivt arrangement som sysselsetter mange i den lille bygda vår. 

Det er grendeutvalget som hvert år utpeker en komité, som planlegger og gjennomfører 

dagen. Meningen med Leirskogsdagen er at det skal være et sosialt og trivelig tiltak, 

samt at vi ønsker å markere bygda utad. Vi skal ha underholdning med  den lune og 

koselige trubaduren Rolf Arne Lie Holter, Bergljot Hedda Lunde fra Etnedal og noen 

lokale krefter. I tillegg blir det ulike aktiviteter og konkurranser, og presentasjon av 

næringene som befinner seg i bygda.  

Da dette er en bygd bestående av primær jord- og skogbruk er det naturlig at 

arrangementet får et “bonderomantisk” preg hvor bl.a. rømmegrøt og spekemat er på sin 

plass. Også i år håper vi å skape en naturlig ramme rundt det hele, som totalt blir noe i 

nærheten av en gammel marknad - uten alt for mye kommersielt preg. Det blir flere 

boder og utstillinger å besøke, så det er mulighet for å gjøre en god handel. 

Vi vil også avholde loddsalg med fine premier fra bygdefolk og utstillerne. 
 

Denne dagen har blitt arrangert hvert 3. år siden oppstart i 1997. For å lykkes, vet vi at 

vi er avhengige av dugnadsinnsats fra bygdefolket, og heldigvis er det mange positive 

folk i bygda som bidrar. Det er mye jobb som skal gjøres før grindene åpnes den 

aktuelle dagen.  

Eventuelt overskudd som vil bli etter denne dagen i sin helhet går til tiltak for bygda 

vår.  

 

Sender vedlagt program. 

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med leder for arrangementskomitéen,  

Bente Bråten Dokken, 95973019. 

 

 

Med vennlig hilsen 

arrangementskomitéen for Leirskogsdagn 2015, 

v/ Oddvin Sørbøen 


