
28. november
Julegrantenning i Å samfunnshus kl 14.00
Arr.: Resbiten sanitetsforening

30. november
Mørketur – topptur til Skarmostuggu kl 18
Oppmøte ved Å-bua med hodelykt og
refleksvest. Arr.: Idrettsskolen IL NOR

1. desember
Stemningskveld i Å samfunnshus kl 19.00
- se plakat på Å-bua
Arr.: Øvre Meldal Bygdekvinnelag

3. desember
Adventspub i Å-stuggu/lavvoen kl 20.00
Arr.: Å grendalag

4. desember
Julefotografering i fjøset på Å gartneri 
kl 10.00 – 15.00
v/ Anne Rikstad og Arne Bakk 
drop in – lag julekortene her

6. desember
Taco-kveld for ungdom kl 19.00
Arr.: Å grendalag og ungdomslaget

7. desember
Juleverksted på Å gartneri kl 19.00
Vi lager den tradisjonelle dørkransen. 
Bindende påmelding til 
Mari Engen Ree på mobil 99 22 53 12.
Arr.: Hagelaget og Å gartneri

9. desember 
Middag i Å-stuggu; Rømmegrøt med
grøtpinne kl 13.30 – 17.00
Arr.: May Lise, Jorunn og Astrid 

11. desember
Åpen dag – JULEGATA PÅ Å kl 10-15
Mange fine julegaver, deilig julebakst, god
julemat og mye mer kan kjøpes denne
dagen☺
Salg fra Å-stuggu, lavvoen, fjøset på Å gartne-
ri, Å gartneri, gangen på Å-bua, bedehuset og
paviljongen
Julelunsj i Å bedehus fra kl 12
➢ Å-bua spanderer
➢ Jubileums-utstilling, Å bedehus
OBS! Å kaffebar er åpen fra kl 10-16 med 
god kaffe, dagens meny og julestemning.

Advent og jul på Å 2010
12. desember
Fakkeltrim kl 18.00 – (husk innkjøp av fakler)
Vi går i fakkeltog fra Å-bua til Skarmostuggu, 
hvor det serveres gløgg, lussekatter og bålkaffe.

13. desember
Å barnehage synger kl 9.30 på Å-bua og i Å-stuggu.
Laila Fagerhaug Grut synger julesanger i Å-stuggu
Skoleelever synger på Å-bua kl 12 (på trappa).

16. desember
Kortkveld i Å stuggu kl.19.00, 
åpen for alle som liker å spille kort.

18. desember
Julegrøt i Å-stuggu kl12.00. Å-bua spanderer 
og Astrid Fossmo koker grøten.
Eventyrstund for barn i lavvoen kl 12.00
v/ Rannveig Karlsen.

19. desember
Søndagsåpent på Å gartneri og Å-bua kl 14-18
Nisse på Å-bua.
Hestekjøring v/ Astrid Helen Gunnesmo

22. desember
Siste dag med åpen kaffebar før jul.

2. juledag – juletrefest i Å samfunnshus kl 14

3. juledag – skirenn på skiarenaen

4. juledag – gammeldansfest i Å samfunnshus

7. januar 
Karneval for de mellom 8 og 12 år. Arr.: MÅL 4H

9. januar 
Amerikanerkveld i Å-stuggu kl 19
Ta med kortstokk.

13. januar
”Julegrantenning” ved Skarmostuggu og 
Hoelsbakken kl 18.00
Juletrær frambringes med muskelkraft!

Det er adventstre ved Skarmostuggu og Segard Hoel,
- ta deg en trimtur og bytt adventsgave?
Skarmostuggu har lys i førjulstida.

Vi ønsker alle ei
stemningsfull adventstid og

ei riktig god jul!



ÅPEN DAG 11. desember

11. desember er den store handledagen på Å før
jul - den dagen kan du treffe både naboer og
andre for en prat, en god kopp kaffe og noe å
bite i. Det blir salg av julebakst, lemser, lefser,
egg, flatbrød og honning. I paviljongen blir det
salg av juletre og kornband. Viltkjøtt og speke-
mat, lammerull og rakfisk blir også å få kjøpt. I
tillegg blir det salg av mye annet småtteri. Bilder,
Decoupage, småstrikk, trevarer, mikrofiberklu-
ter, velværeprodukter og litt til.
Meldal Husflidslag demonstrerer ulike teknikker
i Å-stuggu (2. etasje).

Hele Å blir fylt opp av ulike selgere denne dagen,
og det blir satt opp plakater der det står hvor de
ulike produktene selges.

Det blir åpent hus både oppe og nede i Å-
stuggu, i lavvoen, i andre etasjen på bedehuset, 
i fjøset på gartneriet og i selve gartneriet (i den
gamle delen).

For noen arrangement kommer det plakat på 
Å-bua. Så følg med! 

JULEGATA PÅ Å

I flere år har Å grendalag sammen med butikken
og gartneriet, bygdekvinnene, sanitetsforeninga,
ungdomslaget og idrettslaget arrangert Julegate.
Utgangspunktet var å skape aktivitet og trivsel
for folk som bor på Å og andre som tar turen på
besøk - noe vi håper vi har lyktes med!
Årets julegate er aktiv og innholdsrik, og vi håper
mange, små og store, unge og gamle får glede av
de ulike aktivitetene som skal foregå i løpet av
fire hektiske uker.

Kalenderen på forsiden viser at det er mange
muligheter i grenda vår for fine opplevelser i
adventstida. Kaffebaren holder åpent ganske
nært innpå julehøgtida, og ingen steder er det
vel mer beroligende og trivelig og treffes enn
akkurat der.

Det er viktig å ta vare på de små gyldne øyeblikk,
om det er en tur opp til adventstreet på Hoel, en
trivelig handel på Å-bua eller gartneriet, eller et
kafèbesøk. En må bare passe på å skape dem
sjøl, og ikke la dagene bli så altfor travle…

JULEGRANTENNING i januar

Ja da – du las riktig. 13.januar er det duket
for å tenne julegrana skikkelig.
Vi samler sammen juletrea våre og går oppå
Hoelsbakken eller Skarmostuggu og tenner
på dem bokstavelig talt.
Nærmere annonsering kommer på nyåret.

Juletreet før…

….og etter?



Juletilbud på Å-bua
Gjelder fra 29. nov t.o.m 24. des

Juletrelys u. ledning  39800

Store lastebiler 12900

Jersey laken, 90x200 4990

Ribbe stek-form 17990

Lutefisk frys Enghav, pr kg 2950

Coop kaffe, 500 gr 1990

Nora surkål, pr pk 490

Mors flatbrød, pr pk 1490

Kalkun, hel, pr kg 2990

Kalkunbryst, pr kg 9990

Coop partybrus, 1,5l 690
+ pant

Butikk
19.12. Søndag 14.00–18.00
20.12.–23.12. 09.00–20.00
24.12. 09.00–13.00
25.12. Stengt
26.12. Stengt
27.12.–30.12. 10.00–16.00
31.12. 10.00–16.00
01.01. Stengt
02.01. Stengt
03.01 09.00–18.00
04.05. Stengt Varetelling

Kiosk
19.12. 12.00–21.00 
20.12.–23.12. 20.00–21.00
24.12. Stengt
25.12. Stengt
26.12.–30.12. 16.00–21.00

31.12. 16.00-18.00
01.01. Stengt
02.01. 12.00–21.00
03.01 18.00–21.00
04.01. 14.00–21.00

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51

E-post: aa@marked.coop.no

Åpningstider i jule og nyttårshelga:



Ønsk dine kjente og kjære god jul med
blomster og julegaver fra Å Gartneri!

Hos oss finner du julestjerner, 
dekorasjoner og buketter.
Vi har Rørospledd, julelykter og 
myke lammeskinn som 
varmer godt i vinterkulda!
Vi har også annet interiør som 
kan skape en lun og god stemning.

Adventstilbud
Lilla Azalea kr 69,-

Åpningstider
mandag-torsdag 09-16.30
fredag 09-18
lørdag 09-14
søndag 19.12 14-18
mandag 20.12 09-20
tirsdag 21.12 09-20
onsdag 22.12 09-20
Lille julaften 09-18
Julaften 09-12
Romjula 10-13

Velkommmen til 
hyggelig julehandel

7335 Jerpstad  – Tlf 72 49 42 12
www.aagartneri.no

Å Gartneri
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