
 

 

 

 

Vi beklager til alle påmeldte og interessenter.  

Alle har fått refundert sin forskuddsbetaling, og ved  

påmelding neste år står et stoort påskeegg på rommet � 

Men gir vi oss ?…Nei ! det blir 

PÅSKEKONKURRANSE LIKEVEL ! 
Det var mange entusiaster som hadde planlagt å ta med trekkspillet og prøve seg fra 
scenen og i lavvoen. I stedet kan dere nå stille opp kamera med lydopptak, og spille, 
synge, noen bør mime…, trylle o.l.   
LLLLeggeggeggegg    resultatet resultatet resultatet resultatet ut ut ut ut på vår Facebookpå vår Facebookpå vår Facebookpå vår Facebook----sidesidesideside    i løpet av i løpet av i løpet av i løpet av påskenpåskenpåskenpåsken    !!!! 
    

� Påskeopphold for 2 Påsken2021 
� Weekend for 2 til FjellFiskeFestivalen 14-16.august 
� Weekend for 2 til ViltWeekend 18-20.september 
� Weekend for 2 til Torader&Trekkspill 2-4.oktober 
� Julebord for 2 til GammeldansJulebord 27-29.november 
� Studioinnspilling med Arne Benoni som produsent 
� Vitsebøker fra vitsekongen Gunnar GP Pedersen 
� og mange flere småpremier fra våre samarbeidspartnere 

    

HumorartisHumorartisHumorartisHumorartistetetetennnn    Gunnar GP PederGunnar GP PederGunnar GP PederGunnar GP Pedersen sen sen sen og countryartisten Arne Benoniog countryartisten Arne Benoniog countryartisten Arne Benoniog countryartisten Arne Benoni 
skal sammen med fjellstuestaben velge de verdigste vinnerne. 
Vi skulle ha et trekkspilltreff med senkede skuldre…og derfor blir det de som  
UNDERHOLDER som blir vinnere, vi legger lite vekt på hvor  
mange samtidige fingre på tangenter og knapper,eller om det er hurtigløp…,  

LLLLa oss få a oss få a oss få a oss få flire, flire, flire, flire, le, gråte, inspireres og underle, gråte, inspireres og underle, gråte, inspireres og underle, gråte, inspireres og underholdes holdes holdes holdes ----        
så blir DU en av så blir DU en av så blir DU en av så blir DU en av premiemotpremiemotpremiemotpremiemottakernetakernetakernetakerne    !!!!    

    

Mer info på Mer info på Mer info på Mer info på www.fjellstuen.nowww.fjellstuen.nowww.fjellstuen.nowww.fjellstuen.no    

 

 


