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Nabotreff på Møllestua
12. juni var Gærne Damer på vei opp til Møllestua, på toppen av Bessakerfjellet, sammen med
vindmøllene.

Overraskelsen var stor da vi kom opp og hele fjellet var dekket i tåke! Det var vanskelig å finne
veien fram til den riktige mølla, og mange måtte kjøre noen runder før de fant fram til selve
Møllestua.

Nesten 40 stk hadde møtt opp, fra Bessaker og fra Osen på møtet. Det var mye godt humør
blant deltagerne, og det ble servert pølse med brød og snacks.

Deltagerne ble bedt om å finne nye tiltak til hvordan vi skulle bli bedre kjent med hverandre i
bygdene, og komme med ideer til hva vi ønsker for bygdene våre, og samarbeid oss-i-mellom.

Det ble en stemningsfull kveld, selv om vi ikke fikk se den ellers så fantastiske utsikten!
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Noen av de ideene som kom frem var:
-

Lage en vardehatt med vindmølle/propell.
Bessakringene danner et "underlag" av Gærne Damer, et "datterselskap".
Hurtigrutevinkebalkong på Løaholmen.
Eget flagg for Gærne Damer med underlag.
Underliggende underlagshatter
Naboskap, overskap og underskap, formannskap.
Drekkk vin og øl, lavvo på Sørgjerd.
Lavoseminar.
Piggdekkgebyr
Gærne-Damer-bil med gul hestehenger
Telefonsalg, tilby tjenester med snekkring og sånn.
Vardehatt, skilting hver 2. meter.
Felles 16. mai-tog.
Vindmølla på Sørgjerd
Lagkonkurranse/bli-kjent-konkurranse
Omvendt fiske-konkurranse
Motivasjonskurs
Barnevakttjeneste
Havseilas mellom Osen - Roan
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-

Verdensrekordforsøk
Vindmøllevandring
Niagarakrysset - istedet for Sørgjerkryss/Bessakerkryss
Camp Osen/Roan - a lã camp Senkveld
Sangkor - Gærne Damer, altmulig, flerstemt blandakor
Bærtur - langt på vidda
Korgfæst - shopping
Nytt språk
Rokonkurranse midtfjors
"Singeltreff" i pukkverket - Med seperator i Vingsandkrysset
Babes-bilvask
Rosenkommuneskilt
Hulesafari
Gæærnfestival, vann/bading i februar
Revy - Rosenrevy - Rosenvin
Mølletrim
GD-aktivitetskalender
Lenkeaksjon
Være eller ikke være seminar - på farmen
Tørrfesting
Momement
Skoddefjerner
Skilting til Møllestua hver 2. meter - for damer
Nabotreff - gode naboer, laga godt naboskap med galskap.
Gærne Damers naboskap med underlag
Overskap og underskap - skal ordne oppvasken
Unionsflagg
Tenkehatt
Underlagshatt, underliggende idêproduksjon
Nabomøte til inspirasjon
Camping på Sørgjer
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