
 10. -11. august 2019 

Trivelig marknadsdag i Eikesdal 

med fokus på fritid, husflid, kunst, 

hobby, god mat,  

Underholdning, konkurranser og 

konsert. 

Sanitet Nesset 

Det er ikkje minibank i Eikesdal, 

så det kan vere lurt å ha med kontantar. 

Eikesdalsdagene er eit samarbeid  

mellom Eikesdal bygdalag og  

Norsk folkehjelp sanitet Nesset. 

Hei du:  

Det blir Andeløp også! 

Kjøp and hos Norsk folkehjelp  

sanitet på Eidsvågdagene i juni og 

på Eikesdalsdagene. 

Andeløp 10. august kl 15.00 

Kr 100,- pr. and 

Ender kan også kjøpast direkte tlf: 88020310 



Laurdag 10. august 

 

Kl 10.00 MARKNADSDAG  

Boder med husflid, handverk, mat, interiør, utstyr og 
organisasjonar Folkehjelpa har matsal på marknads-
plassen som tidlegare år. 

Kl 11.00 MED BJØRN AUSTIGARD på tur ved  Litlvatnet, 

Turen går på bortsida av Aura forbi Skogset, Fonnin,  
Seljevika, Lauvstein-neset, Bjønnaskotet og til Slættet. 
Oppmøte ved Eikesdal skytebane. kr 100/person. 
Påmelding til tur: tlf. 97526940 (Siw)  

Kl 13.30 KANO-KONKURRANSE  

To-er-lag frå bygdelag, idrettslag, arbeidsplassar, 
klubbar, sangkor, kompisgjengar, jaktlag etc.  
Påmelding til Elin (90839686) fram til 30 min før start. 

Kl 14.00  POLITISK DEBATT  

før kommunevalget til nye Molde kommune. 

Kl 15.00  ANDELØP 

Sal av ender hos Norsk Folkehjelp sin stand på Marknads
-plassen. Kr 100 pr stk. 

Kl 16.00  PREMIEUTDELING 

 

AKTIVITETER: 

Fiske med Nesset jakt– og sportsfiskeforening 

Gullvasking med Aktiv Eikesdal 

Helikoptersightseeing -  kr 600 pr. person 

Tjærebrenning 

Norsk folkehjelp sel mat og drikke på marknadsplassen. 

Mardalskonserten 

Laurdag 10. august kl 18.00 

Unik  konsertoppleving i storslått natur.  

Universets beste jodle– og trekkspelduo:  

«Kast din skyldfølelse og alle vonde  

tanker over bord, og bli med på en  

heidundrende forestilling med trekkspill, 

jodling og allsang!» 

Bomveg til Mardalen kr 40,-  
Parkering ved Mardalskiosken.  

Fin tursti ca. 1,5 km opp til konsertplassen ved 
gangbrua over elva.  Enkel kiosk med mat og 
drikke ved konsertplassen. 
 

Billett kr 300,- kan kjøpast på www.hoopla.no 
eller ved inngangen.  
Barn under 16 år går gratis. 

 

 

Søndag 11. august Kl 13.00 

Friluftsgudstjeneste  

under Mardalsfossen 

Kunstutstilling  

Galleri Eikesdal er åpent heile helga. 

 

 

 

 

 

Politisk debatt 
Laurdag 10. august kl 14.00 

Med listekandidatar  

til kommunevalget for  

nye Molde kommune 
Alle kan sende inn relevante spørsmål til debatten.  

Send e-post til Elin Ulateig Austigard: e.ulateig@hotmail.com 

 

 

 


