
 

 

 

Invitasjon til julemøte i Norske Trevarer Møre og Romsdal 
 

Endelig kan vi møtes fysisk igjen uten restriksjoner og vi ønsker 

velkommen til Tingvoll. Her blir det spennende besøk hos lokale 

produsenter, faglig påfyll og sosialt samvær. Vi oppfordrer til å ta 

med ledsagere og gjerne flere fra bedriften.  
 

Fredag 3. desember  

kl. 12:00 Oppmøte på Tingvoll Fjordhotell  

    til lunsj (to smørbrød med laks og varm karbonade). 

kl. 13:00 Bedriftsbesøk på NORSOL AS, Industriveien 8.  
NORSOL er i dag en av landets ledende solskjermings-

bedrifter med hovedvekt på ferdigprodukter. All produksjon 

foregår på egen fabrikk i Tingvoll på Nordmøre. 

Parallelle seksjoner 

kl. 14:00 Bedriftsbesøk hos Krivi-vev AS, Industriveien 18. 
   Krivi er en bedrift med høy kompetanse innen tekstil og er  

   den mest komplette leverandøren for bunadsstoffer og rekonstruerte stoffer. Deres  

   spesialitet er veving med naturens egne fibre som ull, lin, silke, mohair og bomull.  

kl. 1400 Rekruttering og opplæring med Nordfjord Opplæringskontor, som har gått fra 0 
til 215 lærlinger ila 5 år. (på hotellet) 

kl. 16:00 Nytt fra Norske Trevarer v/Monica Wærdahl Eriksen og Tone H. Ruud.  

kl. 19:00 Julebuffet med underholdning.  
Johan Øiestad og kona Dagny Marie. Parodierer Åge Hareide, Nils Arne Eggen med flere.  

Lørdag 4. desember  
Hjemreise etter frokost.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen 
Torbjørn Hjelden  
styreleder 
 
 

Priser 
Enkeltrom m/frokost kr.    945,- 
Dobbeltrom m/frokost kr. 1.195, - (for 2 personer) 
Lunsj    kr.    145,- pr. person eks. drikke 
Julebuffet  kr.    475,- pr. person eks. drikke 

Alle betaler ved avreise.  

 

Påmelding  

Så snart som mulig og innen 10/11. 

Dette pga. rommene.  

Benytt vedlagte påmeldingsskjema.  

 



 

 

 
Sendes til: 
Norske Trevarer  
v/Tone H. Ruud    tone@norsketrevarer.no  
  
 

Påmelding til julemøte m/bedriftsbesøk 
 

3. desember 2021 
 
 

Navn ........................................................  Navn ......................................................... 
 
Navn ........................................................  Navn ......................................................... 
 
Navn ........................................................  Navn ......................................................... 
 
 

Bedrift  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktperson  ………………………….........................................................................................  
 
Telefon …………………….   E-post …………………………………………….………………. 
 
Jeg/vi ønsker å delta på lunsjen  Jeg/vi ønsker å delta Rekruttering/oppl.  

Jeg/vi ønsker å delta besøk NORSOL   Jeg/vi ønsker å delta Nytt Norske Trevarer   

Jeg/vi ønsker å delta på Kri-vev  Jeg/vi ønsker å delta julebuffeen 

Jeg/vi ønsker ikke overnatting   Jeg/vi ønsker ikke å delta på julebuffeen   

 
Jeg/vi ønsker overnatting        Antall enkeltrom ….  Antall dobbeltrom.…  
 
Allergi - type ………………………………………………………………………………………… 
 

Kommentarer ………………………………………………………………………………….…….. 
 

 
Påmelding så snart som mulig og innen 10/11. Dette pga. rommene. 
 

mailto:tone@norsketrevarer.no

