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Moss og omegn tvillingklubb 
Skrevet av leder Eirhild Pehrsen Løvskov 

  



 

Vi skulle starte året med en skidag i Middagsåsen skisenter, men denne dagen ble 

avlyst pga ekstremværsom var meldt. 

 

3.april hadde vi familietreff på Bowling1 i Moss hvor vi dekket pizza og 2 spill. Vi var 

42 stk med stort og smått denne dagen, og alle hygget seg. 

 

5-7.april var det tidfor vårens bruktmarked på Melløs skole. Dette var første markedet 

med nye omgjøringer av lokalet og i fikk masse gode tilbakemeldinger på det, men 

også litt forvirring. Startet med gode forberedelser på fredag og hadde innlevering fra 

119 selgere på lørdag. Hadde en liten økning i salget fra høstens marked. Vi må bli 

flinkere til å holde igjen de som har 2.vakt på søndag til siste rydding og flytting til 

container. 

 

25.april hadde vi EVA møte etter markedet. Gikk gjennom alle tilbakemeldinger vi fikk 

og prøver så godt vi kan og forbedre oss.  

 

Vi hadde planlagt stand i gågata 15.juni på Mossedagene, men fikk for lite folk til å 

hjelpe oss på stand, så valgte å trekke oss fra det.  

 

16.juni hadde vi planlagt tur til Foldvik familiepark, men med bare 2 påmeldte familier 

valgte vi å avlyse dette.  

 

22.august var det feiring av tvillingdagen. Men med lite påmeldinger og stiv kuling i 

været, valgte vi å flytte det fra Nesparken og hjem til Kirsti Mjelstad. Vi hadde en fin 

feiring med mat, lek og loddsalg.  

 

1.sept hadde vi planlagt en tur til Klatring på grensen i Halden, men også dette ble 

avlyst pga for få påmeldte.  

 

Vi valgte å ha et planleggingsmøte på messenger i forkant av markedet, da dette var 

mest praktisk for komiteen.  

 

20-22.sept var det høstens bruktmarked. 2.gang med ny omgjøring på skolen og 

synes dette fungerer fint. Hadde innlevering fra 118 selgere. Kiosken på søndag er 

ute under telttak. Hadde økning fra vårens marked.  



 

7.okt var det EVA møte etter bruktmarkedet. Gikk gjennom tilbakemeldinger vi fikk 

inn.  

 

3.nov var vi på Jump trampolinepark i Rygge og vi var ca 30 stk med stort og smått. 

Spiste pizza etter endt hopping. Klubben dekket kostnader for tvillinger og maten.  

 

1.des var det tradisjon tro Nissetog og julegateåpning i Moss. Med lett snødekke og 

fine lysdekorasjoner var det god sang i og rundt traktoren.  

 

15.des avsluttet vi året med grøtfest på bondegården i Råde, hvor vi spiste grøt og 

koste oss. Barna matet dyra, gikk på skattejakt og kjørte traktor, mens foreldrene 

koste deg med kaffe og vafler i lavooen.  

 

Vi har igjennom året hatt 4 styremøter. 27.feb, 25.april, 7.okt og 14.nov 

 


