
 
 

 
 
 

Fossedagene i Sollia 2019  
– en kulturfestival for utmark, skog og skogbruk 

 

6. september – 8. september 
  
 

Foreningen FOSSEDAGENE I SOLLIA 
- et samarbeidsforum for 

Atnbrufossen Vannbruksmuseum forening og Lokalet Jomsborg 
2477 SOLLIA 

arr. 

Fossedagene i Sollia 2019 
– en kulturfestival for utmark, skog og skogbruk 

6. sept – 8. september 
- med hovedtema 2018: 

Sollias bureisingshistorie 
 

Til 

Sollia Fjellstyre 
 
Søknad om støtte til arr. av Fossedagene 2019 
 



 

Foreningen Fossedagene i Sollia søker om kr. 10.000 til sitt årlige 
arr. Fossedagene i Sollia 6.sept. – 8. sept.   
 
Som gjenytelse: 
- Positiv omtale på sollia.net og media forøvrig 
-         Logo for Sollia Fjellstyre på alle plakater 
- Positiv omtale under kulturprogrammet 
-  Logo på liste over sponsorer 
- Seil for Sollia Fjellstyre i Atnbrufossen – 1x 3(4) m 
-  4 stk. fribilletter til alle arr. – gjennomgangsbilletter 
-  egen gjesteparkering og plassering under kulturprogrammet 
 
Ta gjerne kontakt for utforming av egen profilering 
 
Kvalitet 
Fossedagene arr. i år for 27. gang på rad og er en kvalitets kulturfestival som hvert år 
samler rundt 1000 mennesker til de ulike tilbudene og aktivitetene som Fossedagene hvert 
år inneholder.  
Gjennom den betydelige publikumstilstrømning er Fossedagene i Sollia den beste reklame 
vi kan få for Sollia.  
 
Stor dugnadsinnsats: 
Det ligger det en enorm dugnadsinnsats bak Fossedagene, estimert til drøye 3.000 timer. Vi 
har betydelige utgifter. For å klare dette er vi avhengige av støtte fra organisasjoner og 
næringsliv  
 
Av programmet nevnes: 
 

Fredag 6. september  
Ytterdalen: kl. 10 vandring i Ytterdalen med tema Sollias bureisingsbruk - liv og 
virke. Start er fra parkeringsplassen ved Sollia kirke. 
Fossehuset: Temautstilling Sollias bureisingsbruk - liv og virke åpner for 
publikum kl. 11, åpen til kl. 15. 
Jomsborg: kl 15.00 – 18.00: 
Kl 16.00 Åpning av Fossedagene 2018 ved ordfører Terje Hoffstad.  
Salgsutstilling for kunst: akvarell, grafikk,  mm 
Åpen kafé – salg av bacalao med foccacia, kaffe og kaker. 
Stenger kl. 18. 
Sollia skole: Fotoutstilling med tema Sollias bureisingsbruk - liv og virke. Åpner 
kl. 17, stenger kl. 18. 
  
Lørdag 7. september 

Fossehuset: 10-12.30 og 14.30-17. Temautstilling Sollias bureisingsbruk - liv og 
virke. Salg av munk, varmrøkt fisk, kaffe og biteti på plassen. 
Jomsborg 10-17: Tradisjonelt marked på Jomsborg med husflidsprodukter, 
lokalprodusert mat – for eksempel sjokolade, bakst og pølser, informasjons- og 
rekrutteringsboder, salgsutstilling for kunst,  
varm og kald mat på Jomsborg-kafeen.  
Kultur- og naturvandring for store og små  
Fossehuset 10.30 -13. Temautstilling Bureising i Sollia. 



 

Sollia skole 10-17: Fotoutstilling med tema Sollias bureisingsbruk - liv og virke. 
Salg av kalendere, kort og bilder. 
 

Søndag 8. september 

Sollia kirke 11-12: Høsttakkegudstjeneste og 50-års konfirmant-treff. 

Solvang 12-14: Sollia menighetsråd inviterer til kirkekaffe.  
Jomsborg Kjøpt kunst hentes kl. 14.30-15. 
12.00 -14.30: Fossehuset, Jomsborg og Sollia skole åpne utstillinger. 
  
 
Kontaktperson: 
Markeds- og mediakontakt Hans Sollid 
hans.sollid@fjellnett.no 
991 65 970 
 
Atnbrua 14.08.2019 
for Foreningen Fossedagene i Sollia 
 
 
mvh 
for Foreningen Fossedagene i Sollia 
Anne Grethe Toften – styreleder 
 
e.f. 
Hans Sollid – marked- og mediakontakt 
 

  


