
 
 

 
 
PRESSEMELDING FRA MOGREINA GRENDEUTVALG 
 
 

Klart for høstens vakreste eventyr 
 
Mogreina Grendeutvalg inviterer store og små til 29. utgave av Mogreinamarsjen. 
 
(Mogreina, 4. september 2018) Søndag 16. september arrangerer Mogreina Grendeutvalg Mogreinamarsjen, en artig og 
sosial turløype som passer like godt for voksne som for barn. Det blir morsomme poster og trekning av flotte premier etter 
gjennomført marsj. 
 
Start og mål: Mogreina skole 
 
Program 
13.00-14.00 Løpende start av Mogreinamarsjen  
14.00  Grillene er varme   
15.00  Loddtrekning  
16.00  Arrangement slutt 
 
FunHouse, Speideren, Ullensaker Bygdekvinnelag med flere sørger for aktiviteter under hele arrangementet. Det serveres 
gratis saft til alle barn, og det blir salg av nystekte vafler og pølser til å grille på bålet. De som ønsker det kan ta med 
grillmat, bord og stoler. Grendeutvalget ordner med griller. 
 
- Mogreinamarsjen er først og fremst et sosialt arrangement som kombinerer en hyggelig gåtur med sosialt samvær. 
Arrangementet passer like godt for store som for små, så her er det bare å møte opp, enten du bor i eller utenfor Mogreina, 
sier arrangementsansvarlig May Helen Hansen Lundberg i Mogreina Grendeutvalg.  
 
Flotte premier 
Deltakeravgiften er satt til kr 50 per familie. Det inkluderer også et lodd som gir mulighet for flotte premier. 
 
På premiebordet ligger blant annet premier fra Nordic Choice Hotels, Lekia Kanutten, Sport1, Blomsterverden, Fun House, 
Kiwi Dal, Egon Jessheim, Fabel Studio, Nes Svømmehall og Munter Sport- og Gastro Bar. 
 
- Vi har vært så heldig å få med oss en rekke gode samarbeidspartnere, så her er det store sjanser for at man ikke går 
tomhendt hjem, fortsetter Lundberg. 
 
For mere informasjon, se www.visitmogreina.no  
 
### 
 
Kontakt: 
May Helen Hansen Lundberg 
Styremedlem Mogreina Grendeutvalg – arrangementsansvarlig 
mhhlundberg@gmail.com 
Mob: 415 19 757 
 
eller 
 
Tom Rosenvinge 
Leder Mogreina Grendeutvalg 
mgu@visitmogreina.no 
Mob: 93 02 88 66  
 
For mer informasjon, se www.visitmogreina.no / Facebook: @mogreinagrendeutvalg 
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