
Valle 100 år – 1917-2017
Lena-Valle videregående skole inviterer til jubileums-
markering for Valle som er 100 år i år. Markeringen vil 
inneholde tilbakeblikk på historien, vise fram skolen slik den 
er nå i 2017, og presentere framtidsbilder for skolen og de 
grønne næringene. En rekke poster presenterer skolen og 
samarbeidspartnere.

Lørdag 23. september, Kl 1000- 1500

Program – lørdag 23. september

1000 Åpning ved Toten janitsjar musikk og åpningstale

1030 Foredrag om Valle 100 år i festsalen med Olaf Nøkleby

1100 Demonstrasjon av pløying med hest v/Vestoppland 

dølahestlag

1130 Demonstrasjon med bl.a. pløying med traktor før og nå. 

Ved  Gutun maskinlag, Felleskjøpet, Lena maskin

1200 Nibio presenterer framtidsjordbruket i festsalen 

1300 Motorsagshow v/Oppland bygdeungdomslag

1330 Demonstrasjon av pløying med hest v/Vestoppland 

dølahestlag

1400    Utbygging «nye Valle» i festsalen v/rektor Torfinn Overn

1430 Vandring på Valle med Olaf Nøkleby - historie og 

Arnebergbygg

1430 Demonstrasjon med pløying med traktor 

Ved  Gutun maskinlag, Felleskjøpet, Lena maskin

Gratis inngang

Velkommen til 100-årsmarkering!

03.09.2017

Servering på tunet

Grønnsakssuppe

Suppa er laget av Kolbu  
bygdekvinnelag  og Thors 
matkasse med grønnsaker fra 
Mat fra Toten og 
medisterboller fra Nortura

Kaffe og Totenkringle

Is-vogn fra Billittkiosken



Valle 100 år – 1917-2017

Lørdag 23. september, Kl 1000- 1500

All parkering ved rådhuset og Totenhallene

• Norsk landbruksrådgiving

• Mat fra Toten

• Oppland Bonde og Småbrukarlag

• Oppland Bondelag

• Oppland bygdeungdomslag

• Gutun maskinlag

• Vestoppland dølahestlag

• Felleskjøpet

• Lena maskin

• Tine

• TYR

• Toten eggpakkeri

• Østre Toten hagelag

• Lensbygda trekkspillklubb

• M.M.

• Presentasjon av utdanningstilbud

• Skogbruk

• Landbruk 

• Anleggsgartner 

• Hestefag 

• Studieforberedende 

naturbruk

• Voksenagronom

• Åpen internatavdeling

• Sauer og kalver

• Aktiviteter

• Foredling/ysteri

• Billedutstillinger om nyreisingsbruk 

• Utstilling Vallebilder fra 1917 - dd

• Videoer om naturbruk, 

voksenagronom, kvinner i landbruket

• Utbygging av «nye» Valle 

Poster og stands

03.09.2017


