
Referat fra medlemsmøte i Bygdekvinnelaget 10. mai 2017 

 

Møtet ble som vanlig holdt på Biksen på Søve. 23 medlemmer møtte. 

Gunhild åpnet møtet og ønsket velkommen og leste så et dikt av Andre Bjerke.  

Hun ønsket spesielt velkommen til dagens gjest, Anna Bratsberg fra Skien, som 

kom for å fortelle oss om Medi Yoga. En type yoga som i hovedsak går på pust, 

avslapping og noe meditasjon. Vi hadde en deilig avslappings stund da vi alle 

fikk prøve yoga fra stolene våre. Gunhild spurte henne om hun kunne tenke på 

å komme tilbake med et kurs. 

Åshild hadde diverse informasjon. Mini dyrskuet på Søve er i år 27. mai. Det ble 

sendt rundt en liste som det kom mange navn på. Lopper ble også etterlyst. 

Begeistringen skal deles ut i år også, og da trenger vi forslag, helst skriftlig.    

Hun refererte litt fra fylkeslagets årsmøte i Fyresdal hvor hun og Karin deltok. I 

år har Norges Bygdekvinnelag en rød tråd gjennom alle aktiviteter, nemlig «mat 

på alle måter». Kjernebudskapet er at vi som forbrukere skal ha tilgang på 

sunn, god og bærekraftig produsert mat.  

 Skolemataksjonen. Alle lag ble bedt om å sende inn orientering om 

skolemat- og fruktordning i kommunen. Dette har Karin undersøkt i vår 

kommune. 

 

 Tradisjonsmatjakten. Her har det gledelige skjedd at Anne Mette Bøe fra 

vårt lag er meldt inn i fylketslagets styre og har ansvar for dette prosjektet. 

Mette orienterte om dette på møtet. Vi skal samle oppskrifter fra vårt lag 

som Mette så skal sende til NBK. Vi var enige om å sette opp en kasse på 

vår stand på mini Dyrskuet for på den måten å få samlet inn lokale 

oppskrifter. Alle oppskriftene skal legges inn og kan finnes i en Database: 

Norsktradisjonsmat.no, Face book: Norsk tradisjonsmat. 

 

Mette skulle ta kontakt med Kanalen for å få skrevet et stykke i Kanalen og 

markedsført Bygdekvinnelaget, samt informasjon om tradisjonsmat og vårt 

ønske om oppskrifter. Ber dem også sette inn en annonse i Kanalen om vår 

stand på mini Dyrskuet. 

 

20/9 kommer Gunn Jorun Sørum til Århus gård for å orientere om 

prosjektet. Gjerpen bygdekvinnelag har invitert Holla-, Solum- og Siljan 



bygdekvinnelag. Vi må gi beskjed på møte 13/9 hvem som blir med til 

Århus. 

 

 Dyrsku`n 8.-10. september. Det trengs vakter begge dager. Mette sendte 

rundt en liste hvor noen skrev seg på. 

 

Møtet avsluttet med kaffe, deilige kaker og loddsalg. Det kom inn 1520 kr på 

loddsalget. 

 

Anne Helene Langeland ref. 


