
ÅRSMELDING FOR UVDAL BYGDEKVINNELAG 2016/2017

Styret har bestått av:
Gunhild Vikan, styreleder
Thora Undebakke, nestleder
Hilde Stordalen, kasserer
Torill Rennehvammen, sekretær.
Laila Levorsen styremedlem.
Torild Røisgaard fra kjøkkenkomiteen

Det er blitt avholdt 
7 styremøter
2 medlemsmøter
4 fellesmøter med Nore Bygdekvinnelag

Det er er 25 medlemmer pr. 1. oktober 2017

Bygdekvinnelaget har i løpet av året påtatt seg ansvaret for og gjennomføring av følgende 
aktivteter:
 Det som det er jobbet mest med er å lage varme måltider på Uvdal Skole for 1-4 klasse.

Vi har laget lunch 16 ganger for 34 elever. Det blir utrolige 544 porsjoner.
Dette har vært meget vellykket og håpet er at vi kan forsette samt å ha en målsetting om å 
utvide slik at dette kan gjelde alle klassetrinn. 

 Julegrøt Uvdal Skole (ca 90 stk)
 Vi synger Julen inn Bergtun (ca 50 stk)
 Bondelaget hadde invitert Bygdekvinnelagene og politikerne til sammenkomst på Brostrud. 

Dette var et gjensidig orienteringsmøte der det ble fortalt om lagenes aktiviteter over en 
bedre middag.

 Klingekurs. 
 Påskelunsj på Uvdal Skole (ca 90 stk)
 Påskefrokost i Uvdal Barnehage (ca 40 stk)
 Kulturkveld med moteoppvisning sammen med Nore Bygdekvinnelag og 

kommunen (ca 150 stk).
 Uvdal Bygdetun, kokte grøt til Uvdal Barnehages «tunuke»
 Medlemsmøte med blant annet strikkeinspirasjon ved Karin Person Stensrud som viste oss 

forskjellige strikkemetoder og viste oss garn som hun farver selv. Koselig kveld. (ca 14 stk)
 8. mai arrangement på Rødberghallen. Servering av kaffe og kaker (ca 50 stk).
 Koking av betasuppe til 17. mai på Uvdal Skole.
 Blomsterdag i samarbeid med Coop Kirkebygden. Godt frammøte.
 På Rødbergdagene stekte vi mjølkekaker ved frokosten på Rødberg Hotell. Ca 250 stk

var innom der. I tillegg hadde vi stand sammen med Nore Bygdekvinnelag der det ble solgt
mjølkekaker, hjemmebrygga øl og kaker og kaffe med mere.

 På Bygdetunet deltok vi sammen med Nore Bygdekvinnelag der det var salg av suppe, 
lapper og kaffe. I tillegg var det visning av klingebakst og ysting.

 Møte om Bygdebil var meget vellykket. Det møtte folk fra Frivillighetssentralen,
Helselagene, Handikaplaget, Nore Bygdekvinnelag, Idrettsrådet, Folkehelseprosjektet 
i Nore og Uvdal kommune, Frivillige, Pensjonistlagene, LHL og Flyktningtjenesten. 
I tillegg kom Kjell Tveiten og Frank Roden fra Rollag Bygdebil og fortalte om hvordan 
Bygdebilen var organisert der ( 23 stk).

 Moteoppvisning ved Lykkebua Klær og Smykker og G.Strøm eftf. ( 70 stk)
 Sonemøte for Numedal på Uvdal Herredshus.


