
Brandval bygdekvinnelag (BBK) 
 

ÅRSMELDING 2012/2013 
 

 

Styret har bestått av: Leder:    

   «Nestleder»: Bente Fjeld Moen 

   Sekretær: Kari Bråten 

   Kasserer: Margith Foseid 

   Styremedlem: Eli Strætkvern 

     Sølvi Benterud 

    

   Varamedlem: Betty Enger 

     Bente Moe 

     Kari Kvern       

      

 

Brandval bygdekvinnelag har 50 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer; Kari Jahr og 

Gunhild Øiseth. Vi har vervet 1 nytt medlem i år, 3 medlemmer har meldt seg ut. 

Vi har hatt 6 styremøter, 10 medlemsmøter inkl. årsmøtet, og 1 motevisning.  

 

Følgende bidrag er gitt: 

 

  Fadderbarn     kr   3 000,- 

  ACWW     kr      200,- 

  Bygdekvinnenes hjelpefond   kr   1 000,- 

  MR-aksjonen     kr 15 000,- 

        kr 19 200,- 

 

Det ble samlet inn kr 11 742,50 til Krafttak mot kreft. Overskuddet fra Tundagen gikk til kjøp 

av jord i nyplantet staudebed på Skineb.  

 

 

 

TEMA PÅ MEDLEMSMØTENE:  

 

09.10.12 Årsmøte. Vanlige årsmøtesaker.  

14.11.12 Hobbykveld. 20 medlemmer møtte opp på Bånerud skole for å lage hjerter av 

kvist og av filt, og noen hadde med strikketøy. Praten gikk livlig og alle 

storkoste seg. Det ble servert russisk suppe og brytebrød, kaffe og kaker.  

11.12.12 Adventsmøte/julemøte. Trekking av julelotteriet. Alle lodd var solgt; dvs. kr 

40 000,- brutto inntekter. Vi fikk servert deilig lutefisk. 

08.01.13 Foredrag om tradisjoner og røtter. Kristin Solli Schøyen, forfatter av boka «En 

kurv til min datter» holdt et morsomt foredrag om viktigheten av å fortelle 

historier og føre tradisjonene videre. 

 Vi hadde invitert de andre bygdekvinnelagene i vår region og fikk besøk fra 2 

damer fra Heradsbygda og 2 damer fra Østre Grue. 

13.02.13 Reiseskildring fra India. Margith Foseid viste bilder og fortalte om turen til 

India. Det ble servert Indisk suppe og nanbrød.  



13.03.13 100 år med stemmerett for kvinner. Vi hadde invitert andre lag og foreninger i 

Brandval og omegn til en markering i Brandval kirke og kirkestue. Sogneprest 

Annette Kanehl holdt tale om Kvinner i bibelen/kirken og Konservator Mona 

Holm fra Kvinnemuseet tok for seg temaet: Kvinnestemmer.  

10.04.13  Besøk ved Forsvarets veteransenter, Bæreia. John Petter Bachke, sjef for 

senteret, holdt et engasjerende foredrag om senteret og om tilbudene de har til 

veteranene og deres familier.  

21.05.13 Plante- og staudeauksjon på Skineb. Regn og torden la ingen demper på 

budgivingen og med Gunhild Øiseth som auksjonarius og Anne Marie 

Halvorsen som medhjelper ble det en lystig auksjon. 

12.06.13 Sommermøte ved Grønnflo-gamma på Kolemoen, Roverud. Mette M. 

Brøderud fortalte litt om gamma og området rundt. Spekemat hører med på et 

sommermøte.  

10.09.13 Vi lager retter av rotgrønnsaker. 14 damer møtte opp på Roverud barne- og 

ungdomsskole for å være med å lage retter av rotgrønnsaker Det ble laget 

kremet rotgrønnsaksuppe, potetstappe, stekt kålrotbiff m/løk og potet- og 

gulrotkake.     

 

 

ANDRE AKTIVITETER: 

 

07.10.12. Høsttakkefest i Brandval kirke. Bygdekvinnelaget sto for kirkekaffe i Kirkestua. 

21.10.12. TV aksjon for Amnesty International. Rønnaug Børresen sto for innsamlingen i 

Brandval. Vi fikk inn kr 25 000,- som var beste resultat i Kongsvinger.  

08. og 09.03.13. Krafttak for kreft. BBK hadde bøssestand ved Enger`n og Joker`n. 

23.01.13. Lefsebaking med 8. klasse ved Roverud ungdomsskole.  

13.02.13. Flatbrødbaking og koking av fersk suppe med 8. klasse ved Roverud ungdomsskole.  

4 damer fra BBK sto for opplæringen disse dagene. 

25.04.13. Motevisning på Brandval Samfunnshus med mannekenger og klær fra Øss kæra 

med damer. 

25.05.13. Fotballcup på idrettsplassen. 5 av bygdekvinnelagets medlemmer hjalp til med å 

skjære opp frukt i porsjonsbeger. 6 medlemmer bidro med til sammen 60 liter havrevaffelrøre. 

(Samarbeid idrettslag/bygdekvinnelag).  

01.06.13. ”Tundag” på Brandval bygdetun, Skineb. Bygdekvinnelaget sto for salg av 

rømmegrøt. 

10.08.13. Sommertur med omvisning på Slottet, besøk på Norsk Folkemuseum på Bygdøy og 

middag på Holmenkollen restaurant. Til slutt fikk vi se Holmenkollanlegget. 

11.08.13. ”Åpen gård” på Klokkertunet. Bygdekvinnelaget solgte potetvafler.  

 

 

KURS: 

 

21.11.12. Lefsebakekurs hos Kari Kvern med Kari og Rønnaug som læremestre.  

Januar -> Kurs i hardangersøm hos Gunvor Onsrud, med henne som kursholder. 

Mars: Datakurs nybegynnere på Brandval skole. Trond Nordseth var instruktør. 

 

 

 

 

 



REPRESENTASJONER: 

 

12.-13.10.12 var Rønnaug Børresen på Internasjonalt seminar i Oslo. 

10.11.12. Grete Onsrud og Bente Fjeld Moen deltok på Ledermøte på Rena. 

16.01.13. Samfunnsverksted for alle lag og foreninger i Brandval på Bøndernes Hus. Kari 

Bråten representerte BBK på denne samlingen. 

30.01.13. Regionmøte på Skotterud. Margith Foseid, Bente Fjeld Moen, Kari Kvern og Kari 

Bråten møtte der.  

15.-16.03.13. Årsmøte i HBK på Skaslien, Kirkenær. Rønnaug Børresen og Kari Kvern møtte 

fra Brandval bygdekvinnelag. 

11.06.13. Markering av 100 år med stemmerett for kvinner i Oslo. Rønnsug Børresen, Grete 

Onsrud, Kari Kvern, Anne Marie Halvorsen og Rigmor Hauger dro til Oslo for å være på 

dette.   

11.07.13. Generalforsamlingen for Brandvalheimen.  Grete Onsrud og Anne Marie Halvorsen 

representerte laget. 

Aud Bjerke og Rigmor Hauger har vært lagets representant i styret for Brandvalheimen.  

22.09.-02.10.13. ACWW verdenskonferanse i India. Rønnaug Børresen deltok der. 

 

 

     

 

 

En stor takk til alle medlemmene for god hjelp 

og støtte i året som har gått! 

 

 
Styret 

v/sekretær 

 


