Brandval bygdekvinnelag (BBK)

ÅRSMELDING 2013/2014
Styret har bestått av: Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Rønnaug Børresen
Guri Gjølstad Røhnebæk
Kari Bråten
Grete Onsrud
Eli Strætkvern

Varamedlem: Kari Kvern
Herdis Øiseth
Grete Skarstad

Brandval bygdekvinnelag har 54 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer; Kari Jahr og
Gunhild Øiseth. Vi har vervet 5 nye medlemmer i år, 2 medlemmer har meldt seg ut.
Vi har hatt 5 styremøter, 10 medlemsmøter inkl. årsmøtet, og 1 motevisning.
Følgende bidrag er gitt:
Fadderbarn
ACWW
Bygdekvinnenes hjelpefond
Kongsvinger Frivillighetssentral
FAU Brandval barnehage
FAU Brandval skole
Brandval skolemusikk
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3 000,250,1 000,500,500,500,2 000,7 750,-

Det ble samlet inn kr 8 250,00 til Krafttak mot kreft. Overskuddet fra Tundagen gikk til hagen
på Skineb.
Rønnaug Børresen ble innvilget kr 2 500,- i støtte til deltagelse i ACWW verdenskonferanse.

TEMA PÅ MEDLEMSMØTENE:
09.10.13
12.11.13

11.12.13

08.01.14
12.02.14
12.03.14

09.04.14

Årsmøte. Vanlige årsmøtesaker.
Er det framtid for matproduksjon i Norge? Til dette møtet hadde vi invitert de
andre bygdekvinnelagene i regionen, men det var kun Eidskog som møtte med
2 medlemmer. Merete Furuberg holdt et fengende foredrag om dagens og
fremtidens matsituasjon
Adventsmøte/julemøte. Vi hadde besøk av Reidun Mathisen fra HomeStart
familiekontakten. Hun fortalte litt om det nye familiestøtteprogrammet.
Vi hadde også besøk av Mirelle fra Burundi. Hun fortalte om sitt liv i Norge og
om juletradisjoner fra sitt hjemland.
Trekking av julelotteriet. Alle lodd var solgt; dvs. kr 40 000,- brutto inntekter.
Vi fikk servert deilig julemat, riskrem og kaffe.
Kåseri om ACWW konferansen i India. Rønnaug Børresen fortalte og viste
bilder fra konferansen. Det var et interessant foredrag fra en spennende reise.
Informasjon om Asylmottaket. Jon Ivar Bergersen kom for å fortelle litt om
Norsk Folkehjelp og driften av Asylmottaket.
Hyggetreff på Roverudhjemmet. Åse og Rolf Torp underholdt og sang mange
Prøysenviser. Anne Marie Halvorsen leste 3 fortellinger fra Prøysen. Det ble
servert hjemmelagde kaker og kaffe. 47 personer møtte opp; ca halvparten var
beboere og pårørende.
Besøk ved Kvinnemuseet Rolighet, Torkil Grønnerud tok i mot oss og fortalte
om husets historie og tok oss med på en omvisning i huset. Dagny Juell
utstillingen står der fast, og i tillegg var Stemmerettsutstillingen fra i fjor
fortsatt på plass.

21.05.14

11.06.14

10.09.14

Plante- og staudeauksjon på Skineb. Vi ble ikke forskånet fra regn i år heller,
så vi måtte flykte inn i fjøset med siste del av auksjonen Vår trofaste, dyktige
auksjonarius, Gunhild Øiseth og hennes like trofaste medhjelper, Anne Marie
Halvorsen gjorde en god jobb i år også.
Anna Kozlowska besøkte oss med noen av sine malerier som hun solgte til en
lav pris til de som ønsket å ha dem som et minne fra hennes tid i Brandval.
Sommermøte hos Jan Storberget på Hytjanstorpet. Værgudene var ikke med
oss i dag heller. Det både regnet og tordnet, men der det er hjerterom er det
husrom, så vi stuet oss sammen alle 24 i den vesle stua hans. Jan fortalte villig
fra livet på Hytjanstorpet. Han hadde en herlig måte å fortelle på så det var
morsomt å høre på han.
Rehabilitering i hverdagen. Barbara Meier fra Kongsvinger kommunes
Hverdagsrehabiliteringsteam fortalte om hjelpemidler og andre tilbud som gis
for at vi skal kunne bo hjemme lengst mulig.

ANDRE AKTIVITETER:
13.10.13. Høsttakkefest i Brandval kirke. Bygdekvinnelaget sto for kirkekaffe i Kirkestua.
27.10.13. TV aksjon; Forskning på demens. Rønnaug Børresen sto for innsamlingen i
Brandval. Vi fikk inn kr 36 190,- som er 44,5 prosent økning fra i fjor.
31.10.13. Shoppingtur til Blomsterdekoratøren i Gardvik. 14 handleglade damer dro dit.
29.01.14. Lefsebaking med 8. klasse ved Roverud ungdomsskole. 5 damer fra BBK sto for
opplæringen.
19.02.14. Flatbrødbaking og koking av fersk suppe med 8. klasse ved Roverud ungdomsskole.
4 damer fra BBK sto for opplæringen denne dagen.
14.03.14. Krafttak for kreft. BBK hadde bøssestand kun ved Joker`n i år, da Enger’n er stengt
pga. oppussing til ny butikkjede.
28.04.14. Motevisning i Roverud samfunnshus. ØSS KÆRA med DAMER, Livets krydder og
GRUE Tekstil og sko viste vårens/sommerens klær og sko. I pausen underholdt Tommy
Michaelsen med nydelig sang og musikk.
08.05.14. Rusle-/tusletur til Korpberget. Vi var 7 stykker som trosset det kalde og gråe været
denne kvelden. Rønnaug og Børre hadde satt seg godt inn i historien om sleppet av
containeren som står der og formidlet dette til oss andre.
24.05.14. 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).
02.06.14. Rusle-/tusletur til Granlivarden.Vi var 7 damer som gikk stien fra Granli stasjon opp
til Granlivarden. Det ble en ganske lang og slitsom tur i varmen. Dette glemte vi da vi kom på
toppen og fikk se den fine utsikten ☺
07.06.14. ”Tundag” på Brandval bygdetun, Skineb. Bygdekvinnelaget sto for salg av
rømmegrøt. Husflidkomiteen i BBK hadde en fin utstilling av gamle pyntehåndklær.
Overskuddet fra tundagen er inntil videre øremerket hagen på Skineb.
28.06.14. Sommertur til Eidsvollbygningen.
17.08.14. ”Åpen gård” på Klokkertunet. Bygdekvinnelaget solgte potetvafler.
25.08.14. Rusle-/tusletur til Brannbu. 5 damer trosset det ustadige været som var før vi startet
og ble belønnet med oppholdsvær og en fin tur ellers.
16.09.14. Rusle-/tusletur på Hofoss Kultursti. Det ble en fin tur i nærområdet på Hofoss for
oss 7 damene som møtte opp. Vi tok oss tid til en liten pause på en idyllisk plass ved
Åflodammen.

21.09.14. Høsttakkefest i Brandval kirke. BBK sto for pynting av kirka, og kaffe og kaker i
Kirkestua etterpå.

NBK har samarbeidsavtale med Riksteateret om rabatterte forestillinger rundt om i landet.
Rønnaug står på for at folk på bygda lettere skal komme seg på teater, ved at hun ordner
billetter. Hun har et godt samarbeid med Toni Sjøenden på Kulturkontoret, slik at dette
fungerer meget bra. Bygdekvinner, andre kvinner, menn og barn har benyttet seg av dette.
Senest 8. oktober på forestillingen «Litt av et par», var mange fra bygda på plass.
Den prisbelønte norske filmen GULABI GANG som viser kvinnenes kamp for rettferdighet
og respekt ble vist i Rådhusteatret i november på initiativ fra Rønnaug. Dessverre var det liten
interesse for å se den.

REPRESENTASJONER:
09.11.13. Guri Gjølstad Røhnebæk, Grete Onsrud og Kari Bråten deltok på Ledermøte på
Rena
16.11.13. Internasjonalt seminar i Oslo. Rønnaug Børresen og Grete Morønning var med der.
21.01.14. Regionmøte i Heradsbygd kirke. Fra BBK møtte Rønnaug Børresen, Guri Gjølstad
Røhnebæk, Grete Onsrud, Eli Strætkvern og Kari Bråten.
28.-29.03.14. Årsmøte i HBK på Blæstad. Guri Gjølstad Røhnebæk og Grete Onsrud møtte
fra Brandval bygdekvinnelag.
23.04. og 14.05.14. Rønnaug Børresen deltok som eneste representant fra BBK i dugnader
ved Roverudhjemmet.
29.04.14. Generalforsamlingen for Brandvalheimen. Anne Marie Halvorsen og Berit
Hokaasen representerte laget.
Rigmor Hauger og Rønnaug Børresen har vært BBKs representanter i styret i 2013/2014.
Rønnaug fortsetter som sekretær, mens Rigmor går ut pga. oppnådd maksgrense for verv i
styret. Anne Marie Smestad rykker derfor opp som styremedlem.
HBK arrangerte tur til Litauen 2.-7.10.14. Fra Brandval bygdekvinnelag reiste 7 medlemmer.

En stor takk til alle medlemmene for god hjelp
og støtte i året som har gått!

Styret
v/sekretær

