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Kjære bygdekvinner 

Norges bygdekvinnelag er en organisasjon som favner mange. Det har arbeidsåret 2016 vært et 

tydelig bevis på med sitt prosjekt Bygda i Bevegelse. Dette har vært en stor suksess der dere i 

lokallagene har lykkes med å legge til rette en lavterskelaktivitet for alle. Svært mange har fått 

drahjelp til et mer aktivt liv og ei bedre helse. I kombinasjon med disse turene har sanking og høsting 

av Ville Vekster vært en del av opplegget, samt lage et godt måltid mat og nyte det rundt et bål. 

Dette har bidratt til en fin felles aktivitet der hele familien er med. 

Norges bygdekvinnelag har årsmøte annethvert år, og i 2016 var det i Lyngdal. Her var det lagt godt 

til rette for fine og innholdsrike dager. Det ble gode debatter og mange saker som skulle vedtas.  

Ellen Krageberg fra Oppland ble valgt til ny leder, det kan vi være stolte av. 

Enkelte lokallag sliter med å få på plass styre og ny leder etter høstens årsmøter. Dette er 

utfordrende, men enkelte får det til å fungere med et arbeidene styre. Flere lag er inne i et 

generasjonsskifte. Klarer vi å verve nye medlemmer har vi større mulighet til økt aktivitet og flere å 

dele oppgaver med. Vi må tørre å tenke nytt, og med nye aktiviteter når vi nye grupper som ser 

betydningen av å være med i det kvinnefellesskap som bygdekvinnelaget står for. Jeg oppfordrer 

dere til å si ja til et lederverv i bygdekvinnelaget. Du som person har mye å gi, samtidig får du så 

uendelig mye tilbake. 

Dere er mange dyktige Bygdekvinner rundt om i lokallagene. Dere står på for bygda og er et bevis på 

at bygdekvinnelaget trengs og er noe av limet i et bygdesamfunn. Det vil alltid være bruk for oss. 

 
Hilsen Magnhild  
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Fylkeslaget i Oppland ble stiftet 18. mars i 1937.  
Da hadde det vært lokallag i arbeid siden 1923 da det første lokallaget i Oppland, Lunner 
Bondekvinnelag ble stiftet. Før 1930 var det lokallag i Brandbu, Ulnes, Ø. Toten, Fåvang og Brekkom, 
Lesja, Dovre, Skeivoll og Follebu.Stadig flere lag ble stiftet og behovet for et bindeledd på fylkesnivå 
meldte seg. Det møtte 24 utsendinger fra 14 lag på stiftelsesmøtet. I dag har vi 36 lag i aktivitet og 
963 medlemmer. Oppland Bygdekvinnelag er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag. 
 
NORGES BYGDEKVINNELAG er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og 
bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen 
kulturarv. Organisasjonen har 14.000 medlemmer fordelt på lokallag over hele landet.  
 
ÆRESMEDLEMMER.  
Oddbjørg Blakar, Lom, 1997 
Ruth Marie Røn, Røn, 2012 

 

 

STYRET 

Styret i Oppland Bygdekvinnelag har i 2016 bestått av: 

Verv Navn Adresse Telefonnr E-post 

Leder Magnhild Grimsrud 2636 Øyer 958 35 868 Magnhild.grimsrud@gmail.com 

Nestleder Lisbet Rustad 2625 Fåberg 415 81 058 lisbet.rustad@gmail.com 

Styremedlem Inger Brit Nesbakken 2760 Brandbu 951 71 105 bitten_nesbakken@yahoo.no 

Styremedlem Kari Fægri Andersen 2821 Gjøvik 971 39 305 Fae-ande@online.no 

Styremedlem Laila Irene Brøste 2669 Bjorli 958 88 458 Laila.broste@live.no 

Styremedlem Aina Merete Karijord 2940 

Heggenes 

911 84 700 kulturdama@hotmail.com 

Fra OB Jane Dahl Sogn 3520 Jevnaker 970 22 684     Jane_dahl@hotmail.com 

Fra OBU Kjersti Johnsgård 2635 Tretten 995 22 162 Kjersti937@hotmail.com 

1. vara Frøydis Barstad 2847 Kolbu 976 72 277 barstad@burugla.no 

2. vara Marie Myrvang 2881 Aust- 

Torpa 

959 48 436 mmyrvang@bbnett.no 

3. vara Kari Tromsnes 2634 Fåvang 951 51 894 Jl-troms@online.no 

mailto:Magnhild.grimsrud@gmail.com
mailto:lisbet.rustad@gmail.com
mailto:bitten_nesbakken@yahoo.no
mailto:Fae-ande@online.no
mailto:Laila.broste@live.no
mailto:kulturdama@hotmail.com
mailto:Jane_dahl@hotmail.com
mailto:Kjersti937@hotmail.com
mailto:barstad@burugla.no
mailto:mmyrvang@bbnett.no
mailto:Jl-troms@online.no
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F.v. Inger Britt Nesbakken, Aina Merete Karijord, Kari Fægri Andersen, Magnhild Grimsrud, Laila 
Brøste og Jane Dahl Sogn. Lisbet Rustad var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
 
 
Årsmøte 2016 ble holdt på Strand Hotel Gjøvik 11.-12. mars 2016. 
 
Anna Villa fra NBK holdt foredrag om Bygda i bevegelse.  
Målet med prosjektet er å bidra til ei bedre folkehelse. Viktige ingredienser for å få til dette er 
turgleder og god turmat.  
 
Morten Midtby fra Kreftforeningen informerte om innsamlingen i år. 
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år går pengene til å hjelpe de 
som har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av. 
I 2015 klarte vi å samle inn ca 3.5 mill og så langt har vist like stor hvis ikke større giverglede. 

Marna Ramsøy fra NBK holdt foredrag. 
NBK er en organisasjon med ambisjoner om vekst – 15000 medlemmer i 2020. Det har vært nedgang 
i antall medlemmer i 2015. Nå er vi 13500 medlemmer. 

Hun tok også opp følgende saker: 

Fylkesårsmøtet 2016 - Organisasjonen NBK - Medlemsutvikling nasjonalt - Hvorfor være aktiv i NBK - 
NBK som samfunnsaktør 2015 - Statsbudsjettet 2016 - Internasjonalt engasjement - Hva tilbyr vi i 
2016 – Verving – Medlemsfordeler – Kvinnesolidaritet - Forbrukermakt 
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Under årsmøtemiddagen så var det utdeling av hustavle med nål til Solveig Sangnæs, positivprisen til 
Borgny Skansen Sletten og lokallagets pris til Vardal Bygdekvinnelag.  

 
Leders tale. 

Magnhild gjennomgikk bl.a.  
Arbeid i lokallagene 
Fylkesledersamling 
Bygda i bevegelse  
Lokale kvinnelige gründere  
Bygdekvinnelaget som samfunnsaktør 
Familiespørsmål er en vesentlig del av likestillingsutfordringene vi har. Norges Bygdekvinnelag har  
Mat må vi ha! 
Inspirasjonsseminaret på Lillehammer  
Internasjonalt arbeid 
Flyktninger og bygdekvinnelaget 
Regionmøte 
Medlemsverving 
Arbeidsåret 2016 
Kulturpris 
100 Års jubileum  
Fylkesstyret 
 
Lokallagene ble oppfordret til å fortelle litt om hva de brenner for. 
Lågen. Potetprosjekt. Fått økonomisk støtte til prosjektet. Kjøpt poteter og har fått låne 1 mål med 

jord av gardbrukere der unger fra to barneskoler fikk være med å plukke stein, sette poteter, ta de 

opp og serverte hjemlaget potetstappe og pølse. Dette foregikk på Jørstadmoen og Buvollen 

barneskole.  

 

Røn BKL. Er på barneskole og servert havregrøt. Veldig populært. Koker 15 liter, og alt går med. 

Lærerne ser at elevene setter pris på grøt. Asylmottaket har også sendt forespørsel. 

Bygdekvinnelaget skal dit og lære de og koke grøt. 

 

Ø. Slidre BKL. Tradisjonsmatdagen. Er på bygdesamlinga og lærer 9 klasse og koke rømmegrøt, bake 

lefse og kinne smør. Kulturkveld på kvileheimen.  

 

Ruste BKL har 17 medlemmer. 90% møter på hvert møte. Har møter hjemme hos hverandre. De 

arrangerer akedag, møter med foredragsholdere m.m. De har tur hver uke til seterstøler. Koker grøt 

til barneskolen før jul, er med på byfesten.  

 

I Dovre har de noen tradisjonelle arrangementer. Høsten - hyggekveld på samfunnshuset for hele 

bygda. Inviterer nye landsmenn. Både fra mottak og de bosatte. Aktiviteter for barn og unge i 

mottak. Søkte UDI om støtte. Hadde med masse unger og foreldre på badeland. Veldig populært. 

Årlig lunsj på barneskolen. Hyggedag på eldresenter på Fredheim. 8. mars arr. sammen med Dovre 

Bibliotek. Søkte Eidefoss om støtte og fikk det. Gratis inngang for medlemmer og litt betalt for andre. 

Ekstra goder for medlemmene.  

 

 



7 

 

Arbeidsplan for 2016 – 2017. 

 

Kommunikasjon 

OBK skal ha fokus på informasjonsflyt og fellesskapsfølelse mellom alle nivå i Bygdekvinnelaget.  

OBK vil oppmuntre lokallagene til å samarbeide med andre lag.  

Media skal brukes aktivt for å synliggjøre og markedsføre aktivitet. 

OBK skal videreutvikle hjemmesiden. 

OBK skal oppmuntre til at lagene er aktive på nettet 

OBK vil være behjelpelig med å legge ut stoff på nettet. 

OBK skal bruke facebook aktivt, som en inspirator for medlemmer og andre. 

 

Organisasjon 

OBK skal bruke NBK sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid. 

OBK skal ha fokus på trivsel i lagsarbeidet, samt oppmuntre lokallagene til å verve flere medlemmer. 

OBK skal oppmuntre til kurs/studiearbeid og trivselstiltak.  

OBK skal fortsette det gode samarbeidet med andre tilhørende organisasjoner vi samarbeider med. 

OBK skal invitere til ledersamling/regionmøter for lokallagene. 

  
Miljø 
OBK vil fokusere på miljøet og oppfordre til å tenke globalt og handle lokalt. 
OBK vil ha fokus retta mot bruk- og kast mentalitet, spesielt av mat. 
OBK vil oppfordre til bruk av norske råvarer.  
OBK skal være en inspirator for god norsk mat i skole og institusjon. 
 
Kultur 
OBK skal arbeide aktivt med råvareaksjon ”Ville vekster”.   
OBK vil oppmuntre lokallagene i å følge opp NBK sitt hovedprosjekt "Bygda i bevegelse".  
OBK ønsker at lokallagene skal være en møteplass for aktive kvinner og at møter og arrangementer 
er åpne for alle. 
Boka ”Barndomsminne frå Oppland” bør markedsføres og selges.  
 
Sak på årsmøtet 2016: 
Fastsettelse av kontingent for 2017 

Forslaget fra styret på å øke kontingenten fra kr 80,- til kr 120,- ble vedtatt med 37 stemmer for og 

16 blanke. 
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Studietur for kvinner i landbruket høsten 2016 

Etter å ha gjennomført to studieturer for kvinner i landbruket, en til Toten og en til Lesja, sitter vi 

igjen med gode tilbakemeldinger. 

Målet med turene var å gi inspirasjon og bygge nettverk. Besøke kvinner som er engasjert i 

landbruket, både tradisjonelt og anna næring. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger på at det var en tur bare for kvinner. Positive og inspirerende folk vi var 

på besøk hos, så tidsskjema ble vanskelig å holde.  

På turen til Toten hadde vi egen guide, og det er noe vi også kunne hatt på Lesja. 

Det å ha felles transport med buss, samt å samles til et godt måltid mat er med på å gjøre turen bra 

og er en del av nettverksbyggingen. 

Neste år bør det vurderes turer til Valdres og sør-fylket. 

Etter evaluering av turene, er inntrykket at målet vårt ble nådd. 
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OPPLAND BYGDEKVINNELAGS POSITIVPRIS 
 
Positivprisen er en diplom. 
 
Positivprisen deles ut til medlemmer i Bygdekvinnelaget.  
Prisen deles ut til medlemmer som har gjort mye for Bygdekvinnelaget enten de har hatt tillitsverv 
eller ikke. Prisen deles ut til de som alltid er positive til arbeidet i Bygdekvinnelaget – de som alltid 
sier ja og tar ansvar. 
 
Positivprisen kan også deles ut til et lokallag.  
 
Positivprisen deles ut hvert år på fylkeslagets årsmøte. 
 
Forslag på kandidater sendes fylkeslaget til godkjenning innen 25. januar.  
Forslag til kandidat må begrunnes og være utfyllende. 
 
 
 
 

 

 

 

Dette ble sagt om årets prisvinner av positivprisen: 

Årets prisvinner er en aktiv bygdekvinne som ønsker det beste for bygdekvinnelaget. 

Hun har vært aktiv all sin tid hun har vært medlem, og stiller opp og deltar på alle møter laget har. 

Hun brenner for å bevare Levende bygder og ta vare på tradisjoner. 

Samtidig er hun opptatt av nytenkning og at bygdekvinnelaget følger tiden. 

Hun er en primus motor når det gjelder kursvirksomhet. Det være seg å organisere matkurs for små 
og store, beredskapsarbeid og turer med Bygda i bevegelse. Opptatt av at lokallaget er involvert i 
forskjellige arrangementer som er i bygda, det være seg bygdedager og lignende. 

Har ansvaret for Facebook siden og dermed informasjon ut til medlemmene. 

Hun fronter Bygdekvinnelaget i alle anledninger, og står aktivt på for å få med nye medlemmer. 

Ser viktigheten av å delta på årsmøter, ledermøter og inspirasjonsseminar for så å la seg inspirere til 
videre arbeid i Bygdekvinnelaget. 

Gjestfrihet er også noe som betegner denne dama. Kommer en inn i døra for en prat er det bestandig 
servering av et eller annet slag. 

Denne dama har et stort nettverk, der kontakt med familie og venner betyr mye. Hun er dyktig, 
positiv, omgjengelig og har en smittende latter. 

Årets prisvinner er gift og har en sønn. 
Årets prisvinner er Borgny Skansen Sletten. 
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STYRETS VIRKSOMHET 
 

Styret har hatt 5 styremøter siden Årsmøtet 2016 fram til februar 2017, flere telefonmøter 

og på facebook og behandlet rundt 50 saker. 

I høst hadde vi ledermøte på Honne kurs- og konferansesenter med god deltakelse. 

3 fra styret deltok på Årsmøtet/Landsmøtet i NBK i Lyngdal. 

Det er opprettet egen facebook side hvor også lokallagene oppfordres til å legge ut stoff. 

Hovedfokus dette året har vært verving og Bygda i bevegelse. 

Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Kreftforeningen og hatt møter med dem. 

Styremedlemmene har god kontakt med lokallagene i sin region. 

 
BARNDOMSMINNE FRÅ OPPLAND 

OBK ønsker at boka Barndomsminner frå Oppland markedsføres og selges. 
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ÅRETS LOKALLAG er et lokallag som står opp for hele bygda. 
 
Inkluderer og samarbeider med flere lag og foreninger 
Har aktiviteter som spenner fra A til Å. 
Har møter som er åpne for alle. 
Får reportasjer i avisa som er en fin markedsføring for Bygdekvinnelaget. 
Bidrar til at unger lærer matlaging, og server frokost på skolen 
Har økt medlemstallet sitt. 
Har Facebook og der det legges ut fine bilder fra møter og arrangementer. 
 
  
Dette ble sagt om årets lokallag:  
 
Det å kunne dele ut en påskjønnelse til et lokallag for sin aktivitet og entusiasme for sitt lokallag er et 
privilegium for en leder. 

Årets lokallag er et lokallag som står opp for hele bygda. 
Har aktiviteter som spenner fra store arrangementer til vanlige medlemsmøter. 
Har møter som er åpne for alle. 

Det å invitere alle nabolag til slike arrangementer, krever at alle stiller opp for å få gjennomført det 
på en positiv og god måte. 

Bygda i bevegelse har kommet godt i gang, der omtale i media har vært fin markedsføring for 
Bygdekvinnelaget. 

Det er med på å gjøre Bygdekvinnelaget til en attraktiv møteplass og det har også gitt resultater med 
mange nye medlemmer det siste året. 

Laget har både hjemmeside og Facebook der det legges ut fine bilder fra møter og arrangementer. 

Medlemmene i laget betegnes for å være svært positive, og sammen drar de lasset. 

Årets lokallag er Vardal Bygdekvinnelag 
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MØTER OG ARRANGEMENT 
 
Styremedlemmene har deltatt på følgende arrangement: 
 
Magnhild: 

Styremøter Oppland bygdekvinnelag 
Styremøter Oppland bondelag 
Årsmøte OBL 
Årsmøte OBL 
Fylkesledersamling NBK, Oslo 
Årsmøte Norges Bygdekvinnelag, Lyngdal 
Årsmøte Norges Bondelag, Lillehammer 
Årsmøte Studieforbundet Næring og Samfunn 
Organisasjonskurs NBK, Hurdal 
Ledermøte OBK 
Ledermøte OBL 
To studieturer for kvinner i landbruket 
Ville vekster tur til Kulturstua i Ro 
Politikertur-OBL 
Årsmøte Jevnaker Bygdekvinnelag 
Jubileumsfest Vardal Bygdekvinnelag 
Jubileumsfest Brekkom Bygdekvinnelag 
 
Lisbet: 
Styremøter 
Studietur til Toten 
Ville vekster tur til Kulturstua i Ro 
 
Laila: 
Årsmøte OBK, Gjøvik 11 og 12/03 
Kvinner i Landbruket tur Lesja 15.10 
Årsmøte Skjåk Bygdekvinnelag 19.10 
Organisasjonskurs NBK i Hurdal 21 og 22.10 
Jubileumsfeiring Søre og Nordre Fåvang Bygdekvinnelag 17.11 
Ledersamling OBK, Honne Biri 18 og 19.11 
 
Kari: 

Årsmøtet i OBK 
Alle styremøter i OBK, telefonmøter, fbgruppe 
Regionmøtet 
Årsmøtet/Landsmøtet i NBK 
80 årsjubileum i Kolbu bygdekvinnelag  
 
Inger Brit  
Styremøter 
Årsmøte OBK 
Årsmøte OBU 
Årsmøte NBK 
Organisasjonskurs NBK 
Ledermøte OBK 
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Aina Merete Karijord 
2 styremøter 
Årsmøte 
Ledermøte 
 
Marie Myrvang (2. vara) 
4 styremøter 
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ÅRSMØTE NORGES BYGDEKVINNELAG, Lyngdal 3.-4. juni 
 
Vest-Agder Bygdekvinnelag hadde lagt godt til rette for trivelige dager med 
godt program og lokale kulturarrangement. 
Allerede på torsdag var det lagt opp til tur ut til Lindenes fyr. 
 
Her samlet det seg delegater fra alle 18 fylkeslag, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag,         
styret i Norges Bygdekvinnelag, æresmedlemmene( Anne-Lise Melbye, tidligere leder i NBK og Ellen 
Klynderud, tidligere generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag), administrasjonen i NBK, møteleder, 
protokollfører, valgkomiteen og observatører. 
 
Årsmøtet var åpent for alle og var en hyggelig opplevelse enten du hadde stemmerett eller ikke. 
Oppland var representert med: Magnhild Grimsrud, Kari Fægri Andersen, Inger Brit Nesbakken og 
Borgny Skansen Sletten som observatør og sjåfør. 
 
Leder i Norges Bygdekvinnelag, Marna Ramsøy, åpnet årsmøtet. 
Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, ønsket oss velkommen til Lyngdal.   
Fylkesleder, Anne-Lill Fjell Roland ønsket oss velkommen til Vest-Agder fylke. 
 
Leder startet med å minne oss om Bygdekvinnelagets formål - og at det hele startet med at ei kvinne 
på Sunnmøre som gikk fra hus til hus og snakket om en sak hun brant for. Kvinna het Karen Aase 
Nilsen, og hun blir formann i Norges første Bondekvinnelag den 17. februar 1917. 
15. november i 1946 er Handelsstandens festsal i Oslo fylt av mer enn 300 bondekvinner. Her blir 
Norges Bondekvinnelag en selvstendig organisasjon.  
At NBK fyller 70 år blir markert med marsipankake til alle delegatene! 

Leder avslutter sin tale med et ønske; at flere skal finne plassen sin i vår organisasjon - og være 
med å utgjøre en forskjell. 
 
Etter leders tale var det tid for å ta fatt på de 18 sakene som vi skal igjennom på de to dager som 
årsmøtet varer. 
 
Sak 18 Valg og fastsettelse av godtgjørelser. Her var nok vi litt ekstra spente på om valgkomiteens 
innstilling til ny leder. Ville Ellen bli valgt? Som vi vet så ble det slik, Ellen Krageberg fra Oppland ble 
valgt til ny leder i NBK. 
En annen stor sak var vedtektsendringer. Resultatet ble, felles vedtekter for de tre leddene i 
organisasjonen. 

Navnet på "Årsmøtet" blir endret til Landsmøtet, fra 2018. Grunner er, siden 2004 har det vært 
avholdt årsmøte annen hvert år. 

Forandring av logoen ble også tatt opp, men her blir det ikke noe forandring med det første. 
Prisen for årets lokallag 2016 ble tildelt Tylldalen Bygdekvinnelag. 

Forslaget for kontingenten for Norges Bygdekvinnelag ble vedtatt: 
a. Medlemskap i 2017 kr 525,- 
b. Medlemskap i 2018 kr 550,- 

 
Resolusjoner fra årsmøtet: 
- Regjeringen truer dagens bosetting, matberedskap og mattrygghet. 
- Styrk jordvernet. 
- Reverser kuttet i fedrekvota! 

- Invester i lokal integrering - øk grunnstøtten til frivilligheten. 
        
Årsmøteforedrag var ved Stortingspolitiker, Norunn Tveiten Benestad (Høyre) fra Vest-Agder.  
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Som avslutning på årsmøtedag to, var vi med Vest-Agder Bygdekvinnelag på tur og ble litt kjent i 
området. 
Stor takk til arrangørene for et godt og opplevelsesrikt årsmøte.  
  

 Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler 

 - Vi skal respektere hverandre 

  - Vi skal være åpne og ærlige 

  - Vi skal vise engasjement 

  - Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger 

  - Vi skal skape trivsel, stolthet og glede  
 

 
 
FYLKESLEDERSAMLING 
 

Like sikkert som at våren kommer, arrangeres årets fylkesledersamling i Oslo. 

Her samles alle fylkesleder til et to dagers møte med sentralstyret og administrasjon. 

Dette er innholdsrike dager der vi blir godt kjent med hverandre, utveksler erfaringer og får faglig 

påfyll. Programmet er tettpakket og variert. 

Irene Furulund fra sentralstyret snakket om fylkesleders rolle og ansvar. Noe av det hun hadde fokus 

på var: 

Vær stolt av det du har sagt ja til. Bruk org. Håndboka som et nyttig verktøy. Gjør deg kjent med 
styret ditt, hva de er gode på og har lyst til å bidra med. Sørg for at alle blir engasjert og vis 
entusiasme for andres forslag og ideer. Deleger oppgaver. Gi noe tilbake til styre i form av noe 
hyggelig, bli kjent. Noen fylkeslag samler lokallagsledere og reiser på tur. Hvis en føler en sitter fast, 
spør om råd fra administrasjon i NBK. 
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Inger Johanne Sveen, organisasjonsrådgiver i Norges Bondelag tok for seg” Generaldebatten”. Her 

ble vi trent i hvordan holde- og delta i en generaldebatt.  

 

Karine Magnussen Nymark fra sentralstyret hadde verving som tema.  NBK har et mål på 15000 

medlemmer innen 2020. For å få til det, må vi tørre å spørre. Se viktigheten av å høre til i et 

felleskap, ha en sosial møteplass, vi må tenke nytt og tørre å gi litt slipp på det gamle. Respektere at 

de nye ikke vil inn i styret. Ta vare på alle medlemmer. Bruke Bladet aktivt på møtene, mange fine 

artikler. Ha som mål – hva kan jeg bidra med som medlem. 

 

Andre temaer vi hadde var, Bygdekvinnelagets rolle anno 2020. Hvordan kan Bygdekvinnene gjøre en 

forskjell ved professor Reidar Almås.  

Skolemat, der Bygdekvinnelaget er ambassadør for Skolematens venner. 

Informasjon og status om den nye nettsiden til Norges Bygdekvinnelag. 

Etter en lang dag med foredrag og nyttig lærdom er det godt å kunne sette seg til et pent dekket 

bord og nyte god mat og drikke. Praten går lett, gode historier blir fortalt, latteren sitter løst og vi blir 

godt kjent med hverandre.  

Dette er viktige og inspirerende dager. 

Magnhild  

LEDERMØTE / ORAGNISASJONSKURS 18.-19. NOVEMBER 2016 
 
Leder i Norges Bygdekvinnelag - Ellen Krageberg deltok begge dager.  

Birgitte Senstad fra Kreftforeningen holdt foredrag. Hun takket oss for innsamlede midler.  

Kr 5.077.538,-. 

 

Organisasjonskurs ved Ellen Krageberg  

 Styrearbeid 

 Styringsdokumenter – en gavepakke med gode ideer, veiledning og bekreftelse av tilhørighet.  

 Strategi mot 2020 

 Våre strategiske grep 

 Politisk plattform 

 Organisasjonshåndbok – kommer ny utgave i 2017 

 Arbeidsplan 

 Et overordnet mål: En organisasjon i vekst 

 Vervekampanje – uke 5 og 6 hvert år.  

 Medlemsfordel 

 Rekruttering 

 Motivasjon 

 Frafall 

 Er dere klare for omveltning 

 Ha det moro 

 Nye yngre medlemmer 
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 Nye tanker 

 Lokallagas oppgave 

 Organisasjonshandboka 

 Sentralleddet 

NBU kom og orienterte om Landsstevnet som er på Lillehammer i juli 2017. De trenger hjelp av 

Oppland Bygdekvinnelag for å fylle dugnadslister. 

Gruppearbeid 

Vi hadde gruppearbeid med følgende tema:  

- Hvordan verve nye medlemmer 

- Bygde i bevegelse – evaluering 

Her er noen av svarene fra gruppearbeidet: 

Ha det moro – når vi har det mest moro er når vi har fått til noe og gjør noe for bygda vår. 

Noe som skjer for hele bygda, får gode tilbakemeldinger. Skyttermiddagen under 
Landsskytterstevnet var en høydare. Være med på lefsebaking. Lære noe nytt. 

Andre måter å gjøre det på. Snu på tradisjoner, ikke kjenne på forpliktelsen. Samarbeid med andre 
organisasjoner. En arena for synliggjøring for hvem vi er. Bruk NRK radio, Hedmark og Oppland. Sett 
på logoen til BKL. Hva med å endre den. Den er traust. Tenke nytt.  

Lågen BKL har hatt et prosjekt med en barneskole, å sette poteter. Nå er potetene tatt opp. Lågen 
har bakt lompe der ungene fikk være med.  

Vi er en av de viktigste kulturbærerne. Kanskje nye medlemmer har lyst til å lære, for eksempel 
lefsebaking.  

Lågen BKL – tur - da damene dro. Blåtur. Damene reiser og er borte et døgn. De er flinke til å søke om 
midler. Søke om penger fra nabolaget, Ikea.  

Skjåk er kulturformidlere. Vassgrøtkoking, konfirmantbryllup. Takkebakstkurs. Setertur. Må være 
åpne for alt, og vi er forskjellige med forskjellige meninger.  

Hva som er morsomt. På tur, Bygda i bevegelse. Få med folk, Medlemsturer, der de blir spandert på 
er positivt. Ta med de gamle. De trenger ikke gjøre noe, men bare delta. Fint å få forslag til 
leserinnlegg. Gir en puff for lokallagene til å sende inn. Ta stilling til saken. Teaterturer.  

Medlemspleie. Neste uke, julebord. Reise et sted å få servert mat. Viktig at en bruker litt på seg selv. 
Jobber mye for alle andre, må tenke på medlemmene også.  

Bidrag fra fylket og NBK. Oppdatert vervemateriell som er hyggelig å få og bruke. Bruke rollups, ta 
med rundt når en har stand. NBK skal lage en ny rollups. Temakampanjer. Bra med materiell som vi 
kan bruke og dele ut. Greit å ha tema på møte. Vil ha med påfyll hjem. 

Magnhild informerte om valgkomitearbeid, og at lokallagene bør komme med innspill på kandidater 
til styret. 

Jane Dahl Sogn informerte om Pilegrimsledens jubileumsfeiring. 

Ingeborg Semb fra Biri Tapet holdt foredrag om Biri tapet sin produksjon. 
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BYGDA I BEVEGELSE 

Bygdekvinnelagets store satsing i 2015 – 2016. 
 

Her er en kort oppsummering fra NBK:  

 175 av bygdekvinnelaget sine lokallag har i prosjektperioden arrangert meir enn 700 
opne folketurar med eit variert spekter av aktivitetar, kor over 17 000 barn og vaksne 
har delteke.  

 Lokallaga har fått med seg deltakarar frå 0 til 100 år, ofte på same tur. På ni av ti turar 
har tre generasjonar vore representert, så lokallaga har lukkast med å leggje til rette 
for tilgjengelege lågterskelaktivitetar for alle. 

 34 prosent av deltakarane har vore born, 47 prosent kvinner og 19 prosent menn.  

 76, 2 prosent av laga vil halde fram med turane i 2017, ein tredjedel har allereie lagt 
dette inn i arbeidsplanen for 2017.  

 Me har verva nye medlemar gjennom prosjektet, nærmare 10 % av alle innmeldingar 
i 2016 skuldast verving gjennom ein av turane. Her er potensialet endå større! 

 Nærmare 1, 4 millionar kroner er betalt ut til lokallaga i direkte turstøtte. 

 Lokallaga opplever i følgje evalueringa at turane har synleggjort nærområda i bygda 
som arena for fysisk aktivitet, har løfta fram årstidene, har auka turgleda, fellesskapet 
i bygda og bidrege til matglede med naturen som ramme. Eit stort fleirtal meiner 
dessutan òg at turane har bidrege til å senke terskelen for å kome seg ut på tur og i 
fysisk aktivitet, og at deltakarane har tileigna seg kunnskap om sanking, hausting og 
turmat. 
 

 Oppsummering for Oppland: 21 lokallag har deltatt, totalt 84 turer. 
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KRAFTTAK MOT KREFT 
Krafttak mot kreft 

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige bøsseaksjon. 

Kreftforeningen og Oppland Bygdekvinnelag har i flere år samarbeidet under innsamlingsaksjonen. 
Kreftforeningen er takknemlig og ydmyk over at bygdekvinnene har årsmøtevedtak at vi vil støtte 
aksjonen. Bygdekvinnelagene har vært med de siste 11 år.  

Hedmark og Oppland samlet har i løpet av denne tiden samlet inn nesten 6,4 millioner. 

Pengene går blant annet til forskning for de som lever med uhelbredelig kreft og tilbud for å bedre 
livskvaliteten til pasienter og pårørende. Kreftforskningen har kommet langt og i dag overlever to av 
tre som får kreft. 

Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. 

De lokale bygdekvinnelag bidrar på ulike måter.  Noen går fra dør til dør, andre står på butikker, noen 
gir loddsalgpenger eller støtter på andre måter.  Uansett hva vi gjør så gjør vi en forskjell. 

Aksjonsleder er Morten Midtby. Kontaktperson i OBK er Laila Brøste. 
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ARBEIDET I LOKALLAGENE 
 

Lokallag 
Ant. 

Møter 
Tema på møter 

Brandbu  12 

Strikke og håndarbeid. Tradisjonsmat, Turmat. Ville vekster. Kirkebok til 4 
åringer. Julefeiring. Bygda i bevegelse. 17. mai i gamle dager. Vidjespenning og 
Olavsbinding. Etablering av hyttefelt og hyttebygging. Kultursti og turstier. 
Påskefeiring og påskepynt. 

Åbjør  10 
Bygda i bevegelse, mange saker fra NBK og OBK, Grønsakstur, Tur til 
kulturstua i Ro, seniorklær, salgsdag på bygdehus, saker fra krafttak mot kreft. 

Østre Gran 11 

Juletrefest, matkurs: Hekta på røtter. Nytt i garn og strikk. Besøk hos en 
kvinnelig grunder. Avleggerauksjon. Potetsuppe til 300 personer da 
dronningen var på besøk på Granvollen. I mai og juni var vi på vandringer: 
moro i juni med felles vandring for mange lokallag. Sommertur. Bygdedag. 
Teatertur og middag i Oslo 

Dovre 9 
Lite temamøter i år, mest planlegging av diverse aktiviteter vi har holdt på 
med gjennom året. 

Kolbu 4 

Julemøte med rakfisk og annen julemat. Ost- og vinkveld med hatte-tema. 
Møte med tips og triks om blomsterdekorering og avleggerauksjon. Besøk på 
gården Østre Lae, med fokus på deres ringebærproduksjon. (Var også planlagt 
et møte hos en lokal matkasseleverandør, men dette har blitt avlyst inntil 
videre.) 

Brekkom 8 
Demensvennlig samfunn - et bedre samfunn for alle. Kulturutveksling - mat fra 
andre land 

Vardal 9 

Stortingsbesøk, juletradisjoner, fjernvarme i Gjøvik kommune, 
Motivasjonsforedrag, humanitært arbeid på PULS v/ Frelsesarmeen, 
jazzkonsert, kjøpsloven, sommertur til Kvarstad Gård i Ringsaker, tur til 
Kulturstua i Ro, Vestre Gausdal, 80-års jubileumsfest, 

Røn 7 Trim-mat-underholdning 

Sør-Fron 6 Bygda i bevegelse og de fire årstider 

Søre 
Fåvang 

8 
Grendemesse. Flyktningene i Ringebu Kommune. Julemøte. Førstehjelp. 
Pjoning. Slåttedag. Besøk på vevstua. 

Vågå 8 

Nye bøker med bibliotekar frå Lom (som har vore kåra til årets bibliotek).  
Trivselskveld for bebuarar på kommunale bufellesskap for utviklingshemma 
med musikk og servering og utlodding. Lokalt firma med økologiske varer.  
Representant for Gudbrandsdalsmusea om tradisjonsmat m.m.  Møte saman 
med gruppa Kvinner i landbruket.   Avleggarauksjon. Hagevandring i 
nyrestaurert prestegardshage.  Møte saman med historielaget med gamle 
NRK-opptak av folk frå bygda. 

Lom 7 Sorg , bokkveld , 

Eina 7 

Tema om "rastløse bein". "Mat og mosjon" v/ Ine Wigernes. Mindfulness. 
Fokus på nye bedrifter i bygda, vevbedrift, kulturkvelder, ost og vinsmaking, 
mye sang og underholdning på våre møter. 

Vestre 
Gran 

6 
Håndarbeide, Data/I-pad, Rotfrukter, Bær og frukt, 

  

 
 
 
 
 



25 

 

Lokallag 
Ant. 

Møter 

Tema på møter 

Øyer 10 

Besøk på akuttmottak, bakte pepperkaker med flyktningene. Besøk på lokal 
porselensbedrift, MENT på Fåberg. Bok-møte på Biblioteket, 
innvandrere/bosatte invitert. 
Stitur med aktivitetskoordinator i kommunen. Tur med "Ville vekster". Fjelltur. 
Instruksjon i tegning med kullstift, innvandrer damer invitert. Møte med 
laging av vegetarkost. Møte med omvisning på nye Øyer Helsehus. 

Nordre 
Land 

2 

NBK saker jfr postforsendelse høst, satsingsområder og Bygda i bevegelse. 
Aktiviteter i laget, og organisering av disse. 
Samtale rundt grendenavn og endring av disse til mer fellesnavn og lettere for 
nye medlemmer/andre i kommunen å forstå. 
Ellers samtale om det som er rundt i kommunen av lokale interessante" saker. 

Tretten  8 
4 turer - 4 årstider, Bygda i bevegelse, Trivselskafe, "krig, fred og sånn og 
verdenssituasjonen generelt" 

Ranheim 
og Garli 

6 
Gitt til kreftforeningen, søppelplukking, *tur for medlemmer, bidratt på 
landbruksdagen 

V. Toten 6 
Skjønnhetstyranniet. Bedriftsbesøk Corinor. Ysting og kunst på Kistefoss. 
Nyttevekster. Teatertur.  

Jevnaker 
Flere enn 

14 

Saltets opprinnelse. Besøk i lokalt ysteri. Rullesying. Besøk på Grinakervev 
m/overnatting. Strikkeopplæring på skolen. 

Ruste 9 
Vi har laget oppsats til jul, julebord, staude og avlegger auksjon, strikke kveld 
mm 

Torpa  
Flere enn 

14 

Bygda i bevegelse. Mat fra naturen. Vanlige lagssaker 

Skjåk 10 
Boklansering, arv og skifte. Krafttak mot kreft, planteauksjon, arbeid som 
sjukepleiar i Bangladesh, konfirmantbryllup, julemøte og St.Hans møte på 
Skjåkheimen, tradisjonsbakst. 

Ulnes 4 Urter. Uteaktiviteter – 4 årstider 

Ø. Slidre 8 

Tradisjonsmat,  4 turer og 4 årstider, Matkurs for og med flyktninger, kurs i 
takkebakst, verving, Når vi tar med Landbruksdagen i Valdres og familie og 
kulturdagen på Løken i Volbu tror vi det vil være ca 1000 stk 

Venabygd 9 
Litteraturkveld. Skitur. Høsttakkefest. Påskedekorasjon. Blomsterauksjon. 
Jerusalem, bilder og kommentarer. Tur med veiledning om klær og stil.  

Biri 2 
Bokkveld, presentasjon av årets bøker ved bokhandler Unni Blekastad. 
Beskjæring av prydbusker og trær ved hageplanlegger Anette Hauger. 

 
 
 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

KONTORET 
Oppland Bygdekvinnelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer.  Kontoret er felles for Oppland 
Bondelag, Oppland Bygdeungdomslag og Oppland Bygdekvinnelag. 

Jorunn Løvdal er sekretær for Oppland Bygdekvinnelag.  
 
Kontoret ligger i underetasjen i Kirkegt. 70, 2609 Lillehammer. Telefon : 61 05 18 00 
E-post: oppland.nbk@bygdekvinnelaget.no /  jorunn.lovdal@bondelaget.no 
 

mailto:oppland.nbk@bygdekvinnelaget.no
mailto:jorunn.lovdal@bondelaget.no
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TAKK 
2016 er nå over og vi kan se tilbake på et givende arbeidsår med Bygdekvinnelaget.  
Fylkesstyret ønsker å rette en stor takk til tillitsvalgte og samarbeidspartnere gjennom året. 
 
Takk til våre kontakter og vi håper på et fortsatt godt samarbeid i 2017.  
Retter også en stor takk til kontor for god hjelp i 2016. 
 
 
Lillehammer, 31.12.2016 
 
Hilsen  
 
 
Styret i Oppland Bygdekvinnelag 
 
 
Magnhild Grimsrud /s/       Lisbet Rustad /s/ 
 
Laila Brøste /s/        Kari Fægri Andersen /s/ 
 
Inger Britt Nesbakken /s/      Aina Merete Karijord  /s/ 
 
Kjersti Johnsgård /s/       Jane Dahl Sogn /s/ 
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MEDLEMSTALL OPPLAND BYGDEKVINNELAG 

 

Lag Stiftet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

     
 

 

     

Dovre 1927 25 22 21 24 36 27 24 23 

Lesja 1928 43 43 44 38 37 40 31 44 

Lesjaskog 1937 50 48 34 39 28 33 29 23 

Skjåk 1939 26 29 27 27 25 22 22 23 

Lom 1947 19 20 22 25 23 23 25 21 

Vågå 1938 32 31 32 30 30 31 28 26 

Ruste 1930 23 21 20 15 13 13 15 18 

Sør-Fron 1938 23 23 24 25 22 23 21 21 

Ringebu 1930 25 23 20 19 19 19 5 3 

Venabygd 1934 27 25 19 14 10 12 10 13 

Brekkom 1927 14 13 14 14 13 11 12 12 

N. Fåvang 1926 24 24 24 25 25 27 27 28 

S. Fåvang 1926 21 20 19 16 21 23 22 23 

Tretten 1939 26 25 29 26 24 25 23 20 

Øyer 1933 37 49 51 47 40 34 33 33 

Lågen 2013  
   

0 31 27 26 

N. Ål 1946 16 16 15 15 16 15 13 13 

Biri 1946 53 50 45 40 40 42 38 39 

Snertingdal 1948 19 22 18 36 28 25 20 21 

Vardal 1936 52 49 49 52 50 53 58 71 

Ø.Toten 1927 104 104 89 92 86 85 70 67 

Kolbu 1936 64 71 69 62 48 44 35 34 

V. Toten 1936 45 45 46 47 46 51 51 50 

Eina 1948 39 41 41 39 36 38 38 37 

Brandbu 1924 48 41 37 32 30 31 31 28 

Ø. Gran 1937 32 32 31 32 31 31 29 36 

V. Gran 1947 18 19 17 17 16 15 14 13 

Jevnaker 1938 44 41 37 39 39 42 33 33 

N. Land 1937 36 33 31 31 32 34 27 26 

Torpa 1953 32 30 27 23 21 22 21 20 

Ulnes 1925 47 45 51 49 47 42 39 37 

Ranheim og Garli 1952 10 14 14 13 12 11 10 8 

Åbjør 1952 12 11 14 13 12 9 13 14 

Røn 1937 60 68 58 51 47 60 53 44 

Øystre Slidre 1954 14 14 14 16 16 20 13 10 

Vang 1940 - 5 5 6 6 6 3 2 

Sum 
 

1208 1216 1151 1126 1025 1070 963 960 

 
Nordre Fåberg og Vingrom Bygdekvinnelag ble nedlagt i 2013. 
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Budsjett 
2015 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
2016 

Nr. Kontonavn         

  Salgs- og driftsinntekt         

3000 Avg.pliktig salg 0 0 0   

3090 Mva refusjon/tilskudd 15000 49 284 15 000 12 775 

3100 Boksalg 10000 7 800 7 000 18 800 

3130 Kurs og arr. Inntekter 20000 12 000 45 000 7 485 

3190 Andre avg.frie inntekter 0 100 0 550 

3520 Annonseinntekter 25000 20 600 20 000 24 100 

3590 Andre inntekter 0 155 0 81 270 

3900 Medlemskontingent/Rammebevilgning 85000 70 080 75 000 78 560 

  Aktivitetsfond 30000 30 000 0 0 

  Sum Salgs- og driftsinntekt 185 000 190 019 162 000 223 540 

            

            

  Lønnskostnad         

5320 Møtegodtgjørelse 80000 91 000 80 000 71 500 

5330 Fast honorar tillitsvalgte 8000 8 000 8 000 10 000 

5521 Telefomgodtgj. styret 6000 2 400 6 000 5 000 

5960 Kurs og seminar 7000 20 310 0   

  Sum Lønnskostnad 101 000 121 710 94 000 86 500 

  
Driftskostn. og av- og 
nedskrivninger         

6790 Kontingent Samarbeidsrådet 1500 2 000 2 000 2 000 

6800 Kontorrekvisita 10000 4 567 5 000 7 705 

6940 Porto 5000 3 360 3 500 5 000 

7100 Kilometergodtgjørelse 20000 30 212 25 000 12 655 

7101 Passasjertillegg 500 554 500 3 552 

7142 Andre biletter (taxi,tog,buss,m.m.) 13000 8 582 8 000 14 701 

7212 Årsmøte obk 27000 25 513 18 000 23 913 

7214 Årsmøte NBK 0 0 2 000 0 

7220 Andre møtekostnader 10000 7 827 8 000 3 272 

7223 Ledermøte-regionmøter 20000 17 950 20 000 21 095 

7380 Representasjon 2000 0 0   

7430 Gaver 2000 4 376 4 000 6 734 

7500 Forsikring 0 -165 0 0 

7770 Bankgebyrer 0 123 100 244 

7830 Tap på fordringer 500 11 950 500 750 

7790 Annen kostnad   2 900 0 57 581 

  Øredifferanser   3 0   

  Driftskostnad 212 500 241 461 190 600 245 702 

  Driftsresultat -27 500 -51 442 -28 600 -22 162 

  Nedskriving boklager  5 000 4 139 0 5 780 

8050 Renteinntekter 10000 5 737 6 000 4 301 

8280 Gevinst- Tapskonto 0     0 

  Årsresultat -22 500 -49 844 -22 600 -23 641 
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Balanse Oppland Bygdekvinnelag 2016 

 

Kontonavn 
Regnskap i 
år 

Regnskap i 
fjor 

      

Lager 15 838 21 618 

Kundefordringer 10 450 7 300 

Andre kortsiktige fordringer   1 018 

Kontanter, NOK 650 650 

Bankinnskudd DNB 75 358 278 217 

9365.14.91404 Landkreditt 358 919 209 456 

  461 214 518 259 

      

      

Annen Egenkapital 476 833 506 916 

Langsiktig gjeld 0 16 087 

Leverandørgjeld 0 0 

Forskuddstrekk 210 37 287 

Kortsiktig gjeld 7 813 7 813 

  484 856 568 103 

      

Underskudd -23 641 -49 844 

      

Sum Beregnet egenkapital og gjeld 461 214 518 259 
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Norges Bygdekvinnelag 

 

Tekst: Mona Skrede 

Mel.: Sov du vesle spire ung 

 

 

Norges Bygdekvinnelag løfter høgt si fana. 
Brukar tida dag for dag alltid er på bana. 
Kvinner vil og kvinner kan, byggjer bru, går hand i hand. 
For eit trygt og velstelt land vi til kamp vil mana. 
 
Jorda vår med alt som gror, den er fundamentet, 
For alt liv og mat på bord, vi frå den må hente. 
Bruk den rett – vår bodskap stor; Reint miljø er meir enn ord. 
Handling, tæl og kurs og ror, vi kan ikke vente. 
 
Heim, familieliv så visst er vårt mål å freda. 
Born som fødest, veks og trivst.  Livets største gleda! 
Skulen vår og god kultur, arbeidsplassar der vi bur. 
Flukta bort frå bygda snur.  Kvinner har idêar. 
 
Utan kvinner er det sagt, Bygde-Noreg stansar. 
Difor trengst det dagleg vakt, kløkt og opne sansar. 
Kvinners rett vi fram skal stri.  Og, vi vil i bygda bli! 
Vår ressurs til landet gi.  Arbeidskraft og ansvar. 
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