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Kjære alle våre bygdekvinner i Oppland.
Vi i fylkeslaget skal være et bindeledd mellom Norges Bygdekvinnelag og våre 36 lokallag.
I 2017 har det skjedd mye spennende både på lands-, fylkes- og lokallagsnivå.
Et stort prosjekt i år har vært KVINNER-UT en fortsettelse av Bygda i Bevegelse som var et vellykket
prosjekt i 2016. I forbindelse med årets prosjekt er det gjort et godt arbeid på alle plan med å
integrere og inkludere kvinner fra mange forskjellige land med forskjellig kulturbakgrunn, religion og
hudfarge, ved å invitere de med på tur, på kveldsarrangementer eller på et møte i lokallagene.
Et annet stort prosjekt i 2017 har vært Norsk Tradisjonsmat. Her har alle våre 36 lokallag levert inn
matoppskrifter som har vært spesielt for deres distrikt. Vårt fylke ble et av 4 som klarte 100%, og vi
fikk kr 10 000,- i premie, noe vi er veldig stolte av. En stor takk til Borgny for hennes innsats her.
Norges Bygdekvinnelags Årsmøte skiftet i 2016 navn til Landsmøte, og det arrangeres kun hvert
annet år. I 2018 vil Landsmøte holdes i Harstad den 1. og 2. juni.
Å få være en del av et slikt fellesskap som bygdekvinnelagene er gir så mye både av kunnskap,
kjennskap, sosialt samvær, glede og hygge, og det å kunne være noe for andre gir så mye tilbake.
Dette er et fellesskap som er helt unikt og noe vi gjerne ønsker flere kvinner inn i.
Vi er en frivillig kvinneorganisasjon som arbeider for levende bygder for alle, og våre etiske
kjøreregler sier så mye:
- 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.
Klem Laila.
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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
923 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 2017 bestått av:
Verv

Navn

Adresse

Telefonnr

E-post

Leder

Laila Strand Nilsen

2819 Gjøvik

907 91 585

Lastni47@gmail.com

Nestleder

Helga Rørholt Moe

2636 Øyer

928 62 657

helga@bbnett.no

Styremedlem

Borgny S. Sletten

2640 Vinstra

905 68 205

lysaakergaard@gmail.com

Styremedlem

Kari Gaarder Hubred

2847 Kolbu

970 11 232

karihubred@gmail.com

Styremedlem

Gunhild Myhren Egge

2760 Brandbu

906 22 642

Gunhild.gulmy@gmail.com

Styremedlem

Aina Merete Karijord

2943 Rogne

911 84 700

kulturdama@hotmail.com

Fra OB

Bjørnhild Kihle

2848 Skreia

480 38 536

jewikih@online.no

Fra OBU

Kjersti Johnsgård

2635 Tretten

995 22 162

Kjersti937@hotmail.com

1. vara

Marie Myrvang

2881 Aust-

959 48 436

mmyrvang@bbnett.no

Torpa
2. vara

Anne Grete Moen

2910 Aurdal

970 90 062

annegretemoen@gmail.com

3. vara

Kari Tromsnes

2634 Fåvang

951 51 894

kari-troms@hotmail.no
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Årsmøte 2017 ble holdt 24. – 25. mars på Thon Hotel Otta
Fra NBK så deltok Liv Grøtte og Gunn Jorunn Sørum. Liv Grøtte fortalte litt om seg selv og om vervet i
Norges Bygdekvinnelag. Hun er ansvarlig for området landbruk.
Liv er advokat og har ansvaret for NBK sin juridiske hjelpetelefon.
Gunn Jorun Sørum er prosjektleder for Norsk Tradisjonsmat.
Leders tale.
Magnhild gjennomgikk bl.a.:
OBK`s 80 års jubileum
Ville vekster
Bygda i bevegelse
Årsmøte i Norges Bygdekvinnelag
Levende bygder og matproduksjon over hele landet
Trygg mat
Integrering og tradisjon
Mattradisjoner for innvandrerkvinner
Prosjektet «Kvinner ut»
Krafttak mot kreft
Studietur for kvinner i landbruket
Noen momenter fra generaldebatten:
Bra at OBK satser på grønnsaker neste år. Være tøff forbruker. Vi har ei næring med fortrinn pga
klima, næringsrik jord og rent vann. Plantehelse og dyrehelse er i verdenstoppen. Se etter Nyt Norge
merke og bruk de produktene.
Vi blir sterkere av å jobbe sammen. Ei så stor gruppe som OBK blir lagt merke til. Vi blir lyttet til.
Bruke sosiale medier og nettside. OBK vil være en synlig organisasjon og nå nye medlemmer. Også
yngre medlemmer. Vi skal gjøre oss bedre kjent med facebook og instagram. Det er markedsføring og
en synlighetsarena.
Kjekt å se at styret står skulder ved skulder. Dele på arbeidsoppgaver under hele årsmøtet. Veldig
bra.
Det er en utfordring fremover å ha god informasjonsflyt i laget. Noen er på mail og noen er på
facebook. Alle medlemmene bør bli inkludert. Være flink til å få frem informasjon utenfor laget også.
God kommunikasjon mellom lokallagene, fylkeslaget og sentralleddet.
Kommunikasjon er viktig. Det gir informasjon.
Det er flere lokallag som ikke har sent inn årsrapport. Tror det er vanskelig med linken, noen lag har
oversett den. Er det sendt ut purring til de lokallagene som ikke har levert?
Helle Berger i NBK kan komme og holde datakurs for lokallagene.
Styret i OBK deler på oppgaver. Vi er et team. Viktig at alle tar i et tak.
OBK bør på Instagram. Der kan det deles videre til facebook. Alle lokallaga bør ligge på nettsiden til
NBK. Felles plattform. Hvorfor koster det så mye?
Berømme og takke Magnhild for den jobben hun har gjort. Har også sittet i lokallagsstyret. En synlig
leder, det vises i årsmeldingen. Det betyr mye for lokallaget at det er et synlig og godt arbeidende
styret.
Oppfordre flere til å integrere innvandrere. Viktig å være godt synlig i bygda.
Grønnsaker og norsk tradisjonsmat. Veldig hyggelig å lage norsk mat. Bruker norske råvarer til å lage
nederlandske matretter. Tar med smaksprøver på møte. Oppskriften får de etterpå. Lager
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nederlandske matretter på norske grønnsaker. Inkludere flere fra utlandet, så de også får dele sine
tradisjoner.
Vervebrosjyrer bør inneholde bilde og lite tekst. Det fenger yngre folk.
Verve. Hvordan gjøre det? Kort tekst og bilde. Det kan vi gi som innspill inn til NBK.
Oppskriftsstafett som er blitt borte. Det nye styret bør ta tak i dette, noen må vite hvor det er blitt
av. Viktig at dette blir ryddet opp i. Vi må ikke gi oss på dette. Få et skriftlig svar.
Søke om midler. Helse og rehabilitering. Noen medlemsorganisasjoner er der, for eksempel
saniteten. Mye av det vi gjør er helsebringende, mat, fysisk aktivitet, trivsel, inkludering, nettverk
m.m. Hadde vi i Bygdekvinnelaget nevnt ordet helse i våre vedtekter eller lignende så kan vi søke om
å være i helse og rehabilitering. Der er det mye penger å søke på.
Tinestafetten 2004. Samlet inn mange oppskrifter fra Oppland. Dette må vi ta videre.

ARBEIDSPLAN 2017 – 2018
Kommunikasjon
OBK vil oppmuntre lokallagene til å samarbeide med andre lag.
OBK skal bruke media aktivt for å synliggjøre, og markedsføre aktivitet.
OBK skal bruke facebook, instagram og hjemmeside aktivt, som en inspirator for medlemmer og
andre.
Organisasjon
OBK skal bruke NBK sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid; inkludert å være tøff forbruker.
OBK skal oppmuntre lokallagene til å verve flere medlemmer.
OBK skal oppmuntre til kurs/studiearbeid og trivselstiltak.
OBK skal fortsette samarbeidet med andre tilhørende organisasjoner.
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 "Norsk Tradisjonsmat".
OBK ønsker at lokallagene skal være en møteplass for aktive kvinner og at møter og arrangementer
er åpne for alle.
OBK ønsker at boka ”Barndomsminne frå Oppland” markedsføres og selges.
OBK vil fortsette prosjektet “Bygda i bevegelse” som videre er “Kvinner ut”.

6

Saker på årsmøtet 2017:
Sak fra Dovre Bygdekvinnelag
Drivstoffpriser og bygdesamfunn.
Dei høge drivstoffprisane vi nå har fått, medfører så store meirkostnader at det snart er uråd å bu
usentralt i ei bygd.
Det er ynskje om at vi skal bruke kollektiv transport, men det ser ut til at dei som regjerer trøng ei
påminning om at slike tilbod ikkje er slik som i byane.
Ei levande bygd vil seia at vi må reise lengere strekningar for å kunne koma på arbeid og kunne gjera
nødvendige ærend.
Ein som er sjølstendig næringsdrivande i bygdenorge vil det påvirke driftkostnadene.
Det er farga diesel som er beregna på dei som er gardbrukare og entreprenør maskiner, men der er
prisen nesten like stor nå.
Arbeidsplassar må bygdenorge ha og vi må ha folk til å bu i meir usentrale deler av landet vårt.
Er det mulig å prøve å påvirke på noko vis?
Bygdenorge har mange utfordringar og vi trøng ikkje at alt blir dyrare, viss vi vil ha levande bygder.
Sak fra Ruste Bygdekvinnelag
Kultur er holdninger, verdier og normer.
Vår organisasjon skal ivareta interesser som bygger på kristen kulturarv.
Den kulturarven sliter med en del motbør i vår tid.
Stat og kirke har skilt lag og vi har fått Norsk folkekirke med indre selvstyre. Fremdeles er den knytt
til staten i form av statsstøtte.
Den kulturen vi har kjent som en tradisjon når det gjelder bruken av kirken til dåp, konfirmasjon og
vigsel er på vikende front. Medlemstallet har i siste åra gått nedover.
Det ble gjort enkelt å melde
seg inn og ut fra vårt kirkeregister. Det resulterte i ca. 40.000 utmeldte og rett nok ca.3000 innmeldte
på stutt tid. Dette resulterer i at det blir høyere støtte til andre trossamfunn og enkelte er på rask
fremgang i vårt livssynsåpne samfunn. Hva skjer så med de verdiene og normene som vi har sett på
som våre norske, kristne fellesverdier.
I sin nyttårstale sa kongen at kunnskap om kulturell arv gjør oss helere som mennesker. Vår kristne
kulturarv er en viktig del av den arven. Kongen presiserte også ett av flere ønsker Jeg ønsker at vi gjør
det trygt for kvinner å bo i Norge. Vi er vant til et samfunn der vi har oppnådd likestilling og kvinner
kan bevege seg fritt og trygt. Vi deler vel alle et håp om at det skal være slik også i fremtiden.
Vår norske folkekirke er en kirke for alle uavhengig av om troen er sterk, svak eller uklar. Dåpen er
eneste grunnlag for medlemskap. Motivene for å tilhøre kan knyttes til respekt for tradisjoner,
tilslutning til verdier eller ønske om å tilhøre og støtte opp om vår kristne kulturarv. Kvinner har
tradisjonelt vært sterke kulturbærere og kulturformidlere. Det skal vi fremdeles være.
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Vedtak:
Årsmøtet vil at Ruste BKL skriver om saken og sender den til styret i OBK. Den vil så bli sendt til
Norges Bygdekvinnelag.
Sak fra Dovre Bygdekvinnelag.
Årsmøtet ber styret se på saken og sende den videre til Norges Bygdekvinnelag som en resolusjon.

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.
Denne dama har vært et trofast medlem siden 1985. Hun har hatt mange verv i lokallaget, det være
seg studieleder, nestleder og leder.
Hun er kunnskapsrik, kreativ, omsorgsfull og deler positivt på de kunnskapene hun innehar.
Hun er en god ambassadør for norske råvarer, samt opptatt av å ta vare på og formidle tradisjoner.
Det gjør hun ved å holde kurs både i og utenfor lokallaget.
Hun engasjere seg også i dagens nye teknologi, og at vi som bygdekvinnelag kan følge med på den
utviklinga som er, for å fremme sitt lokallag.
Ho er ei dame med stort spenn innenfor mange områder.
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Gjennom engasjement og positivitet sprer hun vilje i laget til å gjøre nye ting. Hun viser stolthet for
laget, og er en stor ressurs for andre.
I tillegg er hun et ja menneske som stiller opp med bevertning og hjelper til når det trengs, og
samtidig husker alltid på det lille ekstra som gjør at det blir koselig.
Årets prisvinner er Inger Karin Ø. Lønnum fra Snertingdal Bygdekvinnelag
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, er et privilegium for
en leder.
Årets lokallag er et lag som står opp for hele bygda. Har aktiviteter som spenner fra store
arrangementer til vanlige medlemsmøter.
Har prosjekter der unger er satt i fokus, der de ser viktigheten av å formidle kunnskap om hvor
maten kommer fra og hvordan den tilberedes.
De har et stort hjerte for dugnader.
Arrangerer både Blåturer og måneskinnsturer.
De er mestre til å søke om midler for å støtte opp om forskjellige aktiviteter i bygda.
De er med på å gjøre Bygdekvinnelaget til en attraktiv møteplass.
Laget er aktive på Facebook, og legger ut god informasjon og mange fine bilder fra møter og
arrangementer.
Laget har hatt en stabil medlemsmasse disse årene de har vært i virksomhet.
Årets lokallag er Lågen Bygdekvinnelag.
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STYRETS VIRKSOMHET
Styret har hatt 6 møter f.o.m årsmøtet 2017 t.o.m. februar 2018.
I mai/juni ble det holdt møter for lokallagslederne, det ene på Gjøvik og det andre på Lauvåsen i SørFron.
I juni/juli deltok medlemmer fra styret på enkelte av etappene av jubileumsvandringen langs
Pilegrimsleden.
Styret hadde ansvaret for jubileumsfesten på Norsk Vegmuseum i august i forbindelse med at
Oppland Bygdekvinnelag fylte 80 år i 2017.
I oktober ble det arrangert regionmøter på Sillongen og på Dale-Gudbrands Gard. På samme dag
etter at regionmøtene var avviklet ble det holdt tillitsvalgt-opplæring på 4 skoletimer både på DaleGudbrands Gard og Sillongen.
5 fra styret deltok på NBK`s inspirasjonsseminar i Bergen i oktober.
Størst fokus dette året har vært rettet mot NBK`s prosjekt Norsk Tradisjonsmat. En representant fra
styret har hatt hovedansvaret for fylkets deltagelse. Oppland var et av de fire fylkene med 100%
oppslutning fra lokallagene.
Styret var noe involvert i Mataukfestivalen på Lillehammer i oktober.
Medlemmer av styret er representert i fylkesstyrene i Oppland Bondelag og Oppland
Bygdeungdomslag og har møtt på disses styremøter.
Vi har fortsatt samarbeid med Kreftforeningen.
Styremedlemmene kunne hatt noe bedre kontakt med lokallagene i sin region.
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BARNDOMSMINNE FRÅ OPPLAND
OBK ønsker at boka Barndomsminner frå Oppland markedsføres og selges.
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MØTER OG ARRANGEMENT
Styremedlemmene har deltatt på følgende arrangement:
Laila Strand Nilsen
Årsmøte Otta. (24-25.03.2017)
Fylkesledersamling i Norges Bygdekvinnelag. (22-23.04)
Styremøter. (06.04 - 13.06 - 21.08 - 10.10.2017 - 29.01.2018 - 16.03)
Samling av lokallagsledere i Pål Bergsvei 11. (29.05)
Samling av lokallagsledere på Lauvåsen. (13.06)
Årsmøte NBU på Jorekstad. (17-18.06)
Pilegrimsvandring Gjøvik. (juli)
Pilegrimsvandring Biri. (juli)
Pilegrimsvandring Vinstra. (juli)
Jubileumsfest Oppland Bygdekvinnelag 80-år på Vegmuseet, Fåberg. (19.08)
Foredrag Eina Bygdekvinnelag. (21.09)
Årsmøte Vardal Bygdekvinnelag (09.10)
80-års jubileum Lom Bygdekvinnelag. (14.10)
90-års jubileum Østre Toten Bygdekvinnelag. (19.10)
Inspirasjonsseminar Norges Bygdekvinnelag i Bergen. (20-22.10)
Årsmøte Biri Bygdekvinnelag. (26.10)
Regionmøte - Tillitsvalgtsopplæring Dale Gudbrand Gard, Sør-Fron. (11.11)
Regionmøte - Tillitsvalgtsopplæring Toten Hotel, Sillongen. (18.11)
Helga Rørholt Moe
Årsmøtet i Oppland Bygdekvinnelag på Otta
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Styremøter i Oppland Bygdeungdomslag
Regionmøtet på Dale-Gudbrands Gard
Regionmøtet på Sillongen
NBK`s inspirasjonsseminar i Bergen
Årsmøtet i Biri Bygdekvinnelag
Årsmøtet i Øyer Bygdekvinnelag
Mataukfestivalen på Lillehammer
Pilegrimsvandring i regi av OBK i Øyer
Kaffe etter pilegrimsvandring i regi av OBK på Biri
To møter med lokallagsledere
Borgny Skansen Sletten
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Styremøter i Oppland Bondelag
Årsmøte Landbrukets råd
Møter med lokallagsledere på Gjøvik og Gålå
Opptog for landbruket i Oslo
Jubileumsfest OBK
Studietur for kvinner i landbruket
Samling i Oslo for Tradisjonsmatkontaktene
Jubileumsfesten til Lesjaskog Bygdekvinnelag
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Jubileumsfesten til Dovre Bygdekvinnelag
Inspirasjonsseminaret til NBK i Bergen
Årsmøter:Vardal BK, Lesjaskog BK,
Tradisjonsmatjakt møter: Åbjør ,Brandbu ,Lesjaskog ,Lesja, Dovre , Østre Toten, Vestre Toten, Kolbu ,
Skjåk, Nordre Fåvang, Ruste,Østre Gran, Biri,Snertingdalen,Vardal
Temakonferanse Landbruksråd Innlandet
Ledermøte Bondelaget
Regionmøter OBK
Årsmøte og tradisjonsmatjakt hos Lågen
Kari Gaarder Hubred
Alle styremøter OBK
Møter med lokallagsledere på Gjøvik og Gålå 29.05. og 13.06.
OBK’s 80 årsjubileum i Øyer 19.08.
90 årsjubileum Østre Toten BKL 19.10.
Inspirasjonsseminar i Bergen 20.10.-22.10.
Årsmøte Kolbu BKl 31.10.
100 årsjubileumsfest Lena-Valle vgs. avd. Valle 01.11.
Regionmøte Sillongen 18.11.
Gunhild Myhren Egge
Årsmøtet på Otta 24.-25.mars
Styremøter
19. august jubileumsfeiring-100 år-OBK på Fåvang
20.-22. oktober - inspirasjonskurs Bergen.
18. november - Regionmøte på Sillongen
Aina Merete Karijord
2 styremøter
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Anno 1716

• Kurs og konferanser
• Nydelig, kortreist mat
• Bryllup og selskaper
• Åpen kafé
Ta kontakt for et godt tilbud!
E-post: post@granavolden.no
eller tlf.: 61337700
Les mer på granavolden.no
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INSPIRASJONSSEMINAR 20. – 22. oktober i Bergen
Inspirasjonsseminar arrangeres annet hvert år.
Ca. 160 bygdekvinner samt styret og administrasjon i NBK var samlet denne helgen.
Vi var 6 deltakere fra Oppland – 5 fra fylkesstyret og 1 fra lokallag.
Fredag ettermiddag:
Leder i NBK, Ellen Krageberg, åpnet seminaret, og fortalte hva vi skulle være med på.
Første foredragsholder var Åsne Seierstad som fortalte litt om bakgrunnen for at boken ”To søstre”
ble til. Vi fikk innblikk i hvordan disse to søstrene ble radikalisert, og årsaker til det. Deretter var det
boksalg og signering.
Så var det underholdning med folkemusikkgruppa Tæladylju. Det var tre veldig flinke og flotte karer
fra Alvdal og Folldal som trakterte orgel, fele og trommer med humor og stor spilleglede.
Lørdag:
Første foredragsholder var Nina-Merete Kristiansen. Tema var likestilling – hvor står vi i dag, og
hvilke utfordringer har vi fremover.
Deretter fikk vi høre seniorforsker Einar Risvik fra Nofima. Han er en viktig pådriver for å få bygg
tilbake i dietten vår. Bygg binner seg til kolestrol, fett, bakterier og frie radikaler, og på den måten
reduserer byggfibrene risiko og effekt for matforgiftning, kreft og infeksjoner. Det tar lang tid å bli
fordøyd i kroppen, det er bra mot overvekt, diabetes 2 og for immunforsvaret.
Årets lokallag ble kåret, og det var Frogn Bygdekvinnelag (Akershus) som gikk av med seieren. Laget
har satset på å få med de unge, ofte småbarnsforeldre, ved å spørre dem om hva de vil drive med. De
får være med i styret, men kan gå ut etter 2 år. Laget har bedriftsbesøk, historisk vandring,
råvareaksjon, nissevandring, 8.mars – arrangement osv. Premien var en sjekk på kr. 20.000,-.
Nestemann ut var Amal Aden. Hun kom til Norge som 13-åring, foreldreløs, analfabet, gatebarn og
med mye dårlig” bagasje”. Barnevernet tok hånd om henne, men hun var så utagerende at ingen
kunne ha henne. Hun ble plassert på en studenthybel og ble fryktelig ensom. Men endelig var det
noen som så henne, og fikk henne inn i samfunnet. Når hun har klart seg, så kan de fleste andre også
greie det, mener hun. Amal er sterkt kritisk til kontantstøtten. Mødrene kommer seg ikke ut, de får
ikke lært norsk, de får ikke tjent penger, de kan ikke hjelpe til å forsørge familien sin, og de forstår
ikke det norske samfunnet. Mange er veldig ensomme. De blir redde for det norske, og dermed
begrenser de også sine barn. Vi må våge å ta kontakt, invitere dem hjem til oss og vi skal stille krav. Vi
skal ikke være redd for å krenke. Amal sa hun var helt ferdigkrenket,
Neste tema var ”En kommunes samarbeid om integrering av flyktninger”.
Kristoffer Møvik er teamleder for flyktningetjenesten i Fjell kommune på Sotra. Han orienterte om
hvordan kommunen jobber med integrering, inkludering og bosetting i Fjell. De har samlet flere
tjenester som lege, psykolog, helsesøster og introkurs under ett tak, som heter Kraftsenteret for
inkludering og helse. Kommunen kjøper leiligheter til flyktningene rundt omkring i nærheten av
bussruter. De vil ikke skape ghettoer. Rådmannen er en viktig pådriver, og de er flinke til å skaffe
penger. Kommunen har også fått mange flyktninger i arbeid, som f. eks. i kantina på Rådhuset,
vedlikehold osv.
Prosjektleder i Kvinner UT i NBK, Sosan Asgari Mollestad, snakket om Bygdekvinnelagets rolle i
integreringsarbeidet. Henne kan man lese mer om på NBK sine hjemmesider. Hun kan komme til alle
lag rundt i landet, og bidra med kunnskap og ideer til de som jobber med KvinnerUT, helt gratis.
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Så var det tid til å komme seg ut og få rørt på seg. Det var forskjellige aktiviteter å velge i, dette
måtte vi gjøre ved påmelding til seminaret.
Det var tur til Fløyen, sightseeing i byen og div. kurs.
Det var Bygdekvinnelagstorg med informasjon om ulike aktiviteter.
Etterpå var det festmiddag og konsert med Igor Dunderovic med Fettere.
Søndag:
Første foredrag var ved Sigrid Hagerup Melhuus, som er rådgiver i tankesmien Agenda. De har
intervjuet folk rundt i landet og spurt hva som skal til for å sikre det gode liv der de bor. Denne
rapporten var et solid innspill i debatten om distriktenes framtid, og et kritisk blikk på
sentraliseringen av Norge. Hun snakket om hvorfor spredt bosetting er lurt, og at det er en fornuftig
samfunnsmodell for framtida, når det gjelder økonomi, trygghet og matberedskap.
Deretter fulgte Turid Alice Skjervheim som er fruktbonde i Ytre Ålvik i Hardanger. Hun har en gård på
15 dekar fordelt på 6 teiger. Der dyrker de epler, plommer og pærer. Hun lager forskjellige kaker,
chutney og syltetøy, samt at hun tørker flere tonn epler. Dette selger hun på Bondens Marked. Hun
har skaperglede, masse trivsel, lange dager og lite lønn.
Prosjektleder for norsk tradisjonsmat, Gunn Jorunn Sørum, orienterte om hvordan ståa var i forhold
til innsendte oppskrifter og veien videre. Vi fikk se fine videoer fra steder hun har samlet oppskrifter
og lært fremgangsmåter.
Tilslutt var det leder i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu fra Meldal, som ved hjelp av
Maslows Behovspyramide så på mulighetene for godt utdannede jenter til å bosette seg i bygda, og
skaffe seg ei framtid der.
OPPSUMMERING:
Dette ble en kortfattet rapport fra årets inspirasjonsseminar. NBK vartet opp med dyktige og
inspirerende foredragsholdere, og vi reiste hjem med stor glød og iver etter noe å videreføre til våre
lokallag og vårt fylkeslag.
Ett sånt inspirasjonsseminar vil vi gjerne ha minst en gang til!!
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FYLKESLEDERSAMLING 22. OG 23. APRIL 2017 i NORGES BYGDEKVINNELAGS REGI
Etter årsmøtet i fylkeslaget ble nyvalgte og gamle fylkesledere i hele landet invitert til
Fylkesledersamling i Oslo.
Her møttes en fin samling bygdekvinner fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør til samvær i 2 dager
for å bli kjent, utveksle erfaring og få inspirasjon til vårt videre arbeide.
Det ble dager med gode foredragsholdere med mange interessante temaer.
Først ute var orientering om prosjektet KVINNER-UT som er en fortsettelse av Bygda i Bevegelse.
Gjensidigstiftelsen stilte også i år, som de også har gjort 2 ganger tidligere, som sponsorer for
prosjekter. Gjensidigstiftelsen var representert ved Veslemøy Rue Barkenes. Hun fortalte at de bare
har bestått i 10 år og i 3 av årene har Norges Bygdekvinnelag fått midler. Det må jo bety at de ser at
vi gjør en betydningsfull og viktig jobb. Prosjektleder for KVINNER-UT er Sozan Asgari Mollestad. Hun
kom til Norge som flyktning fra Iran. En fantastisk dame med en utrolig livshistorie.
En representant for Røde Kors sa litt om hvordan vi kunne nå målgruppa våre nye "landskvinner"
gjennom kulturforståelse og ikke minst glede.
Lisa Cooper, som representerer Chairman Democrats Abroad Norway, uttrykte sin frykt og misnøye
med valg av Donald Trump som ny president i USA i forhold til kvinners posisjon med hans politikk og
kvinnesyn.
Norsk Tradisjonsmat var også et prosjekt i 2017 med Gunn Jorunn Sørum som prosjektleder. Det
skulle samles inn oppskrifter fra så mange lokallag som mulig i hvert fylke, og de med størst
svarprosent innen 01.11 ville bli vinner.
Gartnerhallen, ved Arne Gladheim, ønsket et samarbeide med Norges Bygdekvinnelag. Den 16.
oktober skulle Gartnerhallen bidra med grønnsaker som Norges Bygdekvinnelag skulle distribuere til
lokallagene som igjen skulle dele ut poser på stand utenfor nærbutikkene.
Grethe Brundtland leste om Bygdekvinnelaget gjennom 100 år. "Det du ikke visste om
Bygdekvinnelaget på 20 minutter."
Vi hadde en hyggelig samling på slutten av første dag, hvor praten gikk livlig og alle kunne slappe av
og nyte god mat og drikke.
Det var 2 fantastiske dager med mye faglig påfyll, og hvor nye kontakter ble knyttet mellom hyggelige
bygdekvinner i hele vårt langstrakte land.
Er det noe vi alle vet så er det at ALLE BYGDEKVINNER ER NOEN HYGGELIGE OG FANTASTISKE
DAMER.
Laila.
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REGIONMØTER OG TILLITSVALGT-OPPLÆRING PÅ DALE GUDBRANDSGARD OG TOTEN HOTELL
SILLONGEN
I år delte vi dagene i to og hadde først ett regionmøte, før vi hadde tillitsvalgt-opplæring med besøk
av Sosan Mollestad og Irene Furulund fra NBK.
Først informerte Borgny fra Tradisjonsmatjakta, som vi i Oppland sammen med tre andre fylkeslag
fikk 100% på! Ca 70 oppskrifter kom inn fra Oppland sine 36 lokallag, kjempe bra!
Laila hadde litt referatsaker fra det året som snart har gått, og vi hadde lokallagets time. Der kom det
frem hvor aktive og flinke lokallaga er! Så mye gode ideer!
Alle ønsker seg nye medlemmer, og det står i hvertfall ikke på engasjementet og iver for å få dette til!
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TRADISJONSMATJAKTA 2017!
Våren 2017 fekk vi høyre korleis opplegget med å samle tradisjonsmatoppskrifter vart, og eg fekk
spørsmål frå det sittande styret om eg ville vera tradisjonsmatkontakt i Oppland. Noko eg takka ja til
og som eg ikkje har angra på!!
Så mykje god mat eg har fått, og så mange trivelege møter! Frå Lesjaskog og Skjåk i nord til Hadeland
i sør, heile fylket vart representert og Oppland vart eit av 4 fylker som fekk inn oppskrifter frå kvart
lokalllag!
Lokalllaga løyste oppgava på forskjellige måter, og det var det opplagt for.
Nokre hadde store etargjilde, og andre sendte inn mail til meg eller Gunn Jorunn som var prosjekt
ansvarleg.
Vi har gode mat tradisjonar i fylket vårt, og det er ikkje berre mat og drikke, men og dei trivelege
stundene som blir ved matbordet som er viktig.
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Eg tykkjer vi fekk inn mykje variert frå Oppland, med både middagsmat og kaker/desserter.
Viktig og ta vare på historia vår, så eg håpar dykk sprer norsktradisjonsmat.no som ei fin side å bruke
både til kvardag og fest!
Premien frå Norges Bygdekvinnelag på 10.000 skal brukes på noko matrelatert, og vera ope for alle
medlemmane våre.
NBK har fått støtte frå Gjensidige stiftelsen til dette prosjektet, og det vart innsamla 450 oppskrifter
frå heile norge, nokre og 60 frå Oppland!
Takk for samarbeidet alle saman!
Borgny

VILLE VEKSTER
Ville vekster har vært Norges Bygdekvinnelag sin råvareaksjon både i 2016 og 2017.
Vi finner ville vekster i hager, langs åkrer og ved sjøen, - men hvordan ser de ut og hvilke kan vi spise.
NBK’s mål er at flere skal bli kjent med og ta i bruk det rike mangfoldet av ville vekster i den norske
naturen.
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NBK har laget en oversikt med aktivitetstips til ulike arrangement som gjerne kan kombineres med
BYGDA I BEVEGELSE og KVINNER UT.
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 vi har årsmøtevedtak på at vi vil støtte aksjonen. Vi
har vært med de siste 12 år.
Oppland og Hedmark har i løpet av denne tiden samlet inn nesten 10,5 millioner. Bare i 2017 fikk de
inn ca. 4 millioner, dette beløpet er inkl. i totalsummen ovenfor.
Pengene går blant annet til forskning for de som lever med uhelbredelig kreft og tilbud for å bedre
livskvaliteten til pasienter og deres pårørende (2017).
Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år (uke 10 og 11).
De lokale bygdekvinnelagene bidrar på ulike måter. Noen går fra dør til dør, andre står ved butikker,
noen gir loddsalgpenger eller støtter på andre måter. Uansett hva vi gjør, så gjør vi en forskjell.
Aksjonsleder og vår kontaktperson er Morten Midtby.

KURS I VALGKOMITEARBEID
Søndag 24.sept 2017 inviterte NBK til dagskurs for valgkomitemedlemmer for Østlandsregionen.
Kurset ble holdt på Gardermoen. Kursholdere var leder i NBK Ellen Krageberg og Inger Johanne Sveen
som jobber i Norges Bondelag.
Siri Korsbøen Haugstad og Kari Fægri Andersen representerte valgkomiteen i Oppland
Bygdekvinnelag. På Gardermoen hotell møtte vi 12-14 damer fra forskjellige lag i regionen.
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Det ble en innholdsrik og inspirerende dag der vi fikk et godt innblikk i det viktige arbeidet som
valgkomiteen skal gjøre. Hvor viktig det er å finne de rette personene til å bekle et styre enten det er
lokalt, på fylkesplan eller nasjonalt. Hvordan vi kan gå fram for å få tak i disse og å forberede godt for
Årsmøtet. Arbeidet med å finne rette personer må begynne tidlig slik at vi er sikre på at det nye
styret kan jobbe godt sammen og utfylle hverandre. Det er viktig at vi får engasjerte og arbeidsvillige
personer. Vi bør unngå å si når vi spør om noen er villig til å ta på seg et verv, at det er så lettvint og
lite arbeidskrevende. Vi må være ærlige og fortelle hva arbeidsoppgavene går ut på og hva som
kreves av styremedlemmene. Valgkomiteen bør tidlig i prosessen ha samtaler med sittende
styremedlemmer, både de som er ferdige med sine perioder og de som skal fortsette for å høre
deres erfaringer og hvilke egenskaper det nye styret trenger.
Vi utvekslet erfaringer og tanker, og det var hyggelig å bli kjent med flotte og engasjerte damer som
hadde innehatt mange verv i årenes løp og fortsatt hadde mye å gi.

ARBEIDET I LOKALLAGENE
Lokallag

Åbjør

Ant medl. møter
Møter / arrangementer / aktiviteter
/ åpne møter
10

Nordre Fåvang

11

Snertingdal

6

Biri

14

Skitur/ gåtur åpen for alle, sopp og ville vekster-tur. Grilling/ gåtur med
servering, åpen for alle. Sopp og nyttevekster - åpen for alle. Juleverksted
for barn og ski/ gåtur. Verver nye medlemmer hele året.
"Fru Christine Storm Munch og hennar kokebok" - presentasjon av boka
v/direktør for Gudbrandsdalsmusea Torveig Dahl. "Islands kultur og
historie" i ord og bilder v/kapellan Gunnar Johannesson. "Livet på
Linåkertunet" v/avdelingsleder Britt Karen Hagen. Besøk - "Norges råeste
ledereutvikling" Setermøte der innvandrerkvinner var invitert med.
Matservering og underholdning ved Ringebu eldresenter. Fjellvandring og
orientering om Spidsbergseters hisorie. Julemøte - juletradisjoner.
Lesesirkel med boka "Mormor danset i regnet" av Trude Teige. Setermøte
med innvandrerkvinner. Jubileumsfest, 90 år, sammen med Søre Fåvang
bygdekvinnelag. Kafèdrift under Fårikålfestivalen. Servering av kveldsmat
på Ringebu eldresenter.
Bygda i bevegelse, julemat, norsk tradisjonsmat, kulturelle innslag av mat.
Norsk Julemat som tema. Ja til norske grønnsaker. Fokus på norske
tradisjoner i forbindelse med kultur og mat. 2 stk samarbeids møter. Norsk
tradisjonsmat sammen med Biri Bygdekvinnelag. og foredrag av Ellen
Krageberg om FN generalforsamling og kvinners rettigheter. Dele
kunnskaper om lokallagene. I februarmåned på Facebook og Ja til norske
grønnsaker auksjonen. Vervebrosjyrer og headhunting.
2. Verdenskrig, årets bøker, Tale fra Ellen Krageberg og arbeidet som gjøres
nasjonalt, Våre sangskatter, Staude-ogplanteauksjon, besøk på Norges
grønne fagskole, Vea,flatbrød/lefsebakerkurs, Julemesse med kaffe og salg
av risengrynsgrøt, Skigåing i lysløypa, Stand up showet: Religion med Terje
Sposheim. Flatbrød og lefsebakerkurs. Plukket karvekål og brennesle. Laget
suppe. Fellesmøte sammen med Snertingdal, Vardal, Torpa og Nordre Land.
Bli kjent kveld, utvekslet erfaringer. Kveldens hovedtaler, leder NBK Ellen
Krageberg. Vi har informert om laget og arbeidet vårt og surt
enkeltpersoner. Har fått en par nye medlemmer.
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Jevnaker

11

Røn

5

Ulnes

4

Vestre Toten

7

Brandbu

4

Årets bøker, Avleggerauksjon, sying av rull. Serverte neslesuppe til
pilgrimmer. Juletrefest.
Fysisk aktivitet, strikking, mat. Sopptur. Teater. Idrettsarrangement
Urtevandring, lært om urter i bygda. Båttru på Gjende. Allmøte for alle lag i
bygda.
Lagets 80-årsjubileum, helse, "før i væla" med smaksprøver på kjørvelsuppe
og granskuddsirup, ull (Besøk på Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk, urter,
tradisjonsmat, servering av havrevafler m.m. på Friluftsfestivalen, delte ut
100 grønnsakposer på "Verdens varedag" den. Medlemsmøte med
foredragsholder Sosan Mollestad. God servering + ref med bilde i avisa.
Populært hos våre nye landskvinner! Medlemsmøte på Ditlevines utsikt
med foredrag om urter v/Lina Dybdahl og Thor Jakobsen. Kafèdrift under
Fårikålfestivalen. Servering av kveldsmat på Ringebu eldresenter. Jul på
Stenberg med servering av rømmegrøt m.m. Vi har hatt 2 turer: Busstur til
Hunderfossen vinterpark, og tur til Gudbrandsdalens Uldvarefabrik på
Lillehammer. Besøkt kunstmaler Einar Sigstad og fått demonstrert hvordan
man lager tresnitt. Teaterbesøk, Tom Styve som Bjørnstjerne Bjørnson.
Deltatt på BULs årsstevne på Jorekstad, Lillehammer. Vi har arrangert 7
medlemsmøter, 2 turer og 15 arrangementer for øvrig i perioden. Vi har
med brosjyrer på arrangementene, og driver litt aktiv markedsføring blant
bekjente m.fl.
Møte med sokneprest i Haugsbygd på Ringerike, Lena Ros Matthiasdottir
som fortalte om sin ur-mor 33 ledd tilbake i tid og forbindelsen mellom
Norge og Island. Medlemsmøte "After Ski Nm" på Lygna skisenter. Møte på
Granavollen og Søsterkirkene med besøk på Helgum gård,
Prestegårdshagen, Glasslåven og granavollen gjestegiveri.
Tradisjonsmatkveld. 2 matkurs for barn 4 sy og håndarbeidskvelder. Den
tradisjonelle juletrefesten ble avholdt for hele bygda med ca 50 deltagere.
Vi har vært med på suppedugnad til NM på ski på Lygna Skistadion der vi i
laget vårt kokte ca 600 liter potetsuppe i løpet av to dager. Suppa ble
servert til aktive løpere, mannskap og gjester. Kreftaksjonen har vi også i år
deltatt på. Vår leder i laget har stått ansvarlig for pilegrimsvandringene i
Oppland der flere av medlemmene også har deltatt. Vi står for suppekoking
"Brandbusodd", baking av kaker, kringler og kaffesalg under arrangementet
"Elvelangs Vigga" som går fra sentrum i Brandbu og ned til Randsfjorden i
fakkellys. I oktober deltok vi i aksjonen "Ja til norske grønnsaker" der vi
delte ut 80 grønnsakpakker i to butikker i Brandbu. NM på ski og
suppekoking. NM på ski og pynting av tradisjons- ski'garden
Pilegrimsvandringer Kreftaksjonen "Elvelangs Vigga" Den norske
grønnsaksdagen 500 års jubileet til reformasjonen, med koking av
potetsuppe til musikalen "Martin L" i Tingelstad Kirke. Vi har med NBK s
rollup på arrangementene våre, deler ut vervemateriell, snakker med
venner og bekjente, er aktive på Face Book og hjemmeside, har omtaler i
lokalavisen og påminnelse i avisen under "det skjer".Vi oppfordrer til å
komme på arrangementene våre og gjerne melde seg inn i laget.
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Østre Toten

6

Øystre Slidre

6

Skjåk

8

Vardal

Vågå

9

8

Adventsmøte (julemøte for medlemmer). Familiedag med besøk hos
taksidermist (stoppe ut dyr) samt besøk hos hundekjører samt grilling og
natursti for barn og voksne. Medlemsbesøk hos en grafisk bedrift på Østre
Toten. Medlemskveld med foredragsholder om fortalte om sin
internasjonale innsats for å styrke jenter og kvinners rettigheter og
muligheter. Felles medlemsmøte med nabolaga: Besøk på en gammel
skysstasjon. Foredrag om stedet. Deltok på Verdens matvaredag. ØTBs 90
årsjubileum. Åpent hus med foredrag av Per Anders Nordengen.
Trearbeidskurs for barn. Lefsekurs. Vi har ikke gjennomført noe eksakt
tiltak. men medlemmene har spurt sine venner om medlemssak. Dette har
resultert i flere medlemmer.
Mat for og med Flyktninger - prosjekt i sammen med
integreringskonsulenten i Øystre Slidre kommune. Tradisjonsmatdag /
tradisjonsbakst / takkebakst. Krafttak mot kreft. Turer i Naturen. Mat for
og med flyktninger - lage både syrisk og norsk mat og hadde et felles
måltid tilslutt der de syriske flyktningene presenterte seg og fortalte om
hvordan det er å være flyktning på NORSK. Landbruksdagen i Valdres - i
sammen med landbruksorganisasjonene i Valdres
Brannvern. Litteraturkvelder, planteauksjon, konfirmantbryllup St.hans, og
julemesse på Skjåkheimen. Mjukbrød (lefse)- og flatbrødbakst.
Hausttakkefest med koking av vassgraut. Kokkekamp for 9.klasse i Vågå og
"konfirmantbryllup".
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. Bygda i bevegelse,
med måneskinnstur, høsttur, vårtur med gartneribesøk og sommertur med
"Ville vekster". Tur til Kulturstua i Ro.
Bakedag saman med innvandrarar i regi av frivilligsentralen i bygda. Også
vaffelsteiking med jamne mellomrom på frivilligsentalen, med 2
medlemmar kvar gong. Deltok som "pauseinnslag" på kokkekampen for
ungdomsskuleelevane i Nord-Gudbrandsdalen . Frivillige i matteltet under
Landskappleiken i bygda i sommar. Pynting og prosesjon i kyrkja ved
hausttakkegudstenesta. Strikkar sokkar til nyfødde og legg ved hefet " Mat
for små mager".
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Østre Toten

6

Adventsmøte (julemøte for medlemmer). Familiedag med besøk hos
taksidermist (stoppe ut dyr) samt besøk hos hundekjører samt grilling og
natursti for barn og voksne. Medlemsbesøk hos en grafisk bedrift på Østre
Toten. Medlemskveld med foredragsholder som fortalte om sin
internasjonale innsats for å styrke jenter og kvinners rettigheter og
muligheter. Felles medlemsmøte med nabolaga: Besøk på en gammel
skysstasjon. Foredrag om stedet. Deltok på Verdens matvaredag. ØTBs 90
årsjubileum. Åpent hus med foredrag av Per Anders Nordengen.
Trearbeiderkurs for barn. Lefsekurs. Ansvar sammen med nabolaga for "Jul
på Stenberg". Salg av risgrøt, kaffe og kringler. Deltatt i kreftaksjonen 2017.
Felles ansvar sammen med Frivilligsentralen for "Internasjonal middag" på
Østre Toten folkebibliotek. Deltatt på Stenbergdagen (museumsdag) med
salg av vafler og kaffe. Deltok på Verdens matvaredag. Deltatt på
"Tradisjonsmat". Pynting i kirker, Kirkekaffe. Deltatt ved høsttakkefest i
en kirke. Besøk på "Lundstadgrønt" , omvisning på et grønnsakpakkeri.
Besøk på Dyste-alteret. Et alter fra old-tiden.
"Jul på Stenberg", se ovenfor.

Sør-Fron lager årsplan og har tema etter hva NBK har som tema, samt setermøte, julemøte, strikker
babysokker til nye Sør-Frøninger m.m. Kommer med innspill på at aksjonene våre bør være på
ettermiddagen for å nå den aldersgruppa vi ønsker som medlemmer.
Søre-Fåvang. Arrangert julemøte, medlemsmøte med våre nye landskvinner, litterær studiering.
Sommertur til Slottet. Grendemesse og slåttedag. Vi samarbeider med 4H.
Torpa. Adventsmøte/julebord. Fellesmøte med Vardal, Biri, Snertingdal og Nordre Land BKL. Ellen
Krageberg deltok. Møte i Opsalhagen. Blåveistur til Granum gård, Fluberg. Avleggerauksjon i
Grønvold. Julebakstdag på dagsenteret. Tenning av julegran på Grønvold. Serverig av julegrøt på
skolen i Torpa.
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Forsikring

Hva med det
viktigste i livet?

n god forsikring kan ikke sikre deg mot
skader og ulykker, men den kan i det
minste redusere de økonomiske
bekymringene.
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www.sb1.no
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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

TAKK
2017 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 2018.
Retter også en stor takk til kontor for god hjelp i 2017.

Lillehammer, 31.12.2017

Hilsen

Styret i Oppland Bygdekvinnelag

Laila Strand Nilsen /s/

Helga Rørholt Moe /s/

Borgny Skansen Sletten /s/

Kari Gaarder Hubred /s/

Gunhild Myhren Egge /s/

Aina Merete Karijord /s/

Kjersti Johnsgård /s/

Bjørnhild Kihle /s/
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LEDERE I LOKALE BYGDEKVINNELAG 2017 - 2018
Lokallag

Navn

Postnr/sted

Mobil

E-post

Dovre

Hildrun Granseth

2662 Dovre

418 59 626 hildrgr@online.no

Lesja

Marit Tordhol

2666 Lora

991 63 420 marit.tordhol@hvsks.no

Lesjaskog

Laila Irene Brøste

2669 Bjorli

958 88 458 laila.broste@live.no

Skjåk

Svanhild Gjeilo

2690 Skjåk

994 95 750 fransg@online.no

Lom

Laila Frøise

2686 Lom

909 79 019 lille342@hotmail.com

Vågå

Lene Andersen-Gott

2680 Vågå

452 25 051 leian2@online.no

Ruste

Borgny Skansen Sletten

2640 Vinstra

905 68 205 lysaakergard@gmail.com

Sør-Fron

Edda Borgen

2647 Sør-Fron

916 34 468 edda@maborgen.no

Venabygd

Siri Korsbøen Haugstad

2632 Venabygd

909 78 037 sikoha@hotmail.com

Brekkom

Kristin Johansen Mork

2634 Fåvang

959 26 414 kristin.mork@hotmail.no

Nordre Fåvang

Kari Tromsnes

2634 Fåvang

951 51 897 kari-troms@hotmail.com

Søre Fåvang

Liv Jorunn Braastad

2634 Fåvang

950 93 733 lorbraa@online.no

Tretten

Hanne Mette Aarnes

2635 Tretten

456 08 231 hannemette.aarnes@online.no

Øyer

Astrid Stubrud

2636 Øyer

Lågen

Ingerid Lyngnes Dahl

2625 Fåberg

476 25 629 a-stub@hotmail.com
ingerid.lyngnes.dahl@sykehuset915 79 902 innlandet.no

N. Ål

Olaug Ekrum

2624 Lillehammer

911 45 367

Biri

Inger Johanne Vasaasen

2836 Biri

412 31 709 vasaasen.inger.johanne@gmail.com

Snertingdal

Thea Helene Slotnæs

2838 Snertingdal

977 74 877 ths@moelven.no

Vardal

Vigdis Amlien Kristiansen

2819 Gjøvik

970 29 622 vigdisak@online.no

Ø. Toten

Berit Treverket

2850 Lena

934 55 176 berit.trev@gmail.com

Kolbu

Hilda Ringen Ulsrud

2847 Kolbu

982 44 002 hilda.ulsrud@gmail.com

V. Toten

Anne Mari Amlien

2846 Bøverbru

416 55 015 anne.mari.amlien@norgespost.no

Eina

Else Marie Røstadstuen

2843 Eina

901 95 662 emrostad@gmail.com

Brandbu

Inger Brit Nesbakken

2760 Brandbu

951 71 105 bitten_nesbakken@yahoo.no

Ø. Gran

Anne Marie Bjerke Hvattum

2750 Gran

901 87 833 ahvattum@gmail.com

V. Gran

Nanna Jacobsen

2760 Brandbu

917 53 019 na-ja@frisurf.no

Jevnaker

Kate Velo

3520 Jevnaker

61315513

N. Land

Marit Skiaker Lykseth

2870 Dokka

476 42 058 maritskilyk@hotmail.com

Torpa

Monika Korslund

2870 Dokka

915 41 449 monika-korslund@hotmail.com

Ulnes
Ranheim og
Garli

Kari M. Johansen Follinglo

2918 Ulnes

415 08 415 kari@sekskanten.no

Liv Sørhus Ulsaker

2900 Fagernes

481 57 854 lulsaker@online.no

Åbjør

Anne Irene Aaberg

2920 Leira i Valdres

99259476

Røn

Torill Viste

2690 Røn

905 69 281 torill_viste@hotmail.com

Ø. Slidre

Marit Jorun Idstad

2940 Heggenes

990 09 526 thidstad@online.no

Vang

Guro Råheim Kvam

2975 Vang i Valdres

99734284

Ringebu

l.velo@online.no

odaaberg@online.no

gurokvam@bbnett.no
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MEDLEMSTALL OPPLAND BYGDEKVINNELAG

Lag
Dovre
Lesja
Lesjaskog
Skjåk
Lom
Vågå
Ruste
Sør-Fron
Ringebu
Venabygd
Brekkom
N. Fåvang
S. Fåvang
Tretten
Øyer
Lågen
N. Ål
Biri
Snertingdal
Vardal
Ø.Toten
Kolbu
V. Toten
Eina
Brandbu
Ø. Gran
V. Gran
Jevnaker
N. Land
Torpa
Ulnes
Ranheim og Garli
Åbjør
Røn
Øystre Slidre
Vang
Sum

Stiftet
1927
1928
1937
1939
1947
1938
1930
1938
1930
1934
1927
1926
1926
1939
1933
2013
1946
1946
1948
1936
1927
1936
1936
1948
1924
1937
1947
1938
1937
1953
1925
1952
1952
1937
1954
1940

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22

21

24

36

27

24

23

25

43

44

38

37

40

31

44

40

48

34

39

28

33

29

23

23

29

27

27

25

22

22

23

23

20

22

25

23

23

25

21

19

31

32

30

30

31

28

26

27

21

20

15

13

13

15

18

17

23

24

25

22

23

21

21

22

23

20

19

19

19

5

3

2

25

19

14

10

12

10

13

13

13

14

14

13

11

12

12

12

24

24

25

25

27

27

28

30

20

19

16

21

23

22

23

22

25

29

26

24

25

23

20

21

49

51

47

40

34

33

33

33

0

31

27

26

25

16

15

15

16

15

13

13

13

50

45

40

40

42

38

39

39

22

18

36

28

25

20

21

20

49

49

52

50

53

58

71

69

104

89

92

86

85

70

67

69

71

69

62

48

44

35

34

33

45

46

47

46

51

51

50

46

41

41

39

36

38

38

37

37

41

37

32

30

31

31

28

28

32

31

32

31

31

29

36

37

19

17

17

16

15

14

13

14

41

37

39

39

42

33

33

21

33

31

31

32

34

27

26

24

30

27

23

21

22

21

20

20

45

51

49

47

42

39

37

36

14

14

13

12

11

10

8

7

11

14

13

12

9

13

14

12

68

58

51

47

60

53

44

31

14

14

16

16

20

13

10

11

5

5

6

6

6

3

2

2

1216

1151

1126

1025

1070

963

960

923

Nordre Fåberg og Vingrom Bygdekvinnelag ble nedlagt i 2013.
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Balanse Oppland Bygdekvinnelag 2017
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TOTALLEVERANDØREN
DU KAN STOLE PÅ

Felleskjøpet har til nå hatt som sin viktigste rolle å styrke
bondens økonomi på kort og lang sikt.
Det er det også i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!
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Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no
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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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