
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2019/2020 

 

Styret har siden årsmøtet 23.10.2019 vært sammensatt slik: 

Leder:    Marit- Anne Heimvik 

Nestleder:   Mariann Veivåg Helseth 

Kasserer:   Sissel Ingleid Bjelland 

Sekretær:   Berit Bergsvåg 

Studieleder:   Peggy Husevik Bærøy 

Styremedlem:   Hilde Domben 

1.vara og Nettsideansvarlig: Guro Kristi Holmberg  

2.vara:    Kjersti Søvde 

3.vara:    Aud Brit Eide 

Revisorer:   Alfhild Førland 

Esther Aasen Bjelland 

Valgnemnd:   Rigmor Vikane 

    Alfhild Førland 

 

Antall styremøter:  4 

Antall saker:   32 

Antall arrangementer:  17 

Antall medlemmer:  25 

 



Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2019/2020  

8.11-10.11. Inspirasjonsseminar i Trondheim. Marit- Anne og Mariann deltok.  Det var 3 dager fylt 

med mange lærerike foredrag, konsert med Sigrid Moldestad, god mat og mange gode samtaler med 

engasjerte Bygdekvinner. Det var 270 deltakere. 

11.11. Pressekonferanse i forbindelse med at vi er samarbeidspartner på IKK sitt 30 års jubileum. 

13.11. Tradisjonsmatkurs på Nordbygda ungdomsskule. 13 damer fikk lære å lage leverpostei, 

fårerull, sylte, tomatsild og sursild.   

14.11. Regionsmøte i Hagerupshuset. Representanter fra Sveio, Tysnes, Omvikdal og Stord møtte 

sammen med Esther Falk fra HBK. Vi utvekslet idéer og utfordringer i lagene. Guro og Marit-Anne 

møtte for Stord. 

16.11.  IKK og CISV arrangerte Integreringsseminar. Der var det 3 stk fra Bygdekvinnelaget som 

deltok 

27.11. Kranseverksted hos Guro Holmberg. 16 damer, derav 5 gjester møtte i tunet på Førland. Det 

var fyr i bålpanna, og riktig stemningsfullt. Guro hadde laget til arbeidsplasser i garasjen. Jon, 

svigerfar, hadde vært på skogen og hentet greiner av diverse bartrær. Vi hadde med oss kranser og 

verktøy, og laga masse forskjellige kranser og girlandere. I Orangeriet var det servering av gløgg, 

julekaker og mandariner. Helt til slutt hadde vi utlodding av masse fine gevinster.  

Alle betalte kr. 100.- til Guro for arbeidet hun hadde lagt ned, og for materialer. Det var et svært 

vellykka arrangement 

11.12. Julemøte på Førland. Vi var 11 damer som møtte. Alle hadde med mye god mat og pakker til 

pakkeleken. Marit Anne orienterte litt om diverse saker fra Bygdekvinnelaget. Vi spiste og koste oss 

med den gode maten. Til slutt var det pakkelek med mye latter og moro! Sang og opplesing av et 

annerledes juleevangelium var det og.  

2020 

28.1. Håndarbeidsmøte i Røde Kors sine lokaler. Vi var 16 damer som møtte, der vi hadde med oss 

våre egne håndarbeid. Vi starta med en sang, Solskinnsvise.  Marit Anne orienterte om aktivitetene 

framover og nytt fra Bygdekvinnelaget.  Vi diskuterte livlig om hva vi skulle finne på til 

Jubileumsfesten. Det ble satt ned en komite som skulle jobbe videre med forslagene. Vi fikk servert 

god mat og kaffe. Loddsalg med flotte gevinster.  

 26.2. Et veldig trivelig møte i Stord Bygdekvinnelag. Gina Digernes fra Sikje småbruk og Birgit Almås fra 

Heimelaga godsaker fra Spissøy, var på besøk hos oss. De fortalte om sine firma og Rekoringen 

Sunnhordland.  

Vi hadde som vanlig et trivelig måltid, og vi hadde utlodning med masse fine gevinster. 

 

29.2 En fabelaktig dag hos Bjørgum Bygdekvinnelag på Solheim Ungdomshus i dag på Bygdekvinnestreif. 
Vi fikk en flott gjennomgang av lagets aktiviteter som er veldig mangfoldig. Kristin Lemme i Flor fortalte 
om firmaet sitt og Bygdekvinnelaget stilte med flotte modeller til å vise klærne. Mange av oss kjøpte med 
oss flotte tur/arbeidsklær. Til middag fikk vi supanesuppa, karamellpudding og anislefse. Tradisjonsmat 
for viderekomne. 
Terje Eide presenterte Grisagutane. En gjeng med karer som driver med ute/sommergris. Litt matauke, 
og masse sosialt. Bygdekvinnelaget hadde også en flott og veldig morsom opptreden. Andrea og Amalie 
sang og leste dikt. 



Vi hadde en veldig fin dag. Takk for oss. Når vi skulle kjøre hjem så var E16 stengt pga ras, så da ble det 
omkjøring om Hardanger. Sjelden har vi sett slike bølger på Hardangerfjorden, og aldri har vi kjørt i 
«kolonne» med nød blinken på over Kvamskogen. Men vi kom vel hjem. 

 

13.mars. Norge stengte ned alle aktiviteter pga korona. Bygdekvinnelaget hadde derfor ikke de 
planlagte aktivitetene fram mot sommeren. 

 

6.5. Pressemelding i Sunnhordland. Det handla om å matberedskap i felleskap. Det er viktig å ta 
sjølberging og beredskap med større alvor. Noe korona epidemien har minna oss på. 

 

9.5. Digitalt fylkesårsmøte. Guro, Marit Anne og Peggy og Sissel deltok. 

 

26.5. Tur til Rex garden i Sveio. Vi var en god gjeng med 7 damer som reiste til Rex Garden i Sveio. Vi 
kjørte med egne biler og hadde med egen mat og kaffe. Vi holdt god avstand og hadde en trivelig 
ettermiddag/kveld. Godt å treffes igjen etter korona isolasjon. 

 

20.6. Guro deltok på digitalt landsmøte. Alle representantene fra lokallaga i Hordaland var samla på 
et hotell i Bergen. Der fikk de servert god mat og fikk sitte sammen og delta på Landsmøtet digitalt. 

 

21.8. Tur til Gapahuken i Stuvikjo. 9 damer møttes ved Frugårdselva og gikk til Gapahuken i Stuvikjo. 
Der lagde vi bål i bålpanna og spiste egen mat og kaffe. Vi hadde en fin kveld der vi fikk informasjon 
om planer framover. Vanskelig å vite hva vi kan gjøre og ikke gjøre med restriksjonene i forhold til 
korona. 

 

22.9. Vi lagde høstkrans i garasjen på Førland 4H gård. 9 flinke damer lagde flotte høstkranser. 
Emner til kransene var plukka ute i naturen.  

 

20.9.  Rigmor pynta i Stord kirke til høsttakkefesten. 

 

 

 

 

Gaver: Internasjonal Kulturklubb kr. 1000,- 

 Frelsesarmeen Stord kr. 2000, 

 

 

Styret i Stord Bygdekvinnelag 
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https://www.facebook.com/111233999252926/photos/pcb.1074308572945459/1074305279612455/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA5u4nkqwt1-1JmU3EPjWxBd6Z3Y7V0Xjyv0SH7X1-B-0MH85SshcOgV-TI6Fe7-DSI1c5v2DCMSqlf&__xts__%5B0%5D=68.ARCJ9UDLhH1qZuAnIBttc6Im39dk8aRtbm04-h_h2D1HbGppEoBBmf6ecaP6VONwP8MAJpTK0210RsZk0dXaM72IvHR1px6Wgm-JCmKuyxJyvfZyTR8atJWU5k3AJ5Qz2kqvuWWpPkAGNtJJF9XGYi4ynwE_RsMFger2gq4je_71Yxle4TnPROLjMbBuPCsCUGtB_EzGK00JZ7rNnlDQRc3sk_MS5n2CzslOIauHENvFj0kYMWFQ_y5i8yYlviaV35WRjH2j8D7MFqI4txvqwPkYaIwpkVLAs38IGeyCYLIY_XNTRR4EjzMmJUV1mwg3kBHu_wch1kLOOyHSxXh8PZgOiA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


