Akershus Bygdekvinnelag

Årsmelding 2019
med
Nyttig informasjon til arbeidet i lokallagene

Styret i meldingsåret. Fra venstre: Liv Kristin Brattum, Bodil Berg, Marit Stranna,
Kari Fjellstad Luke (foran), Ingrid Grene Henriksen, (foran), Marit Helene Lund,
Eli Berven, Kjersti Bogstad og Christine Skjellum Eriksrud.
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STYRETS MELDING 2019
Formålsparagrafen
"Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og
primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal
ivareta kvinners og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på
likeverd, demokrati og kristen kulturarv."
Visjon - Bygdekvinnelaget - møteplass for aktive kvinner
Medlemmer - Akershus Bygdekvinnelag (ABK) hadde 22 lag ved starten av året. Dette økte
til 23 da Oslo Bygdekvinnelag ble etablert. Medlemsoversikten pr 31.12.19 viste 1095
registrerte medlemmer. Dette er en økning på 41 fra 31.12.18.
Æresmedlemmer - Berthe Haga, Nes Bygdekvinnelag; Turid Jødahl, Gjerdrum
Bygdekvinnelag og Ellen Klynderud, Frogn Bygdekvinnelag.
Jubilanter – Fylkeslaget gratulerer Rælingen Bygdekvinnelag som rundet 80 år og AurskogHøland som rundet 10 år i 2019.
Styremøter - Styret hadde 11 møter i 2019. Styremøtene holdes til vanlig i Hollendergt. 5.
I tillegg kom møter bl.a. for å søke om prosjektstøtte, sonestyremøtet og arbeid med matboka.
Av saker som var til behandling kan nevnes: Nytt fra Akershus Bondelag, Akershus
Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag; aktuelle økonomiske saker, sonerunden –
kontakt med og informasjon til og fra lokallagene, nytt fra studieleder, innlegg på facebook og
nettsidene; fylkesårsmøtet, årsmelding, inspirasjonsseminaret, sonemøtene, sonestyremøtet,
leserinnlegg, Høring om Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026, representasjon og
informasjon fra samarbeidspartnere.
Sonemøter og sonestyremøte - Fire lokallag arrangerte åpne sonemøter med tema.
Sonelederne informerte om aktuelle saker fra ABK og NBK. Fylkesstyret arrangerte et felles
sonestyremøte.
Verving - Fylkesstyret oppfordret lokallagene til å ha arrangement i forbindelse med Norges
Bygdekvinnelags (NBK) verveuker og også ha fokus på verving hele året.
Kontingent - Kontingenten til fylkeslaget var kr 85 og til Norges Bygdekvinnelag kr 565.
Prosjektstøtte – Akershus Bygdekvinnelag fikk kr 50.000 fra Handelens Miljøfond til
prosjektet Gjenbruk og fellesskap i kampen mot plast.
Takk!
Fylkesstyret takker medlemmene og lokallagstyrene for stort og variert arbeid for gode
bygder og byer! Takk også til alle som på mange måter støtter det som gjøres!
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AKTIVITETER I 2019
Arbeidsplanen for Akershus Bygdekvinnelag 2019 la grunnlaget for aktivitetene i lokallagene
og fylkesstyret. Arbeidsplanen har fire hovedområder som gjenspeiler satsingsområder i
Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2018-2020.
Årshjulet 2019 for fylkeslaget:
Sonemøter:
Årsmøter i lokallagene:
Sonestyremøte:
Årsmøte:
Inspirasjonsseminar:
Styremøter etter behov

I perioden 1.mai – 30. september 2019
I løpet av oktober 2019
16.november 2019
16.mars 2019
17.mars 2019

Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte
Oversikten over aktiviteter i lokallagene viser stort engasjement og et mangfold av temaer i
lokallagene. Lagene er viktige bidragsytere for trivsel i lokalsamfunnet. Mange bruker sosiale
medier for å informere. Det var stor glede da Oslo Bygdekvinnelag ble reetablert og 21
medlemmer meldte seg inn. Fire lag har arrangert sonemøter. Vestby Bygdekvinnelag ble
tildelt Læringsprisen 2019 fra Voksenopplæringsforbundet Akershus for stor og allsidig
aktivitet i laget. Anne-Lise Lund fra Ullensaker Bkl fortalte om aktiviteter i og organisering
av laget på inspirasjonsseminaret som hadde tittelen Jeg – en samfunnsaktør. Det var samtaler
om prosjekter og satsingsområder i Bygdekvinnelaget, eventuelle utfordringer i lokallagene
og hvordan inspirere hverandre. Fylkesstyret arrangerte felles sonestyremøte for lokallagene.
Det arbeides med nyutgivelse av boka Mattradisjoner fra Akershus. Fylkesstyret har «vist
fram» alle lokallagene i julekalenderen og sendt sommer- og julebrev.
En tøffere forbrukerorganisasjon
Mange aviser i fylket publiserte leserinnlegg fra ABK. Fylkesstyret fikk kr 50.000.- fra
Handelens Miljøfond til prosjektet Gjenbruk og fellesskap i kampen mot plast. Prosjektet skal
gjennomføres i 2020.
Gjennomslag som samfunnsaktør
Leserinnlegg fra lokallag og fylkeslaget har blitt trykt i lokal- og fylkesaviser. Temaer har
bl.a. vært i forbindelse med aktuelle dager med kvinneperspektiv, bevaring av matjord, miljø
og lokalvalget. Målet er å vise hva Bygdekvinnelaget er og står for, engasjere leserne og
påvirke politikken på kommune- og fylkesnivå. ABK er synlige på sosiale medier med
nettsider og FB-side.
Vi viser kvinnesolidaritet
Årsmøtet 2019 vedtok en resolusjon med tittelen Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle.
Den er sendt til Regjeringen. Prosjektet «KvinnerUT» har engasjert mange lokallag.
Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad hadde innlegg på sonestyremøtet.
Akershus Bygdekvinnelag markerte FNs bygdekvinnedag den 15. oktober og FNs matvaredag
16. oktober med å oppfordre Regjeringen til å ta verdens bygdekvinner og deres kamp for
likestilling og matsikkerhet på alvor ved å satse på kvinners rolle gjennom økte midler over
statsbudsjettet. Fylkesleder var med i Akershuskomiteen for TV-aksjonen Nå er det hennes
tur.
Takk
Tusen takk til styrene og medlemmene for god innsats og inspirerende samarbeid!
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STYRET I MELDINGSÅRET
Leder:

Ingrid Grene Henriksen

47 04 18 70

ingridgrene@gmail.com

Nestleder:

Marit Helene Lund

92 89 03 72

m.h.lund@online.no

Sekretær:

Christine Skjellum Eriksrud 97 53 38 10

christine.eriksrud@gmail.com

Kasserer:

Bodil Berg

97 16 96 36

bb-berg@online.no

Studieleder:

Liv-Kristin Brattum

40 46 01 26

livkr.brattum@hotmail.com

Styremedlem: Kari Fjellstad Luke

41 12 25 71

kari_luke@hotmail.com

AB-repr.

Eli Berven

91 82 90 69

eli.berven@nortura.no

ABU-repr:

Kjersti Bogstad

95 96 14 24

org.akerhusbu@gmail.com

1. vara

Marit Stranna

93086805

marit.stranna@arbeidstilsynet.no

2. vara

Line Skallerud Lunder

41 55 52 53

line@lunder-as.no

3. vara Ragnhild Holmedahl

48 18 56 74 ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

E-post til Akershus Bygdekvinnelag:

akershus.nbk@bygdekvinnelaget.no

REPRESENTASJON
Rep. til AB-styret: Marit Helene Lund
Vara: Liv Kristin Brattum
Rep. til ABU-styret: Ingrid Grene Henriksen Vara: Kari Fjellstad Luke
NBKs fylkesledersamling: Bodil Berg
Samling i regi av Voksenopplæringsforbundet Akershus: Liv Kristin Brattum
NBKs inspirasjonsseminar: Marit H. Lund og Ingrid Grene Henriksen
Komité for Mattradisjoner fra Akershus: Bodil Berg, Marit Helene Lund
Samarbeidsverksted i frivillighet Norge: Marit Helene Lund
Stiftelsesmøte Oslo BKL: Marit Helene Lund
Konferansen Levende Tradisjon: Bodil Berg

SONEINNDELING OG SONELEDERE 2019
Sone 1
Soneleder Liv Kristin Brattum
Ski
Kråkstad
Vestby
Frogn
Ås
Enebakk
Sone 3
Soneleder Marit Helene Lund
Gansdalen
Aurskog-Høland
Blaker
Sørum
Oslo (fra 11.11.)

Sone 2
Soneleder Bodil Berg
Asker
Rælingen
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal/Hakadal
Bærum
Sone 4
Kari Fjeldstad Luke
Nannestad
Nes
Østre Udnes
Ullensaker
Gjerdrum
Eidsvoll
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ÅRSMØTE 16. MARS 2019
Rannveig Karstad, Blaker Bygdekvinnelag og Kari Tveit Mjønerud, Sørum Bygdekvinnelag
ønsket velkommen til Sørum kommune og Smakfulle Rom hvor årsmøtet ble holdt.
Smakfulle Rom er et moderne konferansesenter som er innredet i låve og fjøs på Asak gård i
Sørum.
Ordfører Marianne Grimstad Hansen ønsket velkommen til Sørum. Hun er stolt av å være
bygdekvinne, og glad for at Bygdekvinnelaget tar vare på mat- og kulturtradisjoner i Norge.
I Sørum er det mange lag og foreninger og det er høy bevissthet i det politiske miljøet om å ta
vare på kulturen i kommunen. Sørum har vokst med 53 % siden manntallet ble etablert. Det
bringer med seg utfordringer så vel som positiv utvikling.
Ordføreren mente at Asak gård kan ses som et moderne eksempel på hvordan gårdsdrift og
næringsvirksomhet kan kombineres på en bondegård. Primærnæring og griserøkting er her
fremdeles, og også konferansesenter og klatrepark.
Sørum kommune er i en sammenslåingsfase. Fra 1. januar 2020 blir Sørum kommune en del
av Lillestrøm kommune. Sørum kommunes politikere er opptatt av å bevare matjord og
gårdsdrift videre tross sammenslåing. De jobber aktivt for å hindre at matjord må vike plassen
for utbyggingsprosjekter.
Jørgen Kirsebom, fotograf og daglig leder i Opplev Sørum viste og kommenterte en rekke
stemningsfulle bilder fra ulike plasser i Sørum.
Ingrid Grene Henriksen takket verstlagene Sørum og Blaker, og hver av dem fikk en kopp
med motiv fra Norges Bygdekvinnelag.
Ingrid Grene Henriksen leste formålsparagrafen til Norges Bygdekvinnelag.
Sak 6
Leders tale
Utdrag fra leders tale:
Kjære alle sammen!
 Spor skapes når vi møter kvarandre – kjente og ukjente. Eg står her på vegne av
fylkesstyret, og sammen har vi gjort vårt beste for å setje spor på forskjellige måtar det
siste året.
 Vi skal vere stolte og rette ryggen når vi fortel om det viktige arbeidet vi gjer for gode
liv i trivelege bygder. Vi er frivillige, og den ulønna innsatsen frå folk utgjer ca
148.000 årsverk. I 2014 var dette verdt 125.5 milliardar kroner. Og oversikten over
aktiviteter i 2018 viser at det er utruleg mange og varierte arrangement rundt i fylket.
Eg nemner ingen spesielt – men skryt generelt i form av ord. Her er mine ord for å
beskrive lokallaga: Autentisk, blid, bra, energisk, frodig, gagnlig, gjev, livlig,
kjærlighet, aktive, nevenyttig, sosiale, ønskelag, nær, raus, samarbeid, utadvendt,
vennlig, åpent.
 Om det er litt tungt innimellom så er vi i fylkesstyret der for å dra lasset saman med
dykk – det er ei av oppgavene vi har som ombudskvinner.
 Om det går litt tungt så kan det vere lettare å få 10 personar til å gjere ein sak kvar enn
å få ein person til å ta seg av 10 saker/arrangement.
 Gratulerer til jubilantar i 2018: Bærum med 80 år og Nannestad og Gansdalen med 85
år. I 2019 kan Rælingen feire 80 år, Asker, Enebakk, Gjerdrum, Ås og Kråkstad 85 år
og Aurskog-Høland har feira 10 år.
 Vi må vere stolte – og vi må ha eit klart og felles budskap når folk spør: Kva gjer de i
Bygdekvinnelaget? Ha det litt artig ein kveld og øv på orda.
 Nå har vi også ei ny målgruppe: Halv pris for dei under 30 år.
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Som samfunnsaktørar er det viktig å vere synlege.
Tenk på alle spora du har skapt hos dei du har møtt – dei frå vårt eige land og dei som
har kome frå andre land – dei du kjenner og dei du ikkje kjenner - og dei har sett spor
hos deg.
 Vi skaper spor kvar dag – med den vi er og det vi gjer.
 Og – dette ligg hjartet mitt nær: Vær raus med ros og støtte og konstruktive
tilbakemeldingar til kvarandre. Gjer kvarandre gode! Og ta godt imot nye i laget og
bygda.
Vedtak: Årsmøtet tok leders tale til orientering.
Sak 7
Årsmelding 2018
Dokumentet ble presentert av sekretær Christine Skjellum Eriksrud.
Ingen kommentarer eller spørsmål til saken.
Styret hadde ikke stemmerett i denne saken.
Vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes som årsmelding for Akershus Bygdekvinnelag for
arbeidsåret 2018.
Sak 8
Regnskap 2018
Saken ble presentert av kasserer Bodil Berg
Styret hadde ikke stemmerett i denne saken.
Vedtak: Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag godkjente fremlagt regnskap for arbeidsåret
2018.
Sak 9
Generaldebatt og hilsninger
Følgende personer hadde ordet under generaldebatten:
Ane A Grøndahl, Eva Øvren, Marianne Tomter, Karianne Aanerud, Eva Ullereng, Anne-Lise
Lund, Ingrid Grene Henriksen, Anne Nordli, Hanne Lersveen, Marit Weltzien, Hege Sørby,
Ellen Krageberg og Ellen Klynderud.
Innleggene inneholdt følgende tema: Ros for leders tale og årsmelding.
Må vi bruke ordet verving? Vi kan verve uten å ha fokus på verving, men aktivitet i
lokallaget. Bruk av Facebook som markedsføringskanal med flere administratorer og
interessante bilde. Tilbakemelding på sonelederarrangementet i 2018. Hilsen fra Akershus
Bondelag. Mattradisjoner fra Akershus – boka er fremdeles aktuell, ønske om nytt opplag og
med ny design og innhold? Ønske om nytt og bedre medlemsregister. Ønske om E –
faktura/avtalegiro. Utfordringer med å få nye medlemmer, men at en ser at det nytter å jobbe
målrettet. Hilsen fra Akershus Bygdeungdomslag. Valgkomitéens arbeid. Benytte medlemmer
til kurs, kaffekoking osv. Hilsen fra æresmedlemmer av Akershus Bygdekvinnelag.
Leder Ingrid Grene Henriksen kommenterte og takket for interessante innlegg i
generaldebatten.
Vedtak: Årsmøtet tar generaldebatten til etterretning.

Sak 10
Styrets forslag til arbeidsplan for 2019
Forslag til arbeidsplanen 2019 ble fremlagt av Kari Fjelstad Luke.
Vedtak: Fremlagt arbeidsplan, med de endringer som har fremkommet i møtet ble vedtatt
som arbeidsplan for Akershus Bygdekvinnelag for 2019.
Sak 11
Kontingent 2020
Marit Helene Lund orienterte om felles kontingent i Norges Bygdekvinnelag fra 2020.
Vedtak: Orienteringen om felles medlemskontingent for 2020 tas til orientering.
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Sak 12
Styrets forslag til budsjett 2019
Bodil Berg la frem budsjettforslag for 2019.
Styret hadde ikke stemmerett i denne saken.
Vedtak: Fremlagt forslag til budsjett for arbeidsåret 2019 ble vedtatt.
Sak 13
Forslag til resolusjon
Forslag til resolusjon ble lagt frem av leder Ingrid Grene Henriksen som også orienterte om
rutiner ved oversending av resolusjoner til sentrale myndigheter.
Valgt resolusjonskomite:
1.
Christine Skjellum Eriksrud, sekretær, Akershus Bygdekvinnelag
2.
Marianne Tomter, Frogn Bygdekvinnelag
3.
Birgit Gullerud, Ås Bygdekvinnelag
Vedtak: Resolusjonen «Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle» ble vedtatt som resolusjon
fra årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag og oversendes Norges Bygdekvinnelag.
Sak 14
Innkomne saker
a)
Sørum og Østre Udnes la frem sak.
Forslag til vedtak fra Sørum Bygdekvinnelag og Østre Udnes Bygdekvinnelag; Årsmøtet i
Akershus Bygdekvinnelag anmoder fylkesstyret om å utarbeide en plan for representasjon av
lokallag ved landsmøtet slik at valgkomiteen i Akershus Bygdekvinnelag kan bruke denne når
de starter arbeidet før valget til fylkesårsmøtet i 2020.
b)
Frogn Bygdekvinnelag la frem sak. Frogn Bygdekvinnelag hadde ikke fremmet
forslag til vedtak.
c)
Ingrid Grene Henriksen redegjorde for styrets innstilling til saken.
Styrets forslag til vedtak:
1. Det velges 3 utsendinger fra fylkesstyret i tillegg til leder og 3 utsendinger fra lokallagene.
2. Det er valgkomiteens oppgave å finne egnede kandidater fra lokallagene.
3. Antall utsendinger fra lokallagene er ut fra antall medlemmer i Akershus Bygdekvinnelag
Etter framleggingen ble det utarbeidet et felles forslag til vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Årsmøtet velger 3 utsendinger fra fylkesstyret i tillegg til leder. De resterende utsendingene
velges fra lokallagene ut fra antall medlemmer i Akershus Bygdekvinnelag.
2. Det velges 3 vararepresentanter
3. Det er valgkomiteens oppgave å finne egnede kandidater.
4. Valgene gjelder for landsmøteperioden
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Sak 15
Valg
Valgkomiteen ved Eva Ullereng orienterte om komiteens arbeid og forslag.
Valgkomiteen hadde intervjuet alle styremedlemmene. Komiteen hadde hatt tre møter og
kontakt via mail og telefon.
Tellekorps: Ellen Klyndrud, Inger Guttulsrud og Elin Mørk.
Valg – forslag:
Leder: Ingrid Grene Henriksen, Eidsvoll - gjenvalgt for 1 år
Valgt med 56 stemmer
Styremedlemmer:
Kari Fjeldstad Luke, Ullensaker,
ikke på valg
Bodil Berg, Kråkstad,
ikke på valg
Liv Kristin Brattum, Asker,
gjenvalgt for 2 år
Christine Eriksrud, Aurskog-Høland,
gjenvalgt for 2 år
Marit Helene Lund, Ullensaker,
ikke på valg
Varaer:
1. Marit Stranna, Kråkstad,
gjenvalgt for 1 år
2. Line Skallerud Lunder, Nes,
gjenvalgt for 1 år
3. Ragnhild Holmedahl, Aurskog-Høland,
gjenvalgt for 1 år
Utenom leder ble styre- og vararepresentanter valgt med akklamasjon.
Revisor:
Bjørg Hoel Sæther, Ås,
gjenvalgt for 2 år
Lisbeth Langsrud, Aurskog-Høland,
ikke på valg
Vararevisor:
Bente Øksne, Nittedal og Hakadal,
ikke på valg
Eva Øvren, Østre Udnes,
gjenvalgt for 2 år
Styret konstituerer seg selv. Representanter til andre styrer og utvalg velges internt i
styret.
Fylkesstyrets godtgjørelse.
Det nyvalgte styret forlot møtesalen under behandlingen av godtgjørelser.
Leders godtgjørelse kr 8.000 per år
Styremedlemmers godtgjørelse kr 1.200 per år
Styremedlemmers godtgjørelse, kveld kr 450 per møte
Styremedlemmers godtgjørelse, hel dag kr 900 per møte
Reisegodtgjørelse:
Følger skattefri grense for kilometergodtgjørelse ifølge statens satser, p.t. 3,50 kr/km.
For øvrig følges statens satser.
Valgkomiteen 2020:
Bjørg Hoel Sæther, Ås,
Turid Myklebost, Asker,
Inger E. Holter Holmgrunn, Nannestad
Elin Mørk, Blaker,
Marit Bjerke Tomter, Rælingen,

ikke på valg
ikke på valg
Ny - 2 år
Ny - 2 år
Ny - 2 år
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Leder takket for tilliten. Hun takket møteleder og
overrakte blomster til henne og styremedlemmene.
Hun takket for et fint årsmøte og ønsket velkommen til
årsmøtemiddag og inspirasjonsseminar.

Vigdis Jordal og leder i Akershus
Bygdekvinnelag, Ingrid Grene Henriksen.

Årsmøteforedrag ved Vigdis Jordal.
Med personlige historier, bilder, metaforer og dikt
holdt Vigdis Jordal et engasjert og engasjerende
foredrag for en lyttende forsamling på årsmøtet. Hun
formidlet at vi alle kan bidra som samfunnsaktører slik
det passer for den enkelte - enten alene eller sammen
med andre - for å bidra til inkludering og et bedre liv
for en eller flere. Et hei og et smil fra deg og meg er
viktig i hverdagen for å hilse kjente eller bli kjent med
nye. I globalt perspektiv kan et stort felles løft gjøre
livet bedre for en eller flere.

Hilsen fra NBK ved Ellen Krageberg.
Ellen Krageberg fortalte om hva Norges Bygdekvinnelag (NBK) har fått til i 2018.
Hun la særlig vekt på at NBK i 2018 fikk UNESCO-akkreditering. Det betyr at NBK nå er en
rådgivende organisasjon for UNESCO på immateriell kulturarv som kan være mattradisjoner,
kunnskap om bunad og bunadskultur, husflid etc. NBK har fått mye og god oppmerksomhet
rundt dette.
Matvareaksjonen 2018 – Bygg, var vellykket. 200 lokallag deltok og 50 000 porsjoner med
byggrelatert mat ble utdelt. Det var ca 65 avisoppslag og en regner 100 000 personer er nådd.
Denne aksjonen har en markedsverdi (reklame) på 1 million kroner.
KvinnerUT hadde gode resultat, og videreføres i 2019. Da med fokus på mestring og
kompetanse for kvinner som allerede er engasjert. De skal få kompetanse på organisasjonsliv
og arbeidsliv. Det er og ønsket at KvinnerUT arrangement fortsetter slik de gjorde i 2018 om
en har gjennomført vellykkede arrangement eller startet felles møteplass. KvinnerUT har fått
ros av IMDI – Direktoratet for Inkludering, mangfold og integrering.
www.norsktradisjonsmat.no er vellykket. Det er 1000 oppskrifter, men en kan fremdeles
sende inn oppskrifter til denne siden. Den brukes aktivt og de som benytter siden har lavt
gjennomsnitt i alder. Alle lokallag som sender inn oppskrifter vil få diplom. En har også
videreført dette med «Tradisjonsmatsskolen».
Ellen fortalte videre om Guatemalaprosjektet, kommunevalget 2019 og Inspirasjonsseminaret
8. -10. november i Trondheim.
Hun avsluttet med å minne om at alle utsendinger fra NBK kun er ideer og en trenger ikke
gjennomføre alt de foreslår/jobber med nasjonalt. Men en gjøre det som passer det enkelte
lokallag.
Følgende priser ble delt ut på årsmøtet:
Best i vekst: Østre Udnes Bygdekvinnelag
Unge Bygdekvinner: Østre Udnes Bygdekvinnelag
Stå-på-prisen: Ullensaker Bygdekvinnelag
Best på sosiale medier: Frogn Bygdekvinnelag
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ARBEIDSPLAN FOR AKERSHUS BYGDEKVINNELAG 2019
Visjon - Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner
Norges Bygdekvinnelag har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er en
inspirator og pådriver for gode kvinneliv og trygge og aktive lokalmiljø. Vi er gode på
matkultur, og vi står for et åpent og inkluderende fellesskap.
Fylkesstyret er kontaktledd mellom lokallagene og sentralstyret og administrasjonen i NBK.
Norges Bygdekvinnelags styringsdokumenter brukes internt i arbeidet i laget og som
kunnskapskilde når vi kommuniserer utad.
Arbeidsplanen for Akershus Bygdekvinnelag bygger på Norges Bygdekvinnelags arbeidsplan
2019 – 2020 som ble vedtatt på landsmøtet 2018.
Fire strategiske grep:
 Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte
 En tøffere forbrukerorganisasjon
 Gjennomslag som samfunnsaktør
 Vi viser kvinnesolidaritet
Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe.
Strategisk grep 1: Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte
 Arbeide for aktive lokalmiljø, har varierte aktiviteter og åpne temamøter
 Samarbeide og holde hverandre orientert om aktiviteter og engasjement.
 Ha verving er på arbeidsplanen og nye i bygda inviteres med på det som skjer.
 Søke om midler til arrangement om f.eks. «Unge Bygdekvinner».
 Bidra med lokale oppskrifter og historier til oppskriftsdatabasen.
 Samarbeide med andre lag og foreninger i bygda om temamøter o.l.
 Bruke sosiale medier, nettsider o.l. for å informere om aktiviteter.
 Delta på kurs/seminar som arrangeres.
 Bruke informasjon og materiell fra Norges Bygdekvinnelag i arbeidet i laget
Strategisk grep 2: En tøffere forbrukerorganisasjon
 Støtte eller sette i gang aksjoner mot kasting av mat.
 Støtte aksjoner for bedre helse.
 Støtte arbeidet for økt matkunnskap.
 Støtte innføring av skolemåltid.
 Arbeide for å minske bruk av skadelig plast
Strategisk grep 3: Gjennomslag som samfunnsaktør
 Bruke media for å vise hva vi står for og mener om aktuelle saker.
 Være politiske samfunnsaktører.
 Samarbeide med kommunen og andre aktører i bygda
 Bruke muligheter for å påvirke politikken på kommune- og fylkesnivå og legger press
på myndighetene.
 Arbeide for å styrke kvinners deltakelse i lokalpolitikk
 Motivere kvinner til å ta på seg lederposisjoner.
 Støtte etablerere og sosiale entreprenører
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Strategisk grep 4: Vi viser kvinnesolidaritet
 Arrangere aktiviteter som bidrar til inkludering av tilflyttere i lokalmiljøet og som
øker samholdet i bygda
 Samarbeide med andre organisasjoner om inkludering av minoritetskvinner og
innvandrerfamilier i bygda.
 Delta i KvinnerUT-prosjektet og skaper en inkluderende organisasjon.
 Ha temamøter og informerer om Norges Bygdekvinnelags prosjekt i Guatemala.
 Informere om Norges Bygdekvinnelags juridiske hjelpetelefon og hjelpefondet.
 Markere dager som setter nasjonale og internasjonale kvinnespørsmål på agendaen.
 Informere om at Norges Bygdekvinnelag er medlem Associated Country Women of
the World (ACWW) som er den globale organisasjonen for bygdekvinner.
 Informere om at Norges Bygdekvinnelag deltar aktivt som medlem i Forum for
kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS).

Årshjul for lokallagene:
Styremøter
Etter behov
Sonemøter
I perioden 1.mai – 30. september
Årsmøte
I løpet av oktober
Temamøter, turer, KvinnerUT m.m.
Arrangement Unge Bygdekvinner
Årshjul for fylkesstyret
Styremøter
Etter behov
Årsmøte
I løpet av mars
Inspirasjonsseminar
I løpet av mars - i tilknytning til årsmøtet
Sonestyremøter
I siste halvdel av november
Delta på arr. i regi av Norges Bygdekvinnelag – fylkesledersamling, organisasjonssamling,
inspirasjonsseminar.

Julekalender med alle lagene
Det passer jo så godt: Aktiviteter fra 23 lag + julehilsen fra
styret = 24 luker i adventskalenderen.
Slik ble det også i 2019 som året før. Christine Skjellum
Eriksrud er redaktør for kalenderen. Hun ordner det tekniske
slik at en aktivitet fra hvert lag blir synlig på Facebook i
dagene før jul. Og slike innlegg er ypperlig å dele slik at
omverdenen ser alt det fine som skjer i lagene. Det er godt
vervetips det!
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INSPIRASJONSSEMINAR 2019
Jeg en samfunnsaktør! - var tittelen på årets inspirasjonsseminar i
Akershus Bygdekvinnelag. En beroligende undertittel var: Ingen
kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe. Slik er det i
bygdekvinnelagsarbeidet. Det er lettere å få 10 personer til å ta
ansvar for en sak hver enn å få en person til å ta seg av 10 saker.
Det handler om dele arbeidet – og gledene.
Professor Anna Haug fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) holdt et svært interessant og fengende
foredrag med tittelen Mat og sunt kosthold. Det utløste mange samtaler og kommentarer, bl.a.
i forbindelse med Eat-Lancet-rapporten som er levert.
En del av dagen ble brukt til samtaler om prosjekter og satsingsområder i Bygdekvinnelaget,
eventuelle utfordringer i lokallagene og å inspirere hverandre. Anne-Lise Lund fra Ullensaker
Bkl, som for øvrig ble tildelt Stå-på-prisen på årsmøtet, fortalte om aktiviteter i og
organisering av laget. Studieleder Liv Kristin Brattum hadde en gjennomgang av muligheter
for temaer for kurs og møter. Bodil Berg gløder for Organisasjonsskolen, og Marit Stranna
holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er å ta tak i temaet beredskap.
Dagens stunt var en morsom potetskrellekonkurranse under
ledelse av mattradisjonsskoleentusiast Marit H. Lund. Vinner
Astrid Hoel fra Kråkstad Bkl fikk med seg potetskreller og forkle
hjem, og utfordrer Hanne Lersveen fra Ullensaker Bkl dro hjem
med ny potetskreller. Potetene var gitt av Terje Romsaas i
Akershus Bondelag, og de ble middag for noen denne dagen.
Potetskrellet kom også til nytte – selvfølgelig!
Siden seminaret ble holdt på Lillestrøm, startet dagen med et
interessant foredrag av Inger Elise Solberg om byens historie og
kulturskatter. Været denne dagen fristet nok ikke så mange til å ta
en tur i byen, men foredraget fristet absolutt til å komme tilbake.
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ARRANGEMENTER I MELDINGSÅRET
REFERAT FRA SONEMØTER 2019
Sonemøte: Sone 1
Ski Bygdekvinnelag var vertskap for sonemøte 12. september på Bøndenes Hus i Ski.45
bygdekvinner fra de seks lokallagene var til stede.
Tre jenter på fiolin og en kvinne på piano fra Kontra kulturskole startet kvelden med flere
musikkstykker. Leder Inger Karin Myhre ønsket velkommen. Anne Marie Ensjø fra Nordre
Follo Kulturråd fortalte om hesteveddeløp i gamle dager kalt skeid som gav stedet navnet Ski
og hvordan jernbanen fra 1879 skapte arbeidsplasser. Kveldens tema «Spis norsk bygg» stod
seniorforsker Einar Risvik ved NOFIMA for. Serveringen var blant annet suppe med byggryn.
Soneleder Liv Kristin Brattum informerte om nytt fra Akershus Bygdekvinnelag, Norges
Bygdekvinnelag og studieforbundet.
Sonemøte: Sone 2
Skedsmo Bygdekvinnelag var vertskap for årets sonemøte i sone 2. Møtet ble holdt på Huseby
gård. Rundt 30 personer fra lagene i sonen var til stede. Merete Furuberg, tidligere leder i
Norges bonde- og småbrukarlag, holdt et interessant og viktig foredrag med tittelen MAT –
MATPOLITIKK – LOKALMAT – MATTRADISJONER. Soneleder Bodil Berg var
forhindret fra å møte, så fylkesleder Ingrid Grene Henriksen representerte fylkesstyret. Hun
informerte bl.a. om fylkesstyremedlemmenes rolle, nytt fra Norges Bygdekvinnelag og
arrangement i Akershus Bygdekvinnelag. Det ble også tid til menings- og erfaringsutveksling.
I god bygdekvinnelagstradisjon var det både loddsalg og god servering.
Sonemøte: Sone 3
Sørum Bygdekvinnelag inviterte til åpent møte i Bjørkesalen på Åagård. Leder i Sørum BK,
Kari Tveit Mjønerud ønsket velkommen. Alle de fire bygdekvinnelagene i sone 3 var
representert samt venner og bekjente. Kjetil Mjønerud, kveldens foredragsholder, viste bilder
og fortalte engasjert om gamledags transport av varer og folk med hest og slede fra Sverige til
Røros. Denne tradisjonen ble borte da tog og bil tok over, men ble tatt opp igjen i 1981 av en
gruppe som tar den lange turen fra Mora til Rørosmartnan hver vinter. Sleder, seletøy og
annet utstyr skal holdes i orden, hestene må trenes og være i god form for å klare strabasene i
vinterkulda. Turen gjennomføres på samme måte som i gamle dager, riktignok uten varer,
men de som deltar kler seg i tidsriktige klær. Overnatting skjer på gårder som var skyssstasjoner i gamledager. Tema for kveldens foredrag var et godt eksempel på den immaterielle
kulturarven. Til slutt informerte soneleder Marit Helene Lund om aktuelle saker og aktiviteter
i Akershus Bygdekvinnelag.
Sonemøte: Sone 4
Torsdag 17. oktober var Eidsvoll Bygdekvinnelag vertskap for sonemøte på Breidablikk. Alle
lokallagene i sone 4 var godt representert. Møtet var publisert i lokalavis, Facebook og
nettside, derfor var det også mange tilstede som ikke er medlemmer av Bygdekvinnelaget.
Temaet på møtet var fokus på hvordan man kan verne om miljøet på ulike områder. Etnolog
Ingun Grimstad Klepp er forsker ved Forbrukerinstituttet SIFO ved Oslo Met. Hun holdt
foredrag om «Myter og nye sannheter om klesvask». Foredragsholder hadde god dialog med
publikum under innlegget. Så var det nytt og hilsen fra styret i Akershus Bygdekvinnelag ved
soneleder Kari Fjeldstad Luke.
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SONESTYREMØTE 2019
Ut fra en helhetsvurdering valgte fylkesstyret å invitere til felles
sonestyremøte også i 2019.
Da klokka var der lørdag 16.november, var det fullt hus i
møtelokalet. Evalueringene fra deltakerne viste at dagen var
inspirerende og lærerik.
Fylkesleder Ingrid Grene Henriksen ønsket velkommen og ledet
dagen. Hun startet med å presentere styret og en spesiell velkomst
til representanten fra det restifta Oslo Bygdekvinnelag.
Målet med dagen var bl.a. at alle skulle få oppleve at vi er med i en
nasjonal og global organisasjon. Derfor var sentralstyremedlem
Jorun Henriksen invitert for å informere fra alt arbeid som gjøres i Norges Bygdekvinnelag –
og for å inspirere til videre innsats i lagene.
Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder for KvinnerUT, holdt et informativt og inspirerende
foredrag om prosjektet og mulighetene framover for å inkludere tilflyttere.
Norges Bygdekvinnelag har mange styringsdokumenter. Det ble informert om hvordan få tak
i dem og at de er viktige å bruke i lagsarbeidet. I Akershus
Bygdekvinnelag er det årsmeldingen som er
styringsdokument i fylket.
Norges Bygdekvinnelag har utarbeidet Organisasjonsskolen,
et flott opplegg for opplæring i organisasjonskunnskap.
Kråkstad Bygdekvinnelag har gjennomført opplegget, og to
representanter fortalte begeistret om hvordan de
gjennomførte det. De hadde hatt stor nytte av dette og
oppfordret andre lag til å ta det i bruk.
Mat må en ha på en slik dag, og siden 2019 var «byggår» i
Bygdekvinnelaget, ble det servert nydelige salater med bygg i
og hjemmebakt brød. Senere på dagen var det kaffe med
kaker fra fire lokallag.
Det var satt opp mange punkter til samtale og informasjon,
men det ble ikke tid nok til å gå grundig inn på alt. Evalueringene viste også at deltakerne
ønsker tid til erfarings- og ideutveksling.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fant tid til å komme innom på en travel lørdag.
Hun kjenner til det viktige arbeidet Bygdekvinnelaget gjør og
snakket bl.a. om verdien av frivilligheten. Som takk får hun et
eksemplar av den nye Mattradisjoner fra Akershus når den er klar –
og hun ble selvfølgelig oppfordret til å melde seg inn i laget!
Fylkesleder takket til slutt for alt det gode og viktige arbeidet som
blir gjort i lagene for gode lokalsamfunn der folk kan trives.
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NYUTGIVELSE AV BOKEN
MATTRADISJONER FRA
AKERSHUS
På årsmøtet og inspirasjonsseminaret i
Akershus Bygdekvinnelag i 2019 var det
stemning for å trykke opp et nytt opplag
av boken Mattradisjoner fra Akershus da
det ikke var flere bøker igjen i de 22
lokallagene. Dette er en viktig
kulturhistorisk bok med lokale
matoppskrifter. Boken har vært en fin
gave til nye medlemmer, foredragsholdere
og andre som har gjort en innsats for
bygdekvinnelaget. På bibliotek og museer
i fylket har boken hatt sin naturlige plass.
De som ivret aller mest for nyutgivelse av
boken var overraskende nok de yngre
bygdekvinnene. Ønsket var et nytt og mer moderne omslag samt et tillegg med aktuelt stoff
om dagens mattradisjoner og trender.
Det ble nedsatt en redaksjonskomité bestående av Gro Therese Lillehol. Aurskog-Høland,
Hanne Lersveen, Ullensaker, Bodil Berg, Kråkstad og Marit Helene Lund, Ullensaker.
Komiteen kom godt i gang med arbeidet i løpet av 2019. Boken skal trykkes på miljøvennlig
papir hos AIT Bjerch AS. Den nye boken skal ha samme format som den gamle. Alt juridisk
ved en revidert nyutgivelse er klarlagt. Komiteen har hatt nyttig kontakt med Ingrid Lamark,
prosjektleder i Tradisjonsmatskolen. Illustrasjonslinjen på en folkehøgskole jobber med
forslag til omslag, og flere aktuelle personer har takket ja til å bidra med innlegg. Mye arbeid
gjenstår, men komiteen har som mål at boken skal utgis før jul i 2020.

Komiteen har bestått av fra venstre: Gro Therese Lillehol (Aurskog – Høland Bkl.), Bodil
Berg, Marit Helene Lund (Akershus Bkl.) og Hanne Lersveen (Ullensaker Bkl.)
16

INSPIRASJONSSEMINAR I NORGES BYGDEKVINNELAG
Inspirasjonsseminar med høy kvalitetsfaktor
Norges Bygdekvinnelag inviterte til inspirasjonsseminar på Hotel Scandic Nidelven i
Trondheim i november 2019. Rundt 300 bygdekvinner fra hele landet fikk oppleve en helg
med dyktige foredragsholdere og underholdningsartister. Akershus var godt representert med
12 bygdekvinner fra bygdekvinnelagene Blaker, Bærum, Frogn, Kråkstad og Rælingen i
tillegg til to fylkesstyremedlemmer, et sentralstyremedlem og et valgkomitemedlem.
Anita Krohn Traaseth og Hans Olav Brenner åpnet seminaret fredag kveld med fortellingen
om hvordan de på merkelig vis, og uten å kjenne hverandre, hadde spleiset på å kjøpe en
gammel prestegård i Snertingdal som de skal oppgradere til kultursenter. Av de mange og
gode foredragsholderne vil jeg trekke frem professor Anne Sverdrup Thygeson, som ga oss
det viktige budskapet om å ta vare på insektene våre. «Insektene er ikke avhengige av oss.
Men vi er avhengige av dem», var et viktig budskap. Verdt å nevne er også Shazia Majid,
journalist og forfatter av boken Ut av skyggene – den lange veien mot likestilling for
innvandrerkvinner. Boken ble nominert til Brageprisen 2019. Shazia er datter av pakistanske
arbeidsinnvandrere og boken har hun skrevet som en hyllest til moren. Etter fortellingen om
de bortgjemte og glemte innvandrerkvinnene var det ikke et tørt øye i salen.
Fredagskvelden var det konsert med Sigrid
Moldestad, en av Norges fremste artister
innen folk-, vise- og tradisjonsmusikk. Med
sitt fortellerhjerte og evne til å berøre,
trollbandt hun alle med sang og felespill.
Under festmiddagen lørdag underholdt Igor
og fetterne oss med en ellevill blanding av
norsk-balkansk humor og musikk. Til slutt
danset mer enn to hundre bygdekvinner
ringdans rundt festbordene.
I løpet av seminaret fikk Karoline Sunde
Storflor tildelt Bygdekvinneprisen «Kjerringa mot strømmen», og Heddal Bygdekvinnelag ble
utnevnt til Årets lokallag 2018. Turer og utflukter til Nidarosdomen og andre interessante
steder i Trondheim sto også på programmet. Noe av det fineste på et slikt seminar er å bli
kjent med og utveksle ideer og kunnskap med bygdekvinner fra hele landet. Min anbefaling er
å gripe sjansen neste gang sjansen byr seg! Takk til Norges Bygdekvinnelag for nok et
vellykket og lærerikt arrangement!
***

17

MEDLEMSTALL pr. 31.12.
Lag:
Asker
Aurskog – Høland
Blaker
Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Frogn
Gansdalen
Gjerdrum
Kråkstad
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nittedal og Hakadal
Oslo
Rælingen
Skedsmo
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Østre Udnes
Ås
Sum

2013
47
33
64
39
49
14
80
31
45
54
23
33
36
37
19
55
59
27
65
73
82
31
69
1065

2014 2015 2016 2017 2018 2019
50
54
50
56
47
44
35
29
28
30
30
32
63
62
62
61
55
55
41
56
64
48
40
30
54
65
64
64
59
52
24
36
33
35
35
37
78
76
73
81
79
80
29
29
28
26
27
28
48
44
39
44
39
38
53
56
55
55
56
54
22
26
27
35
37
39
27
25
25
25
24
23
36
35
34
36
34
37
32
34
36
36
35
30
26
17
*
*
*
21
60
61
60
58
54
55
62
56
54
46
40
43
29
28
32
34
30
27
65
59
61
62
60
56
77
75
76
80
84
91
84
72
74
69
59
76
33
32
41
52
70
85
64
65
63
60
60
62
1092 1092 1079 1093 1054 1095

Etter forslag fra fylkesstyret ble Vestby Bygdekvinnelag tildelt Læringsprisen 2019
fra Voksenopplæringsforbundet Akershus.
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RAPPORT FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
Akershus Bondelag
Akershus Bondelag avholdt årsmøte 20. mars 2019. Styret ble gjenvalgt og har bestått av
styreleder Sigurd Enger, nestleder Eli Berven, styremedlemmene Ann-Kristin Knudsen, Helge
Olaf Aas og Svein Bjerke, 1. vara Terje Gulbrand Romsaas, Marit Helene Lund (Akershus
Bygdekvinnelag) og Maja Aas (Akershus Bygdeungdomslag). 2. vara Kjell Johansen og 3.
vara Kari-Anne Svennebye Aanerud har møtt på enkelte møter.
Årsmøtet fattet vedtak om at de ikke ønsket at Akershus Bondelag skulle slå seg sammen til
Viken Bondelag. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok 6. juni at dagens fylkeslag skal tilpasse
seg den nye fylkesstrukturen og at sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022. For
Akershus Bondelag betyr det at vi innen nevnte dato blir en del av Viken Bondelag.
2019 var et aktivt år for Åpen Gård-arrangementer. 7 lokallag arrangerte egne dager eller
deltok på bygdedager med aktiviteter – alle godt besøkt.
Årets ledermøte ble gjennomført som en studietur til Nederland der klimatiltak var tema.
Aktuelle saker i 2019
I regjeringsplattformen ble betydningen av et velfungerende importvern,
jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende
bonde, understreket. I januar gikk flere tusen i fakkeltog i Oslo for å protestere mot at
regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i
ulvesona.
Akershus Bondelag avga i januar sine merknader til forslag til endring i forskrift om
regulering av svine- og fjørfeproduksjon. Forslaget var bl.a. ment å få bukt med praksisen
med «engangspurker».
Vi arrangerte et eierskiftekurs i 2019. Det fikk meget gode tilbakemeldinger.
16. mai ble jordbrukets organisasjoner enige med staten om jordbruksavtale for 2020 med en
ramme på 1.240 mill. kroner. Det ble fremforhandlet en avtale med kronemessig høyere
inntektsutvikling enn andre grupper.
Akershus Bondelag sendte rett over ferien sitt innspill til saken om nedskalering av melkeproduksjonen som følge av at støtten til eksport av Jarlsbergost faller bort fra 2021.
Valget i 2019 ble bl.a. markert med en fagdag der kandidatene til Viken fylkesting var invitert
til en studietur om melkeproduksjon i Akershus – bl.a. med bedriftsbesøk på Tines anlegg på
Kalbakken.
I august var det også lokallagshøring av forslag til forskrift om regionale miljøkrav i Akershus
og Østfold. Forslaget innebærer at flere nye vassdrag/områder i Akershus vil få miljøkrav,
bl.a. Rømua og Nitelva, og det er også foreslått utvidelse av områder som i dag har miljøkrav.
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Akershus Bygdeungdomslag
Akershus Bygdeungdomslags 80. årsmøte ble holdt av Kråkstad/Ski BU 23. februar. Ni av
fylkesstyremedlemmene var på vårkurs for å lære mer om styrearbeid og verv. Fylkesstyret
satte ned nemnder som skulle hjelpe til med arbeidet, og 23 ABU-ere var på nemndshelg for å
planlegge det kommende arbeidsåret. 24. april ble det avholdt lokallagssamling med tema
workshop med politisk plattform. NBU ønsket innspill til den politiske plattformen som
skulle vedtas på årsmøtet, og hadde forberedt ulike spørsmål lokallagene.
Frogn- og Nesodden BU arrangerte et fint vårarrangement med stor tevlingsdeltakelse. Mange
lokallag deltok på strandryddedagen 4. mai. Nannestad BU arrangerte fylkesuttak i motorsag
til NBUs Høstarrangement.
Aurskog-Høland BU arrangerte et skikkelig godt sommerstevne! Med over 60 oppmøtte på
dugnad i forkant, ble det en flott helg som var godt organisert med tevlinger, mat, vakter, fest
og sol for over 250 stevnedeltakere. Nittedal/Hakadal BU arrangerte Stihl-cupen.
NBUs årsmøte var i Hof i Vestfold. Delegatene fra Akershus og 16 leirbyggere dro i forveien
for å være med på årsmøtet samt å bygge opp Akershusleiren før resten av gjengen kom.
Akershusingene var aktive på talerstolen. Akershus BU vant også NBU-klubba for det beste
fylkeslaget det siste året. Dette var veldig stas! Årets tema i Akershus-leiren var
«Oktoberfest» som en oppvarming til NBUs Høstarrangement. Det ble en vellykka fest på
onsdag med over 200 på «Oktoberfest». I løpet av stevneuka var Akershus i år igjen det
største fylkeslaget med 386 deltakere - det er skikkelig moro! Det var mange aktive tevlere
som resulterte i morsomme premieutdelinger med Akershus på pallen hver dag.
Høst 2019 var lokallagene i full gang med planlegging av årsmøter. 14 lokallag avholdt gode
årsmøter, og mange nye fikk prøve seg med styreverv. Fylkesstyret arrangerte kursholderkurs
for fylkesstyrene i Akershus, Østfold og Hedmark der vi lærte mye nyttig fram mot
høstkursene. 13. september var det tid for Høstkurs på Sanner Hotell på Gran, Hadeland. Hele
85 tillitsvalgte fra Akershus lærte om hvordan det er å sitte i et styre, hva BU er og å bli kjent
med andre lokallagsstyrer.
Ås BU arrangerte ABUs høstarrangement som ble flott med mange nye og erfarne tevlere.
4.-6. oktober var Akershus vertskap for NBUs Høstarrangement som fant sted på Frogner i
Sørum. I forkant av helga var det mange som jobba timevis på dugnad. Hele 143 ABU-ere var
med på Høstarrangementet og mange hjalp til med diverse oppgaver og tevlinger og ikke
minst som gode festdeltakere. ABU hadde under Høstarrangementet ansvar for bygdedagen
på lørdag. Fylkesstyret arrangerte skalkefest i januar for alle som var med på dugnad.
21. oktober arrangerte vi leder- og nestledersamling. Her var fokus aksjonsuka, verving av
medlemmer og status i lokallaga. Det ble en fin samling med gode diskusjoner. I løpet av
høsten har også Landsstevnefondet blitt tømt, noe som tyder på mye god aktivitet i lokallaga.
I tillegg til dette har vi også deltatt på to representantskap i NBU, nemndshelg med NBU og
jobbet dugnad på Fellekjøpets messe i Lillestrøm.
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DEL 2 – Nyttig informasjon til arbeidet i lokallagene
Norges Bygdekvinnelags 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

Årshjulet 2020 for fylkeslaget:
Sonemøter:
Årsmøter i lokallag:
Sonestyremøte(r):
Årsmøte:
Inspirasjonsseminar:
Deltakelse på landsmøte:
Styremøter etter behov

I perioden 1.mai – 30. september
I løpet av oktober
I siste halvdel av november
I løpet av mars
I tilknytning til årsmøtet
I juni

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSMØTER MED LOKALLAGENE
Fylkesårsmøtet
Fylkesårsmøtene gjennomføres etter plan for årsmøterullering.
Styret i Akershus Bygdekvinnelag kontakter neste års vertskapslag og holder tett kontakt fra
nyttår til årsmøtet.
.
Fylkesstyret har ansvar for:
 Saksliste for årsmøtet
 Sende ut sakspapirer iflg. vedtektene
 Finne foredragsholder
 Gjennomføre årsmøtet
Akershus Bygdekvinnelag og vertslagene samarbeider om:
 Innhente priser for lokaler og nødvendig utstyr, overnatting, bespisning på årsmøtet,
middag og foreslå meny for middagen
 Fastsette dato i samarbeid med vertslagene
 Finne sponsorer
 Invitere ordfører som ønsker velkommen til kommunen
Inspirasjonsseminaret
Fylkesstyret har ansvar for gjennomføring av inspirasjonsseminaret.

Årsmøterullering (med forbehold om endringer)
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ullensaker og Gjerdrum
Ås og Kråkstad
Ski og Enebakk
Eidsvoll og Nannestad
Nes og Østre Udnes
Aurskog – Høland og Gansdalen

2026
2027
2028
2029
2030
2031
22

Frogn og Vestby
Lørenskog og Skedsmo
Rælingen og Nittedal og Hakadal
Asker, Bærum og Oslo
Blaker og Sørum
Ullensaker og Gjerdrum

SONEINNDELING (med forbehold om endringer)
Bygdekvinnelagene i Akershus er fordelt i fire soner.
Sone 1: Ski, Kråkstad, Ås, Vestby, Frogn og Enebakk
Sone 2: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal-Hakadal, Asker og Bærum
Sone 3: Sørum, Blaker, Gansdalen, Aurskog-Høland og Oslo
Sone 4: Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og Østre Udnes
Hver sone ledes av en soneleder. Sonelederne får tildelt sin sone på første konstituerende
styremøte etter årsmøtet. Lokallagene får informasjon om hvem som er soneleder.

Sonemøter holdes primært i tiden 1.mai til 30.september
- Rullerende vertskapsplan for sonemøter er å finne i årsmeldingen fra Akershus
Bygdekvinnelag.
- Sonemøtene er åpne for medlemmer og ikke-medlemmer. Fylkesstyret er representert på alle
møtene.
- Dato bør fastsettes når årsplanen legges og informeres om så tidlig som mulig slik at alle lag
i sonen kan føre dette inn i sin arbeidsplan.
- Tema for møtet skal utarbeides i samarbeid med soneleder.
- Vertslaget sender invitasjon til lagene i sonen i god tid i samråd med soneleder.
- Laget sørger for lokaler, enkel bevertning og foredragsholder.
- Soneleder hilser fra Akershus Bygdekvinnelag.

Sonestyremøte(r) holdes i løpet av siste halvdel av november
* Rullerende vertskapsplan for sonestyremøtene er å finne i årsmeldingen fra Akershus
Bygdekvinnelag.
* Dette er et viktig arbeidsmøte som alle styrene i sonen må prioritere.
* Tema for møtet settes opp av fylkesstyret.
* Soneleder, eventuelt fylkesleder har ansvar for å sende innkalling til sonestyremøtet.
* Soneleder, eventuelt fylkesleder møtet.
* Enkel servering etter avtale
STATUTTER FOR PRISUTDELINGER (med forbehold om endringer)

Stå på – prisen





Deltar på de arrangement som Akershus Bygdekvinnelag lager til for lokallagenes
styrer og medlemmer.
Nytenkning og kreativitet.
Innlemmer noe av Norges Bygdekvinnelags og Akershus Bygdekvinnelags
arbeidsplan i sin egen.
Ivaretar ”det gode bygdeliv”( kultur og historie) og er synlig i bygda.

Unge Bygdekvinner
-

Det laget som har vervet flest medlemmer under 40 år.

Best i vekst
-

Det laget som har vervet flest nye medlemmer.

Best på sosiale medier
- Det laget som har flest presseoppslag, best på Facebook og på hjemmesidene etc
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RULLERING AV SONEMØTER
Sone

Lag

Sone
1

Ski
Kråkstad
Ås
Vestby
Frogn
Enebakk

Sone
2

2022

2023

2025

x

2026

2027

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

Nannestad
Ullensaker
Gjerdrum
Eidsvoll
Nes
Østre Udnes

2024

x

Sørum
Blaker
Gansdalen
Aurskog-Høland
Oslo

Sone
4

2021

Lørenskog
Skedsmo
Nittedal/Hakadal
Asker
Bærum
Rælingen

Sone
3

2020

x
x

x
x
x
x

x
x

LENAS GÅRDSBUTIKK
Café - interiør - hjemmelagde produkter av frukt /bær - gårdsegg - mulighet for å
hilse på dyr - leker for barna.
Lena Hedman
Innehaver
Ødegårdsaleen 27
2056 ALGARHEIM
TLF: 95 19 57 21
lena@ngtas.no
Lenas Gårdsbutikk
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MEDARRANGØRER AV SONESTYREMØTER
Sone

Lag

Sone 1

Ski
Kråkstad
Ås
Vestby
Frogn
Enebakk

Sone 2

Sone 4

2021

2022

Sørum
Blaker
Gansdalen
Aurskog-Høland
Oslo
Nannestad
Ullensaker
Gjerdrum
Eidsvoll
Nes
Østre Udnes

2023

2024

2025

2026 2027

x

x
x

x

x
x
x
x

Lørenskog
Skedsmo
Rælingen
Nittedal/Hakadal
Asker
Bærum

Sone 3

2020

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
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VALGSONER 2020-2030
Deltakelse i valgkomitéen går på omgang i lokallagene. Leder i Akershus Bygdekvinnelag
kaller inn valgkomiteen i god tid før årsmøtet. Se vedtekter s. 14 angående REGLER OG
INSTRUKS for valgnemnder.
Sone Lag
Sone Ski
1
Kråkstad
Ås
Vestby
Frogn
Enebakk
Sone Lørenskog
2
Skedsmo
Rælingen
Nittedal og
Hakadal
Asker
Bærum
Sone Sørum
3
Blaker
Gansdalen
AurskogHøland
Oslo
Sone Nannestad
4
Ullensaker
Gjerdrum
Eidsvoll
Nes
Østre Udnes

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

2030

x

x
x
x

x
x

x
x
x
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x

x

”4.juni 1931 samla kvinnelaga i Akershus seg til fylkeslag. Kristine Majorsæther blei vald til
formann, og kontingenten fastsette dei til 10 øre året.”
(Kirsti Dragsund: Kvinnegiv for bygdeliv. 50 år med Norges Bondekvinnelag.)

OVERSIKT OVER LOKALLAG.
Lokallag
Asker

Stiftet
1934

Leder
Yvonne Skjulestad

Telefon/E -post
47 02 26 83
yvonneskjulestad@gmail.com
92 62 11 45
lisbet.l@online.no
95 90 58 89
Jorid.holmsen@gmail.com
92 86 86 66
baerum.bygdekvinnelag@gmail..com

Aurskog - Høland

2009

Lisbet Langsrud

Blaker

1937

Jorid Holmsen

Bærum

1938

Unni Wolden Staver
Merete Winger*

Eidsvoll

1925

Laila Grastvedt*

Enebakk

1934

Elin Slette*

Frogn

1927

Solveig Olsberg*

Gansdalen

1933

Astrid Thorud

Gjerdrum

1934

Anne Nordlie

Kråkstad

1934

Tone Glemmestad

Lørenskog

1932

Karin Nygård Åstveit

Nannestad

1933

Inger E.H.Holmgrunn

Nes

1927

Nittedal/Hakadal

1936

Bente Kristin Østeng
Nyerrøed
Kari Frank

Oslo

2019

Nina Sundqvist

Rælingen

1939

Elsa Nora Skjerping

Skedsmo

1927

Aud Siri Huseby

Ski

1930

Inger Karin Myhre

Sørum

1925

Kari Tveit Mjønerud

Ullensaker

1927

Anne-Lise Lund

Vestby

1930

Trude Skage Andersen

Østre Undnes

1925

Ane Aanerud Grøndahl

Ås

1934

Birgit Gullerud

* Postmottaker
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91 54 89 16
grastvedt@icloud.com
92 48 63 39
slettefarmen@hotmail.com
45 91 28 86
solveig4@gmail.com
95 79 34 04
astrid.thorud@gmail.com
40 46 79 96
nordliannekarin@gmail.com
93 28 04 94
tglemme@online.no
95 08 03 84
kanyaas@gmail.com
90 04 15 93
i-elihol@online.no
41 00 36 99
nyerrod@online.no
45 40 31 55
frankari@gmail.com
91 78 56 20
nina.sundqvist@matmerk.no
95 29 21 03
elseskjerping123@gmail.com
41 50 51 27
husaud@wj.no
95 91 83 02
skibygdekvinnelag@gmail.com
93 84 23 82
kamj01@lillestrom.kommune.no
91 18 15 97
anne-llu@online.no
91 16 91 40
trsande@gmail.com
90 08 58 93
ane-2@online.no
93 03 19 09
birgit.gullerud@it-as.no

AKTIVITETER I LOKALLAGENE I 2019
Asker Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Markert Bygdekvinnedagen; Eftasverd v/skogsentreprenør
Ø. Isachsen, glimt og gløtt fra hans arbeid; Vårmøte
Kurs: Snekkerkurs
Kvinner Ut: Vårtur; Barnebursdag; Julepynt. Laget eplemos og tilslørte
bondepiker.
Andre aktiviteter: Hulda Garborgs bursdag: Kafedrift m/ sodd og kaker;
Høsttakkefest; Fellesmøte m/Bondelaget: Andelslandbruk på Wøyen Gård.
Råvareaksjonen: Utdeling av bygg v/Coop Prix.
Tradisjonsmatskolen: 2 deltakere har vært med.
Verving/Synliggjøring: Facebook. Muntlig invitasjon
Aurskog-Høland Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter; Tom Brenna fortalt om Julehefter; Julemøte
Andre aktiviteter: Jubileumsfest – 10 år som ett bygdekvinnelag i
kommunen. Avleggerauksjon. Kirkekaffe i Søndre Høland kirke og i
Løken kirke. Hyttetur, tur til gapahuk. Deltatt på «Stuttreist og Himlaga»
på Bjørkelangen. Tur til Setskog Landhandel og Havnås gamle skole.
Teatertur sett «Jackobsen vær så god». Sommertur til Magnor Glassverk.
Julemarked på Bjørkelangen.
Mattradisjoner: «Fra jord til bord» på Bråte skole, potetlomper og
potetsuppe med 9. klassetrinn.
Verving: Delt ut brosjyrer og presentert oss på marked.
Synliggjøring: Benyttet Facebook, Instagram, annonser, synlighet på
marked.
Blaker Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Gründer m/ny ost; Julemøte; Matsvinn; Eight Amcar;
mannekengoppvisning.
Mattradisjoner: Blodklubbarrangement 200 personer møtte. Stekte lefser
sammen med barna på Barnas Dag
Kvinner Ut: Mat fra mange land - et opplegg en mandag i måneden. Ett
av medlemmene i laget og noen hjelpere sammen med innvandrere som
bor i Sørum kommune. De lager sin mat og laget lager norsk
tradisjonsmat.
Andre aktiviteter: Tur til tøyen og Munchmuseet, tyttebærtur, «Barnas
dag», smurte bagetter til Fredningsfesten på Skansen, frokost til
Bygdeungdomslaget på deres arr. Salg på Slora Mølle-arrangement
Verving/Synliggjøring: Invitasjoner,annonsering på Facebook, lokalavis,
lokallagsbrosjyrer
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Bærum Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Høytlesningskvelder, Inspirasjonsmøte for laget
Tradisjonsmat: Takkebakst, 12 personer deltok.
Kvinner Ut: Tur til Kalvøya med lek og moro. Grille pølser på bålpanne
sammen med pinnebrød.
Andre aktiviteter: Råvareaksjonen: Utdeling av bygg ved en større
dagligvarebutikk
Verving/Synliggjøring: Facebook. Snakker med folk.
Eidsvoll Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Bygg. Gamle julehefter. Vold mot kvinner i krig.
Hyggekveld med underholdning. Myter og sannhet om klesvask.
Kurs: Julebakst, syv slag.
Kvinner ut: Inviterer tilflyttere på aktiviteter. Julebakst kurs.
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Åpen gård: smaksprøver og info om
bygg. Den Kulturelle skolesekken: tema vikinger – servering av
«vikingsuppe» til alle 9. klassinger. Brød i vedfyrt bakerovn.
Andre aktiviteter: Åpen gård. Kirkekaffe. Stand på Råholt dagen. Møte
om beredskap i samarbeid med Eidsvoll Forsvarsforening. Tur til
Middelalder festivalen.
Verving/synliggjøring: Brosjyrer. Facebook.
Enebakk Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Tur til Bryggerhuset på Jaahren. Måneskinnstur til Torshov
brygge. Bakst i bakstekjelleren på Slette. Påskedekorasjoner og
tradisjonsmat.
Kurs: Toving. Påskedekorasjoner..
Tradisjonsmat: Julesyltekveld. Langfredagserter. Fermentering
Andre aktiviteter: Den kulturelle skolesekken på Engerholm – vist 4.
klassene på skolene i Enebakk botanikk, pinnebrød, bryllup med musikk,
gamle leker/aktiviteter og fortalt om Engerholms historie. Bygdedagen
med grøtkoking og salg. Sonemøte. Julemarked.
Verving/ Synliggjøring: Nettside og facebook
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Frogn Bygdekvinnelag
Egne notater

Temamøter: Historielagstur til Blaker Skanse. Historielagstur til
stortinget. Vedriftsbesøk, inn på tunet. Julemøte. Tradisjonsmat. 8 mars
om kontroll og æreskultur. Historisk vandring- hagevandring. Jul for
barnefamilier-nissevandring og juletrefest. Høsttakkefest.
Kurs: Takkebakstkurs
Andre aktiviteter: Lesesirkel. Teaterring. Gågruppe. Strikking. Kvinner
ut gruppe. Quizz om korn og delte ut byggrynsuppe på Folkvang og delte
ut brosjyrer og solgte bygg. Marked på Digerud. Arrangementet Friske
frodige fantasifulle Frogn.
Tradisjonsmat: Vi lager mat sammen med Internasjonal kvinnegruppe.
Verving/ Synliggjøring: På markedene, og gjennom aktivitet i løpet av
hele året.

Gansdalen Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Julepynt, Linedanskurs, info om kommunesammenslåing
(Lillestrøm kommune.), mannekengoppvisning; Historien om Maren Torp
som ble 112 år, nye bøker fra biblioteket
Kurs: Organisasjonsskolen.
Andre aktiviteter: Hyggekveld på eldresenter, plante/pakkeauksjon, ga ut
180 poser med bygg i forbindelse med Verdens Matvaredag, feiret lagets
85-års dag med tur til Rømskog Spa, deltatt på frivilligdagen på
Herredshuset, vært med på planlegging av Fet Jordbruks-forenings 150 års
jubileum,Møte på Dalen Skole ang. prosjektet "lyttevenn". Deltatt på sone
møtet i Sørum BK. Representert på Årsmøte i ABK
Verving/Synliggjøring: Strikker sokker til helsestasjonen, brosjyrer.

Gjerdrum Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Akevitt. Helse, trening og kosthold. Sangkveld. Allsang
med servering for pasienter og pårørende på sykehjemmet.
Kurs: Lefsebaking
Andre aktiviteter: Vinsmaking. Tur til NRK. Omvisning på slottet. Åpen
gård. Hagevandring. Sopptur. Pynting og servering ved høsttakkefest i
kirken. Dugnad på Bygdeungdomslagets Høstarrangement
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskole: Salg av sveler på Gjerdrumsdagen
og Åpen gård.
Verving/Synliggjøring: Facebook.
Kråkstad Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Norske litterære julehefter. Lek og lær med smarttelefon.
Konsekvenser ved sammenslåing av to store kommuner, Ski og Oppegård.
Bjørn Steinar Meyer holdt foredrag om sin bok om Olga Bjoner.
Gjenbruksbutikken på Ski. Forfatter Gro Røsth leste fra sin bok
Spelemannen fra Korsneset. Foredrag Mitt quilteliv.
Andre aktiviteter: Eldrefest for alle eldre i bygda. Barnejuletrefest.
Høsttur. Bygdedag. Måneskinnstur. Tur ut i naturen med matlaging.
Kurs: Takkebakstkurs. Støping av betongfat m.m.
Verving/ Synliggjøring: Vervekampanje med premie til beste verver.
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Lørenskog Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Lørenskog i tidligere tider, «På tur» med Forut til Sri Lanka
v/Inger Betsy Torp, Ville vekster, Sommermøte på Skullerudstua, Besøk
fra Kvinneklubben, Adventsmøte
Kurs: Lage julepynt
Andre aktiviteter: Julemarked på Skårer gård, Juletrefest, Den kulturelle
skolesekken - skoledager på Skårer gård. Tur til Mønevann sammen med
Kvinneforeningen, Hjelp på skolekjøkkenet på Fjellhamar skole,
Sommertur til Glittre Gård m/Landbruksforeningen, Salg av rømmegrøt på
Losbydagene, Høsttakkegudstjeneste pynting av kirken og servering av
kirkekaffe, Deltok på TV-aksjonen, ansvarlig for en av kommunens roder
Verving/Synliggjøring: Facebook. Muntlig invitasjon
Nannestad Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Sunn aften. Juletradisjoner i Wales. Nye bøker.
Skaperverkets dag. Gartner Myrvold. Sang og fortellinger på
sykehjemmet. Familieverksted med Grønn kirkering. Tur til Funnefoss
Industriarbeidermuseum. Honningproduksjon.
KvinnerUT: Deltar på Voksenopplæringen sitt opplegg.
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Klotvelling. Matfestival sammen
med Bondelaget.
Andre aktiviteter: Bilder fra Goa India – hjelpearbeid.
Sommeravslutning på Øyungen. Skogdag i samarbeid med kommunen og
Almenningen. Strikkehjelp på skole. Dugnad på Bygdeungdomslagets
høstarrangement. Klimapilgrimsvandring, serverte suppe til 180 skole
elever.
Verving/synliggjøring: Leverer ut brosjyrer.
Nes Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Kåseri om gamle julehefter. Nissefest. Hvor kommer egentlig
maten fra? Foredrag om flytting og restaurering av kirkestua. De eldste i
laget fortalte barndomsminner. Hagevandring.
Kurs: Såpekurs
KvinnerUT: Samarbeider med Nes kommune og Østre Udnes.
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Stand på Årnesdagene - solgte
rømmegrøt. Stand på Brød og Sirkus - delte ut smaksprøver av
byggrynsdessert. Vegalangs på Rånås gård - solgte sveler.
Andre aktiviteter: Medarrangør på konferansen «Sunt for jorda – sunt for
oss» på Huser gård. Dugnad på Bygdeungdomslagets Høstarrangement.
Verving/synliggjøring: Deler ut info-materiell og vervebrosjyrer.
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Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Blomsterauksjon, Nordmarkas historie
Tradisjonsmat: Lefsebaking, kurs i silderetter
Andre aktiviteter: Deltatt i TV-aksjon
Verving/Synliggjøring: Facebook. Muntlig invitasjon
Rælingen Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Besøk av flyktningekons. i kommunen, Ost- og vinkveld,
8.marsmarkering m/Abeer Yassen, Bærekraftig Landbruk v/Kathrine Kinn,
julebord.
Kvinner Ut: Mat fra forskjellige kulturer, Somalia, Syria, Eritrea og
Norge. Familiedag på Myrdammen
Andre aktiviteter: Besøkt sykehjemmets demensavdeling, Høsttur sanking av sopp og bær, høsttakkefest, guidet tur med M/S Øyeren. Åpen
kafe på Bygdetunet hver søndag i juni tom. august.
Råvareaksjonen: Utdeling av bygg v/Coop Prix på verdens matvaredag.
Tradisjonsmat: Avholdt 1 kurs av 3. Salg av tradisjonsmat på Bygdetunet
Verving/Synliggjøring: Facebook. Muntlig invitasjon
Oslo Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Stiftelsesmøte 11.november 2019.
Representert på sonestyremøte.
Skedsmo Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Lage julepynt, Palliativomsorg i kommunen vår, Foredrag
v/Ingvild Bryhn, Bildeforedrag m/gamle bilder fra bygda,
Avleggerauksjon, Julemøte, Mattradisjoner v/Merete Furuberg
Kurs: Lage vietnamesisk mat
Andre aktiviteter: Underholdning av lokal teatergruppe, , Gå- og
kulturgruppe hver torsdag. Bistått v/den kulturelle skolesekken på 7.trinn i
Skedsmo kommune.
Verving/Synliggjøring: Facebook. Muntlig invitasjon
Ski Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Årsmøte. Juleverksted. Bibliotek – bokmøte.
Beredslapsmøte – hjemmeberedskap. Takkebakst. Strikkeklubb. Sonemøte
med bygg som tema- seniorforsker ved Nofima, Einar Risvik holdt
foredrag.
Andre aktiviteter: Julepynt. Bøker. Tur til botanisk hage. Pynting av
kirke til høsttakkegudstjeneste. Bruken av bygg i kostholdet. Julebakst
med flyktninger. Strikkeundervisning for barn på Ski Bibliotek.
Flerkulturelt møte med Ski kommune 8.mars kvinner på tvers. Hagedag
lærte barn å så blomster og grønnsaker. Dugnad på uteområdet til
Bøndenes hus.
Kurs: Takkebakst over fire skoledager på Haugjordet ungdomsskole.
Verving/ Synliggjøring: Verving på våre arrangement, hagedag og
markedsdag.
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Sørum Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Redesign med Kristin Jørgenvåg fra Symesterskapet.
Julebord. Kinesiske hager. Organisasjonsutvikling og idemyldring.
Mannekengoppvisning, Kultursjokk ved flytting til og fra Japan ved Anne
Berger Jørgensen. Utemøte ved Fløterbrakka, Bingen Lenser. Foredrag
med Berit Leikhammeren. Guidet omvisning på Blaker Skanse.
Kurs: Organisasjonsutvikling. Blomsterturer. Lokalhistoriefortelling.
KvinnerUT: Tradisjonsmat med besøk av Sosan Asgari Mollestad.
Rusleturer/blomsterturer i lokalmiljøet med fokus på markblomster og fine
turområder. Lokalhistorie ved besøk på lensebrakka til Bingen
lenseminneforening og omvisning på Blaker Skanse.
Andre aktiviteter: Ville vekster turer - Tre rusleturer i lokalmiljøet med
fokus på markblomster og spiselige vekster. «Ja til norske grønnsaker»,
utdeling ved KIWI Frogner, Sørumsand og Lørenfallet. Deltatt på
korpsarrangement ved nedlagt husmannsplass, Rulla, sammen med
Frogner musikk-korps. Dugnad for Selja 4-H i Frogner på storkurs.
Medarrangør for Olsok-feiring i samarbeid med Blaker og Sørum
historielag. Tur til Skagen. Søndagstur til Huse gård i Fenstad i august.
Pyntet Sørum kirke til Høsttakkefest. Arrangert sonemøte.
Verving/Synliggjøring: Aktive på sosiale medier. Dele ut brosjyrer på
åpne møter. Snakke med folk.
Ullensaker Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Forfatterkveld med fire forfattere i samarbeid med Ark og
biblioteket. Førjulsmøte – Julegodis med konditor Elin Vatner Nilsen.
Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors. Ølsmaking og ølbrygging.
Sommeravslutning med pannemat. Julebakst syv slag.
Kurs: Restemat, kunsten å ikke kaste mat med Thomas Horne Bygg:
forrett, hovedrett og dessert. Tradisjonsmatkurs. Organisasjonskurs.
Studiering – vi lager pai.
Kvinner Ut: Global bygdekveld for kvinner. Julebakst. Kurs. Foredrag om
Guatemala.
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Stand på Tradisjonsmat festival:
delte ut saftsuppe med bygg. Studiering.
Andre aktiviteter: Kirkekaffe og pynting av kirken. Kulturuken: utstilling
av gamle leker. Mogreinamarsjen: smaksprøver av ville vekster, vaffel og
kaffe. Damenes aften i samarbeid med Felleskjøpet: Hagelykke – Kjersti
Bergersen fra TV 2. Åpen gård i samarbeid i samarbeid med Bondelaget og
Bygdeungdomslaget. Sommertur til Domkirkeodden og Staur gård.
Verving/synliggjøring: Årlig møte med grendekvinnene. Stand med
vervekampanje på Åpen gård. Info om laget på arrangementer. «Hva skjer»
lokalavisen. Egen folder.
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Vestby Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Strikking av babysokker. Guidet rusletur. Nissevandring.
Juletrefest. Lære å strikke. Olsokfeiring. Ølbrygging. Høsttakkefest.
Tradisjonsmat. Redesign av tekstiler. Hageforedrag.
Andre aktiviteter: Ballkjolebruktsalg. Koftefestival. Åpen gård. Bokring.
Gåturgruppe.
Kurs: Takkebakst. Herreskjorte Follobunad. Maskinsøm.
Tradisjonsmat: Foredrag om norsktradisjonsmat.no og kurs i takkebakst.
Verving/ Synliggjøring: Strikkekafeene. Plakater i lokalmiljøet.
Facebook. Instagram. Medlemsskriv. Kalender i lokalavisa.
Medieoppslag: 12

Østre Udnes Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Årsmøte med bildekavalkade. Julemøte med tradisjonsretter
og kaker. Vinkveld. Refleks og refleksorientering med lommelykt. Et
brukandes kvinnfolk – blogger Janne Nordvang holdt foredrag i
forbindelse med krafttak mot kreft. Byvandring i Oslo med guide.
Sommeravslutning med rømmegrøt. Hagevandring. Sopptur med kyndig
veiledning, lagde soppsuppe på bål. Planteauksjon. Folkehelseuka:
historisk fottur i nærområdet. Tur til Søsterkirkene og Granavollen
Gjestgiveri, omvisning av Østre Gran BK. Besøk på Rånås gård.
Kurs: Tradisjonsmat med klubb, ball og komle. Gjærbakst med sur, søt
og grov deig. Tradisjonsmatkurs for en lokal sanitetsforening. Tovekurs
med jul og påske som tema. Såkurs med såing, prikling og stell av planter.
Kransekurs: krans fire årstider, gjenbruk.
KvinnerUT: Samarbeider med Nes kommune og Nes BK. Kreativ kafe
på dagtid, seks ganger.
Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Verdens matvaredag i 2018: delte
ut smaksprøver på byggrynsalat og poser med bygg. Vårmarked: rigget
utekjøkken og lagde byggrynsgrøt og byggrynskrønsj på bålpanne.
Høstmarked med byggrynsalat. Stand på matfestivalen Brød og Sirkus.
Andre aktiviteter: Dommere og dugnadsvakter til Bygdeungdomslagets
sommerstevne og høstarrangement. Har tre partnerskapsavtaler med
kommunen som går ut på kvinnekafe, skolehage og småbarnsleir.
Verving/synliggjøring: Leserinnlegg i lokalavisen med oppfordring om å
bruke stemmerett. Egen nettside. Facebook.
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Ås Bygdekvinnelag
Egne notater
Temamøter: Plastforsøpling- er plast en ressurs eller et miljøproblem?
Nissevandring. Torsken – fra fangst til tallerken. Bedriftsbesøk ASKO.
Mat Vestby. Vår hos Mester Grønn. Ost- og vinkveld. Midtsommerfeiring
i omsorgsboligene i Ås. Sommerutflukt til Son. Voldtekt.
Kurs: Organisasjonsskolen.
Andre aktiviteter: Adventsmøte. Husdyra våre. Samarbeid Smak Ås og
SFO. Plantekasse med bygg sådd i juni og passet på frem til Smak Ås 12.
oktober. Bygdekvinnelaget besøkte to barnehager i uke 41 og vi snakket
om bygg. Vi serverte byggrynsuppe og byggrynsveler
Medieoppslag: 1
Verving/ Synliggjøring: Laget nye brosjyrer. Bruker egne nettsider.
Facebook. Kommunens nettside. Leserinnlegg fra NBK.
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REGNSKAP - BALANSE 2019
Behandles 14.03.2020

Akershus Bygdekvinnelag
Regnskap for 2019

Resultat

Inntekter
Medlemskontingent
Salg av bøker
Sponsor
Møter og kurs
Tilskudd
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Noter

Regnskap
2019

1

Kostnader
Kontorkostnader (porto/rekv. og lign.)
Regnskapshonorar
Andre kostnader
Møter og kurs
Satsing Unge Bygdekvinner
Honorar
Møtegodtgjørelse
Km.godtgjørelse/reise
Gaver
Bøker - beholdningsendring
Gatebukk/Beath-flagg
Foredragsholder
SUM DRIFTSKOSTNADER
Driftsresultat
Renteinntekter
Overføring fra Nortura konto
RESULTAT

Momskompensasjon

91 000

9 430
120 330
300
16 799
232 199

10 000
130 000
21 000
252 000

84 350
14 375
13 500
90 515
18 000
13 032
233 772

14 071
6 625
168 014

2 000
14 000
6 000
165 000

750
13 751
3 625
143 600

15 200
32 400
19 227
811

16 000
36 000
35 000
3 000

53 485

8 000
264 348

5 000
282 000

-32 149

-30 000
10 000
20 000
0

-21 518

16799
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Regnskap
2018

85 340

10 631

Noter:
1) Spesifisering andre inntekter:

Budsjett
2019

32 096
5 095
6 620

259 021
-25 249

10 813
-14 436

Trykksaker

Akershus Bygdekvinnelag
Balanse 2019

Balanse

Noter

Regnskap

Regnskap

2019

2018

Eiendeler
Låneinnskudd, Nortura

464 787

475 378

Landkredittbank

116 558

136 424

Bok; Mattradisjoner i Akershus

0

0

Kundefordringer

0

2 500

581 345

614 302

Egenkapital pr. 01.01.

598 708

613 144

Årsresultat

-21 518

-14 436

SUM EGENKAPITAL

577 190

598 708

Andre fordringer
SUM EIENDELER

Egenkapital og gjeld

Leverandørgjeld

0

Annen gjeld

11 169

Skyldige offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld, påløpte kostnader
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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4 155

4 425

0

0

4 155

15 594

581 345

614 302
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OSLO BYGDEKVINNELAG RESTIFTET 11.11.2019
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