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Styret har bestått av:
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Eva Øvren
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Bente Saghaugen

Kasserer:
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Åse Raknerud Hoel

Studieleder: Marit Ringereide
Styremedlem: Ann-Kristin Huser frem til 21.3.19
Varamedlemmer: Nina Helene Bang, Tove Brit Lindstrøm, Yngvild Wennevold
21.3.19 rykket Tove B. Lindstrøm opp som fast medlem til styret, og Yngvild Wennevold som første
vara. Yngvild møter på styremøter når hun kan. Ann-Kristin har siden vært varamedlem.
Festkomiteen har bestått av: Anna Nygård, Randi Brøterfallet og Bodil Jødahl
Revisorer:

Anne Kristine Moen og Inger Døhlen

Valgkomite:

Randi Brøtherfallet, Elin Jødahl Skovseth, Anny Sagen

Styremøter: Det er avholdt 8 styremøter, pluss to planleggingsmøter sammen med styret i Nes
bygdekvinnelag.
Medlemstall. Laget har nå 83 medlemmer. En økning på 20 fra i fjor.

Aktiviteter i arbeidsåret:
Årsmøte 2018: Årsmøtet ble holdt den 17. oktober i gårdsbutikken på Folvell, 25 medlemmer
deltok.
Julemøte: Lagets tradisjonelle julemøte med god mat, sang og quiz ble holdt i gårdsbutikken på
Folvell den 12. desember, 25 medlemmer tilstede.
Vi starter det nye året friskt med vinsmaking på Folvell 11. januar. Det var tydeligvis et populært
arrangement, for det var helt fullt i kafeen denne kvelden (30 personer). Vi så også en del nye
ansikter. Vi hadde kjøpt inn ost og kjeks og 5 typer vin (+ 3 alkoholfrie). Vårt medlem Marit Aaland,
orienterte oss litt om vinene og så fikk vi smake oss frem selv. En meget vellykket kveld.
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Temamøte 7.februar var refleksorientering på Framtun skole. Konkurranse om å finne fram til
refleksene i det kraftige snøværet som dominerte kvelden. 12 personer. Været skremte nok mange
fra å delta, men det var unge og eldre deltakere. Kvelden ble avrundet med litt å spise.
Temamøte 5.mars: «Et brukanes kvinnfolk!» Besøk av blogger Janne Nordvang som holdt et
gnistrende foredrag om å være et brukandes kvinnfolk. Inntektene av loddsalget gikk til kreftsaken.
Det var 45 tilhørere! 8360 kroner på loddsalg gikk til Krafttak mot Kreft.
Besøk på Rånås gård 10.mars. Margunn Koller Eggum fortalte om alpakkaene, besøksgården og
gårdsbutikken som nettopp hadde fått nye lokaler. Mange gikk glipp av en hyggelig omvisning
denne fine vintersøndagen.
Guidet tur til Oslo. I år var det byvandring i Homannsbyen/Frogner 27.april, med Eivind Stenstrup
som guide. Et planlagt stopp ved Lalla Karlsens hus resulterte i en invitasjon inn i hagen av dagens
eier, mannen til Vibeke Sæther. Dette ble et spennende innslag. Lunsjen inntok vi på «Den glade
gris», som er et sted vi kan anbefale. 19 damer var med på turen.
Planteauksjon på Rustad den 13. mai. Med stort og smått var vi litt over 30 personer. En meget
vellykket auksjon som alltid. Ingvild var auksjonarius, og laget fikk gode inntekter.
Sommeravslutning. Tradisjon tro var vi på hytta hos Reidun, i år 11. juni. En utrolig flott plass, og
hyggelig vertskap. 18 damer koste seg med rømmegrøt og spekemat, samt kaker og kaffe etterpå.
Litt regn, men det var fyr på peisen inne så det ble riktig koselig.
Spontantur til Hagen på Kjos for å se på den flotte hagen og kose oss med kaker og kaffe i den fine
sommerkvelden 27.6.
Den 17.august dro 18 damer på tur til Granavollen i et ufyselig regnvær. Åse R. Hoel, som er fra
Hadeland, hadde ansvar for turopplegget. Turen gikk først til Grinakervev hvor vi fikk se alt det
flotte de lager der av vevde produkter. Det var mulighet for å kjøpe seg en kaffe med litt å bite i og
en god prat over kafebordet. Noen benyttet også anledningen til å kjøpe med seg gaver eller ting de
hadde lyst på selv.
Så gikk turen videre til Granavollen og Søsterkirkene. Vi hadde vært så heldig å få en besøksvert
som også var leder av Østre Gran Bygdekvinnelag, Anne Marie Hvattum. Dermed fikk vi både
omvisning og utveksling av bygdekvinnelagsaker. Hadeland Husflidslag hadde salgsutstilling (som en
del benyttet seg av) og flere kunstnere hadde utstilling i Glasslåven. En smakfull lunsj fikk vi servert
på Granavollen Gjæstgiveri. Siden vi kjørte privatbiler, tok noen en tur innom Gårdsbutikken på
nabogården, noen dro til Hadeland glassverk, og noen reiste rett hjem.
Som en del av Folkehelseuka i Nes kommune arrangerte vi tur på Lærerinnestien inn til Fallet
søndag 1. september. Det ble kafferast ute i det fine været. Eva Øvren ledet an. 13 personer og tre
hunder deltok.
Sopptur den 14. september. 8 damer var med på arrangementet. I år var det mye sopp i skogen.
Noen valgte å gå seg en tur, andre koste seg rundt bålet. Ane Grøndahl serverte soppsuppe, som
vanlig smakte den nydelig. Fin utedag i fint vær!
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Kursvirksomhet:
Tradisjonsmat
«Klubb, ball og komle» med blodklubb, potetball og blandaball over tre kvelder ble holdt før jul.
Det var mange forskjellige «kursholdere». Kurset ble holdt på Folvell.
I mars holdt vi kurset «Sur, grov og søt» om surdeig (hvor man lagde sin egen surdeigstarter), grov
og søt gjærbakst. Også her var det flere instruktører.
Ane Grøndahl og Marit Ringereide holdt tradisjonsmatkurs på Folvell for Flakstad Sanitet med 15
damer. Det ble blant annet vist benløse fugler og biff Lindstrøm.
Toving:
Toving er populært. 12. november ble det tovet nisser og hjerter. 11. april var det påskehøner som
skulle lages. Instruktør begge kvelder var Sissel Bærøy. Bente Saghaugen var medhjelper. Stedet var
Framtun skole.
Såkurs ble holdt over to kvelder 11. februar og 19. mars. Anne Kristine Moen var instruktør. Første
kveld ble det gjennomgått «teori» om utstyr og metoder, andre kvelden fikk deltakerne prøve seg
på prikling av middagsblom, tagetes og ringblomst.
Kransekurs «Fire kranser – fire årstider» I år ville vi lage kranser til de 4 årstidene, med gjenbruk av
kransen. Før jul ble det laget julekranser, i april var det tid for påskekrans. 5.juni ledet Torill Fallet
oss med kreasjon av sommerkranser. 6 damer fikk fine hjertekranser av bjørk eller andre friske
kvister. Siste kveld ble 10. oktober hvor det ble laget høstkrans av diverse blader. 15 personer. Torill
instruerte alle fire kveldene i pen-garasjen i Rustad.
Andre aktiviteter:
«Kreativ kafe». Det har vært en månedlig sammenkomst, siste torsdag i måneden kl 12:00 i vinter
og vår (6 ganger). Dette har blitt holdt i gårdsbutikken på Folvell. Håndarbeid og kreativitet i fokus.
Målet er å lære av og inspirere hverandre.
Partnerskapsavtale med Nes kommune v/Frivillighetssentralen: «Kvinner møter kvinner». Også i
år har vi hatt Kvinnekafe på Årnes gamle skole hver 14.dag. Litt varierende oppmøte fra våre nye
«landskvinner». Fra i høst samarbeider vi med Nes Bygdekvinnelag, og 25. september i år hadde vi
planleggingsmøte med Frivillighetssentralen. Fra oss deltok Ane Grøndahl, Marit Ringereide og Eva
Øvren.
Verdens matvaredag i 2018 ble markert med utdeling av smaksprøver av byggsalat og vareprøver
på Mega på Årnes 20. oktober. Ane Grøndahl, Marit Ringereide, Bente Saghaugen og Eva Øvren var
i aktivitet.
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Julegrøt ble varmet og servert på Framtun skole siste dag før jul. Grøtkokere var Anny Sagen, Anna
Nygård og Eva Øvren.
Den 4. mai kokte Ane Grøndahl, Tove Lindstrøm, Åse R. Hoel, Bente Saghaugen og Eva Øvren grøt
og «crunch» ved Auli senters markedsdag. Bygg var tema.
Årnesdagene 30. mai – 1 juni. Tradisjonen tro solgte vi rømmegrøt i samarbeid med Nes Bygdekvinnelag. Været var varierende, men salget gikk strålende! Mange medlemmer var involvert.
Fint å kunne hjelpe: Noen ganger bidrar vi med hjelp på andres arrangement. 15. juni hjalp Eva (og
Tormod) til på Flolangen da Familiens Hus hadde sommerleir for småbarn med foreldre. De sto for
grillingen. Samme helg var Ane Aa. Grøndahl, Elin J. Skovseth og Ingvild W. Mehren i sving på
Akershus Bygdeungdomslags sommerstevne som dommere på tevlingen «5 om dagen».
Matfestivalen Brød og sirkus. 19. -21. september. Vi samarbeidet også i år med Nes
Bygdekvinnelag om stand. Det ble delt ut smaksprøver på byggrynsalat, grynsodd med høne og
saftsuppe. Nes hadde torsdag, Østre Udnes hadde fredag og lørdag. Vi lagde smaksprøver, og Ane
Grøndahl holdt korte kurs både fredag og lørdag. Smaksprøver av bygg er populært. Anslagsvis
delte vi ut 2000 smaksprøver. Flott vær og god stemning på hele Årnes. Mange medlemmer deltok.
Skolehage på Fjellfoten. Også i år inngikk vi partnerskapsavtale om skolehage ved Fjellfoten skole. I
mai hjalp Inger Nyhus, Lajla Aass, Anny Sagen og Anna Nygård til når grønnsaker skulle sås og
plantes. 26. september deltok Ane Grøndahl, Eva Øvren, Bente Saghaugen og Tove Lindstrøm på
ettermiddagsarrangement hvor de lagde potetsuppe og røstipoteter.
Markedsdag på Auli den 28. september. Marit Ringereide, Ane Grøndahl, Åse R. Hoel og Eva Øvren
deltok på markedsdagen og delte ut smaksprøver på byggrynsalat.
Høsttakkefest i Årnes og Auli kirker den 29 september 2019. Begge kirkene fikk besøk av damer fra
laget vårt som vanlig, de serverte kaffe og noe å bite i. I Auli pyntet vi også kirken og gjorde det fint.
Lesesirkelen har jevnlige møter. Deltakerne blir enige om hvilke bøker de vil lese og samtaler om
bøker og forfattere. Det er 6 damer som deltar fast.
Østre Udnes Bygdekvinnelag leverte inn bidrag til pepperkakebyen på Amfi Årnes.
I vår sendte vi inn forslag på oss selv som «årets bygdekvinnelag» og ble valgt ut som representant
for Akershus.
Våre mange aktiviteter har resultert i mange medieoppslag, spesielt i lokalavisene, og sammen med
Nes Bygdekvinnelag hadde vi leserinnlegg i Raumnes før valget. Ane ble også filmet og sendt på TV1
Øst i forbindelse med Brød & Cirkus.
Representasjon
Bente Saghaugen og Eva Øvren deltok på sonestyremøte i Oslo lørdag 17. november. Det var ett
møte for hele Akershus denne gangen. Det ble presentert nye saker fra Norges Bygdekvinnelag og
utveksling av erfaringer. Tidligere har det vært et kveldsmøte i hver av de fire sonene.
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Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag den 16. mars i Sørum, og inspirasjonsseminar i Lillestrøm den
17. mars. Laget vårt har hatt stor aktivitet de siste årene, og mottok også i år flere priser. Vi fikk
«best i vekst» for 17 nye medlemmer i løpet av kalenderåret og «unge bygdekvinner» for flest nye
medlemmer under 40 år. Ane Grøndahl, Eva Øvren og Marit Ringereide var delegater, Åse Hoel og
Bente Saghaugen var observatører.
På inspirasjonsseminaret deltok 5 damer fra oss. Tema var «Jeg – en samfunnsaktør». Det mest
spennende foredraget var «Mat og sunt kosthold» av professor Anna Haug, Norges miljø -og
biovitenskapelige universitet. (Ås) På seminaret deltok Bente Saghaugen, Åse Hoel, Bodil Jødahl,
Anna Nygård og Eva Øvren.
Eva Øvren deltok på Nes Bygdeungdomslags årsmøte den 21. august.
Vi hjalp til i kiosken, lagde mat, pyntet, ryddet og var dommere under Norges Bygdeungdomslags
Høstarrangement på Frogner i Sørum 4. – 6. oktober, hvor ca 380 ungdommer fra hele landet var
samlet til diverse tevlinger og sosialt samvær. Vi hadde 12 dugnadsvakter og 12 dommeroppdrag.
Vi deltok på sonemøte i Eidsvoll 17. oktober med tre personer, Siri Thrane-Nielsen, Bente
Saghaugen og Eva Øvren.
Gaver
Pengegaver: Vi bevilget penger til Nes Janitsjar til deltakelse i NM for korps og Hvam United
(idrettslag for psykisk utviklings-hemmede) med 1000 kr til hver organisasjon, og loddpengene på
marsmøtet gikk til Krafttak mot kreft. Sammen med Nes Bygdekvinnelag støttet vi Kulturminnebøndenes arrangement «Sundt for jorda – sundt for deg» med en bevilgning fra felleskontoen.
Til slutt vil styret takke alle som har deltatt, alle som har holdt kurs/foredrag og alle som har stilt
lokaler til disposisjon for våre arrangementer i året som har gått!
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